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schematy zastosowań

schematy zastosowań

zamknięcie 1-punktowe zamknięcie 2-punktowe
rygle góra–dół
pręty na wysokość 

zamknięcie 3-punktowe
rygle góra–dół
pręty na wysokość 

zamknięcie 1-punktowe
zamknięcie 2-punktowe
rygle góra–dół
pręty na wysokość 

zamknięcie 2-punktowe
zamknięcie 3-punktowe
rygle góra–dół
rygle bok–bok
2 x pręty na wysokość

zamknięcie 2-punktowe
zamknięcie 3-punktowe
2 x rygle góra–dół
2 x pręty na wysokość

2 x zamknięcie 2-punktowe
2 x rygle góra–dół
2 x pręty na wysokość

zamknięcie IDEA BASE

rygle góra–dół

rygle bok–bok

klamka z półwkładką

zamknięcie IDEA PUSH

pręty na wysokość

Zamknięcie centralne IDEA BASE (bez drążka)

OAP-0001 1-punktowe

OAP-0002 2-punktowe

OAP-0003 1/2/3-punktowe

OAP-0004 1/2/3-punktowe PPOŻ

Drążek do IDEA BASE

dł. drążka maks. szerokość zestawu

OAP-0011 830 mm 985 mm

OAP-0012 1130 mm 1285 mm 

OAP-0013 1330 mm 1485 mm 

Klamka na stronę zewnętrzną

 stosowana opcjonalnie od strony 
 zewnętrznej drzwi 

 współpracuje z IDEA BASE i PUSH 
 zamknięcie na klucz blokuje klamkę 

 otwarcie drzwi od wewnątrz  
jest zawsze możliwe 

OAP-0031 czarna PPOŻ

OAP-0041 Rygle – góra/dół

OAP-0042 Rygle – góra/dół PPOŻ

OAP-0043 Rygle – bok/bok

OAP-0044 Rygle – bok/bok PPOŻ

OAP-0045 Pręty na wysokość 2400 mm

OAP-0046 Pręty na wysokość 3400 mm

Zamknięcie centralne IDEA PUSH 1/2/3-punktowe

maks. szerokość zestawu

OAP-0021 840 mm PPOŻ

OAP-0022 1170 mm PPOŻ

OAP-0023 1300 mm PPOŻ
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zamknięcie PALMO

zaczep do zamka

zamek antypaniczny

zamknięcie PUSH-PALMO

trzpień dzielony

Zamknięcie centralne PALMO (bez drążka)

OAP-0051 czarne PPOŻ – rozstaw 72 mm

Drążek do IDEA BASE

dł. drążka maks. szerokość zestawu

OAP-0011 830 mm 1050 mm 

OAP-0012 1130 mm 1350 mm 

OAP-0013 1330 mm 1550 mm 

Zamek

do zastosowania z zamknięciami
PALMO lub PUSH-PALMO

uniwersalny 
współpracuje z trzpieniem 9 mm 

ocynk biały 

OAP-0071 funkcja C PPOŻ

OAP-0072 funkcja B PPOŻ

OAP-0073 funkcja D PPOŻ

Zaczep płaski

współpracuje z zamkami: 
OAP-0071, OAP-0072, OAP-0073 

OAP-0081 ocynk biały

Trzpień dzielony 9 mm

pasuje do większości klamek 
technicznych

OAP-0091 55/38 mm

OAP-0092 55/55 mm

Zamknięcie centralne PUSH-PALMO

maks. szerokość zestawu

OAP-0061 811 mm PPOŻ

OAP-0062 1161 mm PPOŻ

funkcja C – od wewnątrz: rygiel i zaczep zamka poruszane dźwignią przeciwpaniczną, klamką lub kluczem wkładki
 od zewnątrz: rygiel i zaczep zamka poruszane tylko kluczem wkładki
funkcja B – od wewnątrz: rygiel i zaczep zamka poruszane dźwignią przeciwpaniczną, klamką lub kluczem wkładki
 od zewnątrz: rygiel i zaczep zamka poruszane kluczem wkładki, klamka porusza tylko zaczep zamka
funkcja D – od wewnątrz: zaczep zamka poruszany dźwignią przeciwpaniczną, klamką lub kluczem wkładki
 od zewnątrz: zaczep zamka poruszany kluczem wkładki lub klamką, 
                    klamka porusza zaczepem tylko przy odblokowanym zamku z wkładki
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