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LOB S.A.

3400	 zamek	YETI	1	(TA01)
	 bębenkowy		
	 z	wkładką	WT19	(	 	5307)
	 4	klucze

kolory:	biały,	brąz,	czarny,	grafit

4229	 zamek	YETI	2	(TA02)
	 2	bębenkowy
	 z	wkładką	WT19	(	 	5307)
	 4	klucze

kolory:	biały,	brąz,	czarny,	grafit

2671	 zamek	TAURUS	1	(TC11)
	 bębenkowy	
	 z	wkładką	WT19	(	 	5307)
	 4	klucze	

kolory:	biały,	brąz,	grafit

4750	 zamek	CYKLOP	TG61
	 klucz	nacinany	(zwykły)
	 z	wkładką	WT22	(	 	5138)
5648	 zamek	CYKLOP	TG612
	 klucz	nawiercany	(płaski)

kolory:	biały,	brąz,	czarny,	grafit

0756	 zamek	“50”	TB51	(TRC)
	 bębenkowy
	 z	wkładką	WT01	(	 	5464)

kolory:	biały,	brąz,	grafit,	złoty

0755	 zamek	“50”	TB52	(TRC)
	 2-bębenkowy
	 z	wkładką	WT01	(	 	5464)

kolory:	biały,	brąz,	grafit

0757	 zamek	“50”	TZ51
	 bębenkowy,	zatrzaskowy
	 z	wkładką	WT01	(	 	5464)

kolory:	biały,	brąz,	grafit

0760	 zamek	“60”	TB61	(TRB)
	 z	wkładką	WT01	(	 	5464)

kolory:	biały,	brąz,	grafit,	złoty

0758	 zamek	“60”	TB62	(TRB)
	 2-bębenkowy
	 z	wkładką	WT01	(	 	5464)

kolory:	biały,	brąz,	grafit

2305	 zamek	“60”	TB63
	 bębenkowy,	bez	gałki
	 z	wkładką	WT01	(	 	5464)
	 ( 	na	zamówienie)	
kolory:	biały,	brąz,	grafit

0759	 zamek	“60”	TD01
	 bębenkowy,	wzmocniony
	 z	wkładką	WT04	(	 	1598)

kolory:	biały,	brąz,	grafit

0706	 zamek	GERDA	TYTAN	ZX		
	 lakierowany
kolory:	biały,	brąz,	czarny,	grafit
2127	 zamek	GERDA	TYTAN	ZX
	 GT-8	długi	klucz	85	mm
kolory:	brąz,	grafit

GERDA Sp. z o.o.

0706	 zamek	GERDA	TYTAN	ZX		
	 montażowy

kolory:	antyczne	srebro,	słoneczne	złoto

4235	 zamek	GERDA	TYTAN	ZXZ		
	 z	zapornicą

kolory:	biały,	brąz,	grafit

1951	 zamek	GERDA	TYTAN	ZK
	 2	bębenkowy
	 6	kluczy

kolory:	brąz,	grafit

1949	 zamek	GERDA	TYTAN	Z-2
	 bębenkowy
	 bez	pokrętła

kolory:	brąz,	grafit

Zamek	GERDA	TYTAN	ZX	PLUS
4824	 matowe	złoto,	satyna
7371	 chrom	( 	na	zamówienie)
7372	 oliwka	( 	na	zamówienie)
7370	 złoty	 ( 	na	zamówienie)
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0713	 zamek	GERDA	TYTAN	ZE-1
	 z	alarmem	 	 	
									 zewnętrzny,	wewnętrzny
typ:	 lewy,	prawy
kolory:	brąz,	grafit

2158	 zamek	FANA	4ZDF
	 2-bębenkowy
	 klucz	nawiercany	(płaski)
	 ( 	na	zamówienie)
kolory:	czarny,	miedź	antyk,	srebro	antyk

0712	 zamek	GERDA	TYTAN	ZE-2
	 sztabowy,	z	alarmem
	 ( 	na	zamówienie)

kolory:	brąz

5660	 zamek	GERDA	ZX	1000
	 z	wkładką	RIM	M3	(	 	4328)
	 5	kluczy	nawiercanych		
	 (płaskich)
kolory:	biały,	brąz,	czarny,	grafit,	satyna

Zamek	GERDA	ZN-100
uniwersalny	50,	60
z	wkładką	RIM	E1	(	 	2625)
0776	 biały,	brąz,	grafit	
5398	 nikiel	satyna

Zamek	GERDA	ZN-200
uniwersalny	50,	60
z	wkładką	RIM	M1	(	 	4322)	
klucz	nawiercany	(płaski)
0201	 biały,	brąz,	grafit	
5399	 nikiel	satyna		

Zamek	GERDA	ZN-200
z	zapornicą
z	wkładką	RIM	M1	(	 	4322)
klucz	nawiercany	(płaski)	
5777	 biały,	brąz,	grafit	
6662	 nikiel	satyna	( 	na	zamówienie)

8145	 zamek	GERDA	ZG-100
	 uniwersalny	50,	60
	 na	klucz	nacinany	(zwykły)

kolory:	biały,	brąz,	grafit,	satyna

8146	 zamek	GERDA	ZG-200	
	 uniwersalny	50,	60	
	 na	klucz	nawiercany	(płaski)

kolory:	biały,	brąz,	grafit,	satyna

FANA-DAD Polska Sp. z o.o.

4411	 zamek	FANA	2ZDF
	 bębenkowy
	 śruby	kryte
	 klucz	nawiercany	(płaski)
kolory:	czarny,	miedź	antyk,	srebro	antyk

4410	 zamek	FANA	1ZDF
	 bębenkowy
	 klucz	nawiercany	(płaski)

kolory:	czarny,	miedź	antyk,	srebro	antyk

Zamek	FANA	ZDA
4594	”50”
4595	”60”

kolory:	czarny,	miedź	antyk,	srebro	antyk

0698	 zamek	FANA	ZSW	
	 z	wkładką	WB1	(	 	0622)
	 malowany

kolory:	beż,	biały,	brąz,	czarny

0697	 zamek	FANA	1ZSW
	 z	wkładką	WB1	(	 	0622)

kolory:	chrom

0840	 zamek	FANA	ZDD
	 z	wkładką	WZD	(	 	0643)

kolory:	beż,	brąz,	czarny,	srebro

0839	 zamek	FANA	ZDM
	 z	wkładką	WZM	(	 	4039)

kolory:	beż,	brąz,	czarny,	srebro

0837	 zamek	FANA	ZDR	RETRO
	 z	wkładką	WZD	(	 	0643)

kolory:	czarny,	szary

2112	 zamek	FANA	1	ZDB	
	 bębenkowy
	 dwustronny

kolory:	brąz,	czarny

2511	 zamek	FANA	2	ZDB		
	 2	bębenkowy	
	 dwustronny

kolory:	brąz,	czarny

5758	 zamek	FANA	ZPS
	 bębenkowy
	 ( 	na	zamówienie)

kolory:	beż,	brąz
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ASSA ABLOY - YALE

Zamek	YALE	Y2t	ZN-100	uniwersalny	
50,	60	na	klucz	nacinany	(zwykły)
7803	 biały,	brąz,	czarny	mat
1007	 patyna,	satyna,	złoty

Zamek	YALE	Y2d	ZN-200	uniwersalny	
50,	60	na	klucz	nawiercany	(płaski)
1880	 biały,	brąz,	czarny	mat,
7804	 patyna,	satyna,	złoty

Zamki wierzchnie pozostałe

0701	 zamek	KASTA
	 4	klucze

kolory:	brąz,	czarny,	grafit

4950	 zamek	KASTA	-	OPTY
	 4	klucze

kolory:	brąz,	czarny,	grafit

0692	 zamek	BASTION	102

kolory:	brąz

2359	 zamek	ALPHA
	 z	zasuwką
	 4	klucze	

kolory:	czarny

0835	 zamek	OMEGA	2
	 z	zasuwką
	 4	klucze	

kolory:	czarny

2358	 zamek	PERSEUSZ

	

kolory:	czarny

1270	 zamek	KOBRA
	 z	zasuwką	

kolory:	czarny

1404	 zamek	SEZAM
	 z	zasuwką	

kolory:	czarny

Zamek	CR,	5-bolcowy
5620	3200,	3-punktowy

kolory:	brąz

6616	 zasuwa	WARECKA	W-3
	 z	pokrętłem

kolory:	brąz,	grafit

6615	 zasuwa	WARECKA	W-2
	 bez	pokrętła

kolory:	brąz,	grafit

Zamek	z	mechanizmem	T1
3227	“50”
3226	“60”

kolory:	biały,	brąz

Zamek	MINOS
3669	“50”
2633	“60”
5689	“50/60”	bez	wkładki	
kolory:	biały,	brąz

1878	 zasuwa	RADOMSKA
	 opcje:	z	gałką,	bez	gałki

	
kolory:	czarny

3966	 zasuwa	MONDIAL	IMPORT

	
kolory:	brąz

1190	 zamek	T-3	JANIA

	
kolory:	brąz

0705	 zamek	T-140	
	 PRZYSZŁOŚĆ

	

kolory:	brąz,	słoneczne	złoto

0703	 zamek	ROM	III
1958	 zamek	ROM	IV
0704	 zamek	ROM	V

kolory:	brąz,	czarny
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Zamek	T-99
3135	 z	wkładką	RIM	E1	(	 	2625)
5479	 z	wkładką	RIM	M1	(	 	4322)
	
kolory:	brąz,	słoneczne	złoto
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1627	 zamek	ALFA

kolory:	brąz

Zamek	GAMA	
3884	 klucz	zwykły
7230	 klucz	plastikowy

kolory:	brąz

1742	 zamek	ATLAS

kolory:	brąz

2811	 zamek	ATUT	5
2810	 zamek	ATUT	4	
	 bez	pokrętła
2809	 zamek	ATUT	2
	 na	wkładkę
kolory:	brąz

0693	 zamek	BETA

kolory:	brąz

5599	 zamek	ALBA

kolory:	ocynk	biały

Zamek	skrzynkowy	WIEJSKI
0800	 CZĘSTOCHOWA					
4097	 IMPORT	EURO-ELZET
typ:	 prawy,	lewy
kolory:	czarny

Zamek	2-piórowy
0683		 z	prowadnikiem
0769		 bez	prowadnika

kolory:	czarny

Zamek	KASTEL	1-2,	garażowy
2124	 kompletny	 	
2373	 bez	prowadnic

typ:	 pion,	poziom

Szyld	płaski	do	zamka
GERDA	TYTAN	ZX,	ZK,	Z2	
do	drzwi	o	grubości	50	mm		
1396	 złoto	
3700	 nierdzewny

Akcesoria do zamków

1531	 element	mocujący	zamka
	 GERDA	TYTAN	ZX,	ZK,	Z2

typ:	 do	drewna	i	metalu

Szyld	wgłębny	do	zamka		
GERDA	TYTAN	ZX,	ZK,	Z2
0574	 czarny
3208	 chrom
1714	 złoto

4029	 szyld	do	zamka	
	 GERDA	TYTAN	ZX
	 wzmocniony

kolory:	biały,	brąz,	grafit	

Obejma	do	zamka	
GERDA	TYTAN	ZX
1565	 niska
3156	 wysoka	(angielska)
kolory:	czarny

Obejma	kątowa	do	zamka	GERDA	
0405	 TYTAN	ZX,	ZK,	Z2	
6747	 ZX	1000

kolory:	czarny

5699	 sztangi	blokujące	CR91	
	 do	zamka	CR3200
	

kolory:	brąz

Zamek antypaniczny

8155	 zamek	antypaniczny
	 AFORA	CZĘSTOCHOWA	
	 1-punktowy
	 (na	zamówienie	dostępny
	 w	wersji	2	i	3-pkt.		
	 oraz	p.poż.)

Zamek	KASTEL	4,	garażowy
4374	 kompletny	
6481	 bez	prowadnic

typ:	 uniwersalny
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