
zamki wpuszczane
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Zamek 90/50 
0564 na wkładkę
1324 na klucz jednozastawkowy
kolory: ocynk żółty

Zamek 90/50 
1883 na wkładkę 
5424 na klucz jednozastawkowy
kolory: nikiel
7209 na wkładkę, stolarkowy*
kolory: ocynk żółty

typ: uniwersalny

Zamek 72/60
2500 na wkładkę 
2513 na klucz jednozastawkowy
2516 WC
kolory: ocynk żółty

Zamek 72/60
2527 na wkładkę 
2655 na klucz jednozastawkowy
2762 WC
kolory: nikiel

typ: uniwersalny

Zamek 72/50
3089 na wkładkę 
2863 na klucz jednozastawkowy
3088 WC  
kolory: ocynk żółty

Zamek 72/50
2289 na wkładkę 
3871 na klucz jednozastawkowy
3201 WC
kolory: nikiel

Zamek 72/50, stolarkowy*
6130 na wkładkę 
6131 na klucz jednozastawkowy
6132 WC
kolory: ocynk żółty

Zamek 72/50 stolarkowy*
ECONOMIC
7140 na wkładkę 
7139 na klucz jednozastawkowy
7141 WC
kolory: ocynk żółty, ocynk biały 

typ: uniwersalny

LOB S.A.

Zamek, bębenkowy trzpieniowy
5935	 90/50 ocynk żółty
7188	 90/50 ocynk, stolarkowy*
5934	 90/50 nikiel
7262	 72/50 ocynk żółty
7320	 72/50 nikiel

typ:	 uniwersalny

01 Zamek 72/55
5877 na wkładkę 
5878 na klucz jednozastawkowy
5879 WC
kolory: ocynk żółty

Zamek 72/55
7447 na wkładkę 
7448 WC
kolory: nikiel

typ: uniwersalny

* zamek stolarkowy bez zaczepu, wkrętów, pakowany w opakowania zbiorcze

Zamek 60/50
2150 na wkładkę 
2927 na klucz jednozastawkowy
2934	 WC

typ: uniwersalny
kolory: ocynk żółty

0795 zamek bębenkowy  
72/60 lub 90/50, z tarczami 
przeciwwłamaniowymi
klamka-klamka ZWBT-2
klamka-uchwyt ZWBT-1

kolory: nikiel

0502 zamek Z-100, bębenkowy  
zasuwkowy
6053 zamek Z-100, bębenkowy  
zasuwkowy, stolarkowy*
kolory: ocynk żółty

5757 zamek Z-100, bębenkowy  
zasuwkowy
kolory: nikiel

5406 zamek Z-200, bębenkowy  
trzpieniowy
5922 zamek Z-200, bębenkowy  
trzpieniowy, stolarkowy*
kolory: ocynk żółty

5776 zamek Z-200, bębenkowy  
trzpieniowy
kolory: nikiel

2985 zamek Z050, zapadkowy 
oszczędnościowy
kolory: ocynk żółty

4165 zamek Z050, zapadkowy 
oszczędnościowy 
kolory: nikiel

typ: uniwersalny

Zamek 72/50 MAGNETYCZNY  
seria 500
8972 na wkładkę 
9874 na klucz
8971 WC
typ: uniwersalny
kolory: stal nierdzewna



zamki wpuszczane

23* zamek stolarkowy bez zaczepu, wkrętów, pakowany w opakowania zbiorcze

GERDA Sp. z o.o.

1871 zamek ZW 1000, 90/50
bębenkowy, trzpieniowy

typ: uniwersalny
kolory: ocynk biały

02 Zamek ZW 100, 60/50
czoło ocynkowane
3437 na wkładkę 
3438 na klucz jednozastawkowy
3439 WC

typ: uniwersalny
kolory: ocynk biały, ocynk żółty

3584 zamek ZW 3000, 90/50
bębenkowy, trzpieniowy z cięgnami 

typ: uniwersalny
kolory: ocynk biały

Zamek ZW 100, 90/50 
czoło ocynkowane
3432 na wkładkę 
3433 na klucz jednozastawkowy
6853 na wkładkę, 
 czoło mosiądzowane
6852 na klucz jednozastawkowy 
 czoło mosiądzowane

typ: uniwersalny
kolory: ocynk biały, ocynk żółty

Zamek ZW 100, 72/60
czoło ocynkowane
6723 na wkładkę 
6724 na klucz jednozastawkowy
6725 WC

Zamek ZW 100, 72/60 stolarkowy* 
czoło ocynkowane 
5754 na wkładkę 
5755 na klucz jednozastawkowy
5756 WC

typ: uniwersalny
kolory: ocynk biały, ocynk żółty

Zamek ZW 100, 72/50 
czoło ocynkowane 
3435 na wkładkę 
3434 na klucz jednozastawkowy
3436 WC

Zamek ZW 100, 72/50 
czoło mosiądzowane
5061 na wkładkę 
5071 na klucz jednozastawkowy
5072 WC

Zamek ZW 100 72/50 stolarkowy* 
czoło ocynkowane 
1304 na wkładkę 
1272 na klucz jednozastawkowy
1200 WC

typ: uniwersalny
kolory: ocynk biały, ocynk żółty

7130 zamek ZW 550, bębenkowy
 trzpieniowy

typ: uniwersalny
kolory: ocynk biały, ocynk żółty

6882	 zamek ZW 500, bębenkowy
 trzpieniowy

typ: uniwersalny
kolory: ocynk biały, ocynk żółty

METALPLAST Czestochowa S.A.03

0823	 zamek 90/50 
 na klucz wielozastawkowy

typ: prawy, lewy
kolory: czarny

Zamek 72/60  
0781 na wkładkę 
0812 na klucz wielozastawkowy
0720 WC

typ: prawy, lewy
kolory: czarny

Zamek ECONOMIC 90/50  
bez zaczepu
7791 na wkładkę 
8151 na klucz jednozastawkowy

Zamek ECONOMIC 72/50 bez 
zaczepu
7304 na wkładkę 
7302 na klucz jednozastawkowy
7303 WC

typ: uniwersalny
kolory: ocynk żółty 



zamki wpuszczane

24

Zamek ECONOMIC 72/50, 
stolarkowy*
7301 na wkładkę
7299 na klucz jednozastawkowy
7300  WC

typ: uniwersalny
kolory: ocynk żółty 
 ocynk biały (  na zamówienie)

Zamek 72/60  
0773 na wkładkę
0809 na klucz jednozastawkowy 
1210 WC

zamek 72/60, stolarkowy* 
7417 na wkładkę
7418 na klucz jednozastawkowy 
7419 WC

typ: uniwersalny

* zamek stolarkowy bez zaczepu, wkrętów, pakowany w opakowania zbiorcze

Zamek 72/55
4721 na wkładkę
3021 na klucz jednozastawkowy
1356 WC

typ: prawy, lewy
kolory: złoty

Zamek 72/60 
0745	 z blokadą zapadki w gałce 
0688  bez wkładki i gałki

typ: prawy, lewy
kolory: czarny

0699 zamek FEAL z gałkami

typ: prawy, lewy
kolory: czarny

Zamek z blokadą zapadki 
0744 z gałkami
1297 bez gałki

typ: prawy, lewy
kolory: czarny

0684 zamek wielozastawkowy 
 na klucz 2-piórowy 

kolory: czarny

1952 zamek oszczednościowy 
 lakierowany 

typ: prawy, lewy
kolory: czarny

Zamek 90/50 
0782 na wkładkę 
0814 na klucz jednozastawkowy
3256 WC

zamek 90/50 stolarkowy*
4479 na wkładkę 
4478 na klucz jednozastawkowy

typ: uniwersalny

JANIA04

Zamek 60/50 
0767 na wkładkę
0805 na klucz jednozastawkowy 
1152 WC

typ: uniwersalny

Zamek 72/50  
2795 na wkładkę
2780 na klucz jednozastawkowy 
2806 WC
typ: uniwersalny

Zamek 72/50, stolarkowy*
6571 na wkładkę
8458 na klucz jednozastawkowy 
8462 WC
typ: uniwersalny

Zamek 72/50, ECONOMIC 
stolarkowy* 
6656 na wkładkę
6655 na klucz jednozastawkowy 
6657 WC
typ: prawy, lewy

kolory: ocynk żółty

3132 zamek bezkluczowy
8483 zamek bezkluczowy
 stolarkowy* 

typ: uniwersalny

0765	 zamek oszczędnościowy 

typ: uniwersalny

Zamek ZW 50, 
bębenkowy zasuwkowy
0396 standardowy
6861 stolarkowy*

5425 zamek ZW 50, bębenkowy 
 trzpieniowy, stolarkowy*



zamki wpuszczane

25* zamek stolarkowy bez zaczepu, wkrętów, pakowany w opakowania zbiorcze

Zamek  72/55 bez zaczepu
długość czoła 235 mm
1997 na wkładkę 
0918 na klucz jednozastawkowy
1998 WC

typ: prawy, lewy
kolory: lakier złoty

ASSA ABLOY - BODA05 0747 zamek  56/45
 CZĘSTOCHOWA 
 na klucz jednozastawkowy

kolory: czarny

Zamek 72/55, długość czoła 210 mm
bez zaczepu, (na zamówienie)
4734 na wkładkę 
6726 na klucz jednozastawkowy
6727 WC

typ: uniwersalny
kolory: lakier złoty

Zamek 72/45 z zaczepem płaskim 
0280 na wkładkę 
0231 na klucz jednozastawkowy
0026 WC z korektorem 5/4

typ: uniweslany
kolory: lakier złoty, nikiel

Zamek 72/45 stolarkowy* 
8064 na wkładkę 
6511 na klucz / WC
opcja: zaczep plaski (  8945) 
 zaczep kątowy (  4559)

typ: uniweslany
kolory: lakier złoty

Zamki - hakowe06

Zamek GJM bębenkowy, bez zaczepu 
5895 F-30 72/30
5897 F-40 72/40
opcja: zaczep (  5896) 

kolory: ocynk żółty

0832 zamek GJM F-60 72/65
  bębenkowy, bez zaczepu
 opcja: zaczep (  5034) 

kolory: ocynk żółty

Zamek AGB bębenkowy, wąski
1410 F-22 BQ30
7622 F-22 BQ35
5635 F-25 BQ60

kolory: ocynk żółty

0748 zamek bębenkowy, wąski
 CZĘSTOCHOWA,
 lakierowany

kolory: czarny

4967 zamek bębenkowy JANIA

Zamek HOBES
5496 na wkładkę K106A
4311 na klucz jednozastawkowy
 K106

kolory: ocynk żółty

Zamek bębenkowy  KOWAL
0545 H-35
3656 H-40

kolory: ocynk biały

5291 zamek H-60 bębenkowy
 KOWAL

kolory: ocynk biały

Zamki waskie do PCV, aluminium  
bebenkowe zapadkowo-zasuwkowe

07

Zamek bębenkowy
zapadkowo-zasuwkowy LOB
4058 90/25 Z925B
6191 90/30 Z930B
4059 90/35 Z935B

szerokość czoła 22 mm
typ: uniwersalny 
kolory: stal nierdzewna

Zamek bębenkowy zapadkowo
-zasuwkowy CZĘSTOCHOWA
bez zaczepu
5740 92/30 MC30Z ALUHARD 
 czoło “C”
4515 92/30 MC30Z cz. płaskie 24
7629 92/30 MC30Z cz. płaskie 22

typ: uniwersalny
kolory: stal nierdzewna

1905	 zamek ZZJ, 72/34 
 na klucz jednozastawkowy
 CZĘSTOCHOWA

szerokość czoła 22 mm, 
typ: prawy, lewy
kolory: czarny





produkt z oferty specjalnej



zamki wpuszczane
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Zamek bębenkowy zapadkowo
-zasuwkowy CZĘSTOCHOWA
bez zaczepu
6382 92/35 MC35Z ALUHARD
 czoło “C”
6947 92/35 MC35Z cz. płaskie 24
7577 92/35 MC35Z cz. płaskie 22

typ: uniwersalny
kolory:	stal nierdzewna

Zamek bębenkowy
rolkowo-zasuwkowy LOB 
4149 90/25 Z025R
6192 90/30 Z030R
4150 90/35 Z035R

szerokość czoła 22 mm
kolory: stal nierdzewna

* zamek stolarkowy bez zaczepu, wkrętów, pakowany w opakowania zbiorcze

Zamek bębenkowy, zapadkowo
-zasuwkowy CZĘSTOCHOWA
0778 72/34 ZZB-1
1392 72/34 ZZB-1 nikiel
5104 72/34 ZZB-1 nikiel 
 bez zaczepu
0788 90/22 ZZB-3
3820 90/22 ZZB-3 nikiel 

szerokość czoła 22 mm 
typ: prawy, lewy

Zamek 90/22, 
zapadkowo-zasuwkowy JANIA
2583 na wkładkę Z075
2582 na klucz jednozastawkowy
 Z076 

szerokość czoła 20 mm
typ: uniwersalny

Zamek bębenkowy, 
zapadkowo-zasuwkowy 
CZĘSTOCHOWA
4713 72/34 ZZB-10
5596 90/22 ZZB-30 

szerokość czoła 16 mm, 
typ: prawy, lewy
kolory: czarny, nikiel

Zamek bębenkowy, 
zapadkowo-zasuwkowy EUROPORTAL
4590 90/25
4591 90/35 

szerokość czoła 22 mm
typ: uniwersalny
kolory: stal nierdzewna

Zamek bębenkowy, 
zapadkowo-zasuwkowy PRZYSZŁOŚĆ 
2930 72/35 

szerokość czoła 22 mm
typ: prawy, lewy
kolory: brąz

Zamek 72/35, 
zapadkowo-zasuwkowy KUROWSKI 
1599 na wkładkę
1600 na klucz jednozastawkowy

szerokość czoła 22 mm
typ: prawy, lewy
kolory: ocynk żółty

Zamki waskie do PCV, aluminium  
bebenkowe rolkowo-zasuwkowe

08

Zamek bębenkowy,  
rolkowo-zasuwkowy CZĘSTOCHOWA
bez zaczepu
5741 92/30 MC30R ALUHARD 
 czoło “C”
4506 92/30 MC30R cz. płaskie 24
4561 92/30 MC30R cz. płaskie 22

typ: uniwersalny
kolory: stal nierdzewna

Zamek bębenkowy,
rolkowo-zasuwkowy CZĘSTOCHOWA
bez zaczepu
6383 92/35 MC35R ALUHARD 
 czoło “C”
6948 92/35 MC35R cz. płaskie 24
7578 92/35 MC35R cz. płaskie 22

typ: uniwersalny
kolory: stal nierdzewna

Zamek RZB-4, bębenkowy
CZĘSTOCHOWA
rolka mosiężna, głębokość 34 mm 
2656 lakierowany
3126 nikiel
5105 nikiel bez zaczepu

szerokość czoła 22 mm

0797 zamek RZB-5, bębenkowy  
 CZĘSTOCHOWA, 
 lakierowany, głębokość 
 22 mm, rolka stalowa

szerokość czoła 22 mm
kolory: czarny

0796 zamek RZJ, rolkowo-
 zasuwkowy CZĘSTOCHOWA  
 72/34 na klucz 
 jednozastawkowy

szerokość czoła 22 mm
kolory: czarny

Zamek 90/22, 
rolkowo-zasuwkowy JANIA 
2185 na wkładkę Z077
2182 na klucz jednozastawkowy
 Z078

szerokość czoła 20 mm



zamki wpuszczane

27* zamek stolarkowy bez zaczepu, wkrętów, pakowany w opakowania zbiorcze

Zamek bębenkowy EUROPORTAL
rolkowo-zasuwkowy
4588 90/25 
4589 90/35

szerokość czoła 22 mm
kolory: stal nierdzewna

Zamek bębenkowy, 90/22
PRZYSZŁOŚĆ 
rolkowo-zasuwkowy
2444 na wkładke
2521 na klucz jednozastawkowy

szerokość czoła 22 mm
kolory: brąz

Zamki waskie do PCV, aluminium  
bebenkowe zasuwkowe

09

Zamek bębenkowy, zasuwkowy
LOB
4236 90/25 Z025B
4712 90/30 Z030B
4265 90/35 Z035B 

szerokość czoła 22 mm
kolory: stal nierdzewna

Zamek bębenkowy, zasuwkowy
CZĘSTOCHOWA, bez zaczepu
5720 92/30 MC30S ALUHARD
 czoło “C”
4514 92/30 MC30S cz. płaskie 24  
7956 92/30 MC30S cz. płaskie 22
typ: uniwersalny
kolory: stal nierdzewna

Zamek bębenkowy, zasuwkowy
CZĘSTOCHOWA, bez zaczepu
6381 92/35 MC35S ALUHARD
 czoło “C”
6946 92/35 MC35S cz. płaskie 24  
7576 92/35 MC35S cz. płaskie 22
typ: uniwersalny
kolory: stal nierdzewna

Zamek bębenkowy, zasuwkowy
CZĘSTOCHOWA
0794 ZB-1 głębokość 22 mm 
 lakierowany
2454 ZB-7 głębokość 34 mm  
 lakierowany
1563 ZB-7 głębokość 34 mm   
 nikiel
5103 ZB-7 głębokość 34 mm   
 nikiel, bez zaczepu
szerokość czoła 22 mm
kolory: czarny

4968	 zamek bębenkowy   
 zasuwkowy JANIA Z093

szerokość czoła 20 mm

Zamek bębenkowy EUROPORTAL
zasuwkowy
4592 głębokość 25 mm
7872 głębokość 30 mm

szerokość czoła 22 mm
kolory: stal nierdzewna

Zamek ZR 1,5 rolkowy
CZĘSTOCHOWA
0799 czarny
2078 nikiel

szerokość czoła 22 mm

5068 zamek rolkowy JANIA

szerokość czoła 20 mm

Zamek TRIOGIA 90/50
1164 1-wkładkowy
3359 2-wkładkowy

typ: uniwersalny

Zamki wielopunktowe-listwowe10

2312 zamek MCM 701-3-50
 trzpieniowy, 3-punktowy 
 (  na zamówienie)

typ: uniwersalny

Zamek HOBES 90/50
5029 1-wkładkowy K119 
5030 2-wkładkowy K125

typ: uniwersalny



zamki wpuszczane

28 * zamek stolarkowy bez zaczepu, wkrętów, pakowany w opakowania zbiorcze

2025 zamek zespolony BYTÓW 
 90/50 
 72/50 (  na zamówienie)
 2-wkładkowy 

typ: prawy, lewy

Zamek listwowy CZĘSTOCHOWA
bez zaczepu
4880 72/55, czoło 16/2300 
7157 72/55, czoło 16/2300
 bez zamka dodatkowego
 (  na zamówienie) 
4887 72/65, czoło 16/2300
4881 72/55, czoło 20/2300
4882 72/65, czoło 20/2300
6340 72/55, czoło 16/2300 
 hakowy (prawy, lewy)
7200 72/55, czoło 20/2300 
 hakowy (prawy, lewy)
typ: uniwersalny

Listwa CZĘSTOCHOWA
4888 płaska 16/2300
4883 płaska 20/2300
0496 płaska 20/2300 regulowana
 (prawy, lewy)
6551 płaska 16/2300
 zamka hakowego
6556 płaska 20/2300
 zamka hakowego
7790 płaska 20/2300
 zamka hakowego regulowana
 (prawy, lewy)
4884 kątowa 16x20x2300
 (prawy, lewy)

Listwa  antywłamaniowa
CZĘSTOCHOWA 
4885 z kołkami 
4886 przeciwlistwa

6515 zamek listwowy trzpieniowy
 MULTISTRONG 
 CZĘSTOCHOWA 
6514 listwa zamka trzpieniowego
 MULTISTRONG 
 CZĘSTOCHOWA

Zamki bramowe11

Zamek hakowy WINKHAUS 
z dwoma ryglami, bez zaczepu
1369 STV-F 1660/65 72/8M2
5427 STV-F 1660/55 92/8M2
 (  na zamówienie)
5428 STV-F 1660/55 72/8M2
 (  na zamówienie)
2738 STV-F 1660/65 92/8M2
 (  na zamówienie)
6546 STV-F 1662/55 92/8M2 
 z dwoma ryglami 
 i dodatkowym zamkiem  
 (  na zamówienie)
4668 STV-FA 1660/55 92/8M2
 (  na zamówienie)
4757 STV-FA 1660/55 72/8M2
5822 STV-FG 1660/65 92/8M2
 (  na zamówienie) 

typ: prawy, lewy

Listwa  ramowa WINKHAUS
5429 SLF 20/72 M2
4667 F 20/92 M2	
 

typ: prawy, lewy

Zamek 90/65 CZĘSTOCHOWA
na klucz wielozastawkowy 
0739  lakierowany 
1223  mosiądzowany 
typ: prawy, lewy
kolory: brąz

Zamek 90/65 CZĘSTOCHOWA 
bębenkowy
0738  lakierowany 
2094  lakierowany z dźwignią 
0730	 mosiądzowany
typ: prawy, lewy
kolory: brąz

Zamek 90/65 CZĘSTOCHOWA
rolkowo-zasuwkowy
0735	 na wkładkę
0736  na klucz wielozastawkowy

kolory: brąz

Zamek listwowy LOB bez zaczepu
2233 72/55 2-hakowy ocynk
3193 72/55 3-hakowy ocynk

Listwa LOB
4042 płaska 2300x20x3 ocynk
typ: uniwersalny

3980 płaska 2300x20x3  
 regulowana ocynk
typ: prawy, lewy



zamki wpuszczane

29* zamek stolarkowy bez zaczepu, wkrętów, pakowany w opakowania zbiorcze

Zamek JANIA
0807 na wkładkę, z dźwignią
0811 na klucz jednozastawkowy
 z dźwignią

typ: prawy, lewy
kolory: brąz młotkowy

Zamek PAMA zapadkowo-zasuwkowy
0842 na wkładkę
0844 na klucz wielozastawkowy
5253 na klucz wielozastawkowy
 z  dźwignią

typ: prawy, lewy
kolory: brąz

Zamek PAMA 
rolkowo-zasuwkowy
2320  na wkładkę
2318  na klucz wielozastawkowy

typ: prawy, lewy
kolory: brąz

4312  zamek HOBES K131
 bębenkowy

kolory: ocynk żółty

0520	 zamek wrotowy BYTÓW
 kompletny z puszką 
 klamką i tarczką

5688  zamek wrotowy 72/55/30
 BYTÓW 

12 Pozostale

4303 zamek ROM VII z prętami,  
 na klucz (  na zamówienie)

kolory:	brąz, czarny 

1191 zamek FORT-1
 (  na zamówienie)

 
typ: prawy, lewy

1426 zamek FORT-2
 (  na zamówienie)

typ: prawy, lewy 

1547 zamek FORT-3
 (  na zamówienie)

typ: uniwersalny

0727 zamek 90 ZYGFRYD 
 bębenkowy, trzpieniowy,
 lakierowany
 (  na zamówienie)

1706 zamek 90 MCM 
 601MR-50-90 
 bębenkowy, trzpieniowy

szerokość czoła 20 mm
kolory: mosiądz

Zamek 90/50 PRZYSZŁOŚĆ
0790 na wkładkę
0824 na klucz wielozastawkowy

typ: prawy, lewy

Zamek 90/50 KUROWSKI
0819 na wkładkę Z1, brąz  
6710 na klucz Z1, brąz 
1283 na wkładkę Z2, ocynk żółty 
6709 na klucz Z2, ocynk żółty
4437 na wkładkę Z3, żółty
6711 na klucz Z3, żółty
0690 na klucz, wkładkę Z4, mosiądz
typ: prawy, lewy

2497 zamek 90/50 
 rolkowo-zasuwkowy

kolory:	ocynk żółty

0822 zamek 90/40 wąski
 na klucz wielozastawkowy

typ: prawy, lewy



Zamek 72/55, FANA
1450 na wkładkę
1436 na klucz jednozastawkowy
3074 WC
kolory: mosiądz

Zamek 72/55, FANA
6501 na wkładkę
6565 na klucz jednozastawkowy
6502 WC
kolory: malowany
	
	

typ: prawy, lewy

zamki wpuszczane

30 * zamek stolarkowy bez zaczepu, wkrętów, pakowany w opakowania zbiorcze

Zamek 72/55 AGB-EUROPA
zapadkowo-zasuwkowy
3054 na wkładkę
 (  na zamówienie)
3058 na klucz jednozastawkowy
 opcja: zaczep 20/170 ( 4241)
 (  na zamówienie)
szerokość czoła 18 mm
kolory: mosiądz

Zamek 90/40 HOBES
zapadkowo-zasuwkowy 
5167 bębenkowy, 02-04 ZN
5165 na klucz, 01-15 

kolory: ocynk żółty

Zamek 72/60 PRZYSZŁOŚĆ
0780  na wkładkę
0813  na klucz wielozastawkowy
0721  WC 

typ: prawy, lewy

Zamek 72/50 MAG-MET
zapadkowo-zasuwkowy
3429  na wkładkę
3428 na klucz jednozastawkowy 
0946 WC
6026 WC, kwadra ø6
 opcja: zaczep (  4633)

kolory: ocynk żółty

Zamek 72/50 KUROWSKI
(  na zamówienie)
0784  na wkładkę 
0786  na klucz wielozastawkowy 
0792  WC

czoło mosiężne

6444  zamek 72/50 WC SAB 2216
 zapadkowo-zasuwkowy

kolory: mosiądz

Zamek 72/45, HOBES, zapadkowy
2925  na wkładkę K-052
2878  na klucz jednozastawkowy 
 K-051
2928  WC K-053 (  na zamówienie)

kolory: ocynk żółty

Zamek 72/45 MAG-MET 
zasuwkowy, bez zaczepu
4630  na wkładkę 
4632  na klucz jednozastawkowy 
4631  WC
 opcja: zaczep (  6667)

kolory: złoto

Zamek 72/40 HOBES
zapadkowo-zasuwkowy
4310  na wkładkę 
4351	 na klucz jednozastawkowy 
4308  WC 

kolory: ocynk żółty

Zamek 90 18/50 AGB MEDIANA   
bębenkowy (  na zamówienie)
7584  mosiądz
7497  nikiel

3052 zamek 90/50 AGB MEDIANA  
 bębenkowy, zapadkowy, 
 bez zaczepu 
 (  na zamówienie)

szerokość czoła 18 mm
kolory: mosiądz

5112 zamek 90/50 AGB 
 bębenkowy zapadkowo-
 zasuwkowy, bez zaczepu, 
 (  na zamówienie)

kolory: mosiądz

Zamek 90/50 WC AGB MEDIANA 
5508  mosiądz
5509  nikiel (  na zamówienie)

Zamek SAB 2200 
bębenkowy, trzpieniowy
6380  90/50
6179  72/50

kolory:	mosiądz

8946 zamek 72/55 5572Z 
 bębenkowy
 (  na zamówienie)

szerokość czoła 20 mm
kolory:	stal nierdzewna



zamki wpuszczane

31* zamek stolarkowy bez zaczepu, wkrętów, pakowany w opakowania zbiorcze

Zamek 60/50 PRZYSZŁOŚĆ 
0771	 na wkładkę
0808	 na klucz wielozastawkowy
0717  WC

typ: prawy, lewy

5164	 zamek HOBES 2834C   
 bębenkowy, trzpieniowy
 (  na zamówienie)

szerokość czoła 18 mm

Zamek MIŚ, bębenkowy 
2646  mosiądz
2645  ocynk żółty 

szerokość czoła 20 mm

2974  zamek MCM 612MR-50 
 bębenkowy, trzpieniowy
 (  na zamówienie)

szerokość czoła 20 mm
kolory: mosiądz

6178 zamek SAB 2100
 bębenkowy, trzpieniowy

kolory: mosiądz

7732	 zamek 2-piórowy art. 9121

kolory: ocynk żółty

1937	 zamek IMPORT 
 EURO-ELZET 2-piórowy

kolory: ocynk żółty

Zamek oszczędnościowy MIŚ
0764  mosiądz
1401  ocynk żółty

typ: krótki (50mm), długi (60mm)

1208 zamek oszczędnościowy  Z45

kolory: ocynk żółty

Zamek oszczędnościowy
0766  ocynk żółty 
0019  ocynk biały WW
4489  lakierowany PRZYSZŁOŚĆ

typ:	 uniwersalny

Zamek oszczędnościowy duży 50 K
4596 malowany
5426 mosiądz

4309 zamek bębenkowy rolkowy
 2784 HOBES

kolory: ocynk żółty

2836	zamek ZR2 rolkowy  

kolory: beż

5664	 amek typu FEAL IMPORT 
 dwubębenkowy z regulacją

typ:	 uniwersalny
kolory:	mosiądz

Gałka z zamkiem D IMPORT 
3964  satyna, mosiądz
3965  chrom

typ:	 uniwersalny

Gałka z zamkiem IMPORT 
0388  satyna
5393  złoto
3095  chrom
8586 patyna
typ:	 uniwersalny

Elektrozaczepy13

3355 zaczep FANA ZE szeroki

typ:	 uniwersalny

6477	 zaczep 1700 
 CZĘSTOCHOWA

typ:	 prawy, lewy 
kolory: stal nierdzewna



produkt z oferty specjalnej
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32 * zamek stolarkowy bez zaczepu, wkrętów, pakowany w opakowania zbiorcze

Zaczep ELEKTRA R-3
4114	 z blokadą, lewy
6826  z blokadą i pamięcią, lewy
8824 z blokadą i pamięcią, prawy
3199  bez blokady, lewy
8583 bez blokady, prawy

8858	 zaczep ELEKTRA R-4

typ:	 uniwersalny

0673 zaczep FANA 2-ZE wąski

typ:	 uniwersalny

1921	 zaczep ŁÓDŹ II wąski

typ:	 uniwersalny

Zaczep seria 1700 AC/DC
12V, prąd zmienny/stały
7455 1710 podstawowy
8157 1720 z wyłącznikiem
7457 1730 z pamięcią
0350 1740 z wyłącznikiem
 i pamięcią
8158 711M-12DC rewersyjny  
 12V DC (11-13), 0,2-0,24A 53Ω

9-14V AC, 0,36-0,6A,17Ω
11-14V DC, 0,5-0,65A, 17Ω

Zaczep seria 800 AC/DC JiS
12V, prąd zmienny/stały
6772 810 podstawowy
6782 820 z wyłącznikiem
6783 830 z pamięcią
6777 840 z wyłącznikiem 
 i pamięcią

8-14V AC, 033-0,6A, 15,5Ω
7-14V DC, 0,35-0,72A, 15,5Ω

Zaczepy do elektrozaczepów14

3200 zaczep płaski ELEKTRA

typ: krótki, długi 

5371	 zaczep kątowy ELEKTRA

typ: długi 
kolory:	ocynk biały

6378 zaczep korytkowy
 CZĘSTOCHOWA 

Zaczep płaski 908X JIS 
4160 stal nierdzewna
7046 ocynk

Zaczepy do zamków15

6585 zaczep kątowy LOB 
 uniwersalny RK01 
 do zamka Z050

kolory: ocynk żółty

7198 zaczep kątowy LOB
 RK20 do zamka Z200

kolory: ocynk żółty

Zaczep kątowy LOB uniwersalny
6584 RK61 do zamka Z65  
6583 RK71 do zamka Z75, Z76
 Z7504
2916 RK91 do zamka Z95
kolory: ocynk żółty

7467 zaczep stały ALUHARD C 
 8/24 CZĘSTOCHOWA

kolory: stal nierdzewna

4511	 zaczep stały MC 30/35 K
 CZĘSTOCHOWA

kolory: stal nierdzewna

6221	zaczep ELEKTRA R-1 szeroki

typ:	 uniwersalny

2548	 zaczep ELEKTRA R-2 wąski

typ:	 prawy, lewy



zamki wpuszczane
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7632	 zaczep z regulacją 
 ALUHARD C 8/24
 CZĘSTOCHOWA

kolory: stal nierdzewna

6384 zaczep regulacją
 MC 30/35 P
 CZĘSTOCHOWA

kolory: stal nierdzewna

Zaczep płaski MC 35Z
7574 22/3
6387 24/3

kolory: stal nierdzewna

Zaczep płaski MC 35R
7575 22/3
6388 24/3

kolory: stal nierdzewna

Zaczep płaski MC 35S
7573 22/3
6386 24/3

kolory: stal nierdzewna

Zaczep kątowy CZĘSTOCHOWA
4338 72 mm, lakier złoty
7411 72 mm, ocynk
4740 90 mm, lakier złoty

1055 zaczep płaski
 rozstaw 90, 72 mm
 CZĘSTOCHOWA

kolory: lakier złoty

Zaczep płaski 170/24/1,5 
CZĘSTOCHOWA
5321 nikiel
5592 lakier złoty

typ:	prawy, lewy

Zaczep do wkładki plastikowej 
72/45 CZĘSTOCHOWA
4683 lakier złoty
6491 nikiel

typ:	uniwersalny

Zaczep do wkładki plastikowej K
5739 ocynk żółty
2048 wkładka plastikowa 
 do zaczepu

typ:	uniwersalny

3266 zaczep płaski KUROWSKI

kolory:	mosiądz

Zaczep kątowy FANA
0415  KZ
0408  KZW - wzmocniony

typ:	 uniwersalny

4559 zaczep kątowy do 
 zamka BODA mały

kolory: lakier złoty

8945 zaczep płaski do 
 zamka BODA mały

kolory: lakier złoty

Zaczep do zamka
5034 F-60
5896 F-30/F-40

kolory: ocynk żółty

4633  zaczep do zamka 72/50
 MAG-MET

kolory: malowany złoto

6667  zaczep do zamka 72/45
 MAG-MET

kolory: malowany złoto

4233		 zaczep do zamka 
 AGB-MEDIANA 90 22/82
 kątowy, płaski

kolory: mosiądz

4241		 zaczep do zamka 
 AGB-EUROPA 20/170
 kątowy, płaski

kolory:	mosiądz

2231	 zaczep do zamka 
 kątowy, płaski
 JANIA

typ:	 uniwersalny
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Zamki meblowe patentowe17

Zamek wierzchni LOB bębenkowy 
0751  ZMB-1, uniwersalny  
7690	 ZMB-2, prawy, lewy	

Akcesoria16

3713		 zaczep krótki do wkładki
 plastikowej

kolory:	 lakier złoty, ocynk żółty

4715		 wkładka plastikowa do  
 zaczepu, krótka

Korektor do blokady WC BODA 
0305 5/4” z tworzywa
5718 6/4” z tworzywa
7354 8/9” z tworzywa
7551 8/10” metalowy

4539 adapter otworu YALE/WC

Puszka metalowa do zamka 
wpuszczanego
2678  90/72 mm, wąska
2677  90/72 mm, szeroka
6553  bramowa 30
2681 hakowego F-60

Puszka metalowa do elektrozaczepu
6665 wąska
6666 szeroka

3255 puszka zamka bramowego 

2125 zamek wierzchni LOB
 bębenkowy,  ZMB-3 	

typ:	 uniwersalny

2981	 zamek wierzchni LOB
 bębenkowy,  ZMB-4  

typ:	 uniwersalny

0746	 zamek gablotowy LOB
 bębenkowy, ZG 02 

typ:	 uniwersalny

4516	 zamek gablotowy SISO 
 X-5250 

typ:	 uniwersalny

2691	 zamek okrągły SISO
 CL-X853

typ:	 uniwersalny

2688	 zamek drzwiowy żaluzjowy  
 SISO, X-855

typ:	 uniwersalny

2692 zamek do drzwi 
 przesuwnych SISO
 X-1003

typ:	 uniwersalny

2634	 zamek  KWADRAT SISO
 CL-X850

typ:	 uniwersalny

Zamek centralny SISO 
CLX L 500/600
0137 kompletny
5589 wkładka

typ:	 uniwersalny

Zamek centralny GTV 
8927 L-600 kompletny
3225 L-800 kompletny

typ:	 uniwersalny

5113  zaczep płaski do zamka 
 AGB

kolory: brąz, mosiądz

0675		 zaczep kątowy 
 do zamka PRZYSZŁOŚĆ

typ:	 uniwersalny



zamki wpuszczane
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Zamki kasetowe LOB S.A. i inne19

0533	 zamek kasetowy LOB ZKP 61

0515	 zamek kasetowy LOB
 ZKP 41z zawleczką

1211	 zamek kasetowy LOB
 ZKP 22

0750 zamek meblowy
 CZĘSTOCHOWA
 bębenkowy, 30 

typ:	 prawy, lewy

4989	 zamek baskwilowy,   
 patentowy

typ:	 uniwersalny

5917	 zamek meblowy 
 ø22 AVES

typ:	 uniwersalny

Zamki meblowe zastawkowe18

Zamek wierzchni z kluczem 
1363 M-20
1364 M-30	

typ:	 uniwersalny

4234 zamek wpuszczany 
 meblowy, z kluczem

typ:	 prawy, lewy

3183	 zamek barkowy bez klucza

typ:	 uniwersalny

2050	 zamek nakładany 30
 bez klucza

typ:	 uniwersalny

3445	 zamek plastikowy 30
 bez klucza

typ:	 uniwersalny

2958	 zamek kasetowy LOB
 ZK 11

0749 zamek kasetowy LOB
 ZK 21

1517 zamek kasetowy LOB
 ZKT 2, duży

0793 zamek kasetowy LOB
 ZKT 31, z baskwilami

4760	 zamek EURO-LOCK S

Mechanizm bębenkowy FANA
1518  MB1 na klucz trójkątny
2425  MB2 na klucz okrągły

Klucz do mechanizmu bębenkowego
2243 MB1
3921 MB2

Okucia do drzwi szklanych GEZE20

6850 klamka GEZE 15607 
 do drzwi szklanych
 (  na zamówienie)

6849	 zamek na wkładkę GEZE
 15100 do drzwi szklanych
 (  na zamówienie)

6848	 zawias GEZE 13160 
 do drzwi szklanych
 (  na zamówienie)

Trzpień zawiasu GEZE 
do drzwi szklanych (  na zamówienie)
8425 do drewna 19315
8426 do metalu 19305 
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