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 okna.
 hliníková i dřevěná pro vhodných

 FSB klik okenních vložených
 řady nové vývoji při drželi se jsme
 hesla Tohoto více znamená Méně .

ýNov

 °.90  rozmezí
 v polohují se ventilace i zavření
 Otevření, sobem.ůpz mýakustick

 tak m,ýhmatov jak okna ínádáovl
 muévnáspr áhánapom FSB kliky

 okenní vložené mechanismus 

 rukojeti. v integrován
 nezávisle je Polohovač okna.

 kování vnitřního typu na nezáleží že
tak,Mechanika   konstruována je 

émSyst

 polohování.
 usnadňuje který 00000) 0401

 (03 adaptéru speciálnímu díky složitá
 ale Není nová. zcela trhu na je klik

 okenních vložených montáže 

echnyVš

RAL.  pravidel dle kvalifikovala
 se aby °, 180 íenáčot sklonu ůcykl 000

 10 etžvydr ínyn ímus kliky konstrukce
 ež ,ánamenz žco 126-3, 13 EN DIN

 ěnorm v mýstanoven míriékrit adavkyžpo
 ésv sobilaůpziřp novuz RAL nostičspole

 kvality ínáovšťajiz pro Asociace let.
 mnoho po funkce spolehlivost a kvalitu
 íistentnzkon ajistilyz aby tak, enyžnavr

 jsou ékter, kliky íokenn na adavkyžpo
 definuje norma Tato 13126-3. EN DIN
 podle 5/180 kvality íhodnocen ššínejvy

 ineslořp jim žco ),ísklopen a íenčoto
 ° (180 polohoh 000 150 / íoperac

 000 25 dosáhly problémů zbe aby
 tak, enyžnavr jsou - stavcián miýsuvnzá

 i mít a - čipolohova miýkovčkuli
 évybavenFSB kliky íokenn 

Uzamykatelné  kliky okenní 

éNov

 1630.
 ža 1627 EN DIN norem podle 6 RC ža

 1 RC  dřítdle ínávloup proti áodoln okna
 proi  évhodncelaz   jsou Kliky . 126-3 13

 EN DIN a 607/9 RAL-GZ kvality standardy
 procertifikace  je íejmostzřSamo

  oknech ostatních na
 kliky model 

!
íbenýobl ášv jako luámateri

 a stylu méstejn ve provedeny tedy
 týbUzamykatelné mohou  kliky okenní 

 6. a 5 chástran na enyzobraz
  jsou ékterFSB,

Integrované
  kliček okenních modelů

 u objednat lze zamykání 
 .ínávloup proti áodoln okna

 pro řešení ílnáide je edu,řepz emíčkl
 datáovl ěpohodln ezl ékter, uzamykání

 éintegrovan ícíahrnujz íenšeř 

FSB  kostce: v kliky okenní ženévlo 

– évhodn 
ívariabiln  

 okna hliníková a dřevěná pro 
–

ákulat 
 mm 24-38 čtyřhran 

–  rozeta 
– ážmont 

zpečnýbe 
    okna

  mechanismu na závislá není 

–  mechanismus polohovací 
– éskryt  upevnění 
– ánotestov   dle DIN EN 13126-3
–

 –  provedení uzamykatelném v édostupn 
 FSB materiálech všech ve ávánodod 

 

Objednací  klik vložených FSB čísla 

34 .... 71101 á(kulat
Vložená

 rozeta )

Odolnost
 polohovač. Kuličkový okna.

 hliníková a dřevěná pro íproveden
 objektové klika, okenní 

dle  5/180  DIN EN 13 
126-3
– éskryt  upevnění 
– zetaro  Ø 30 mm
–  7 mm Δ , élkad čtyřhran  variabilní  

24–38 mm (standard  )

34 .... 71401 á(kulat
zamykatelnáu

 rozeta )

 ženávlo
 klika okenní 

,
éobjektov

–   íněupevn éskryt 
 126-3 13 EN DIN dle 5/180 dolnostO
 .čpolohova ýkovčuliK okna. ákovíhlin

 a áněevřd pro íproveden 

– zetaro  Ø 30 mm
– 7  

 (standard) mm 24–38
   ívariabiln lkaédhran,řtyč   mm 

 
Klasifikační   dle klíč DIN 
EN 13126-3

� kličky uzamykatelné Pro **

** áníTestov  
 2018 čtvrtletí

 3. ve dokončeno bue 
.

2 5/180 – 0 1 3* 2/3 3/C1 –

* Oberflächen Messing, Bronze, Klasse 02 5/180 – 0 1 3* 2/3 3/C1 –

povrch*  bronz a mosaz , Class 0

Nové

��������
�minimalismus  okna pro 

  kliky okenní FSB:vložené 

 

�

 
  

 

 

 
 

 

 

 
2    -       3/C1        0/0         4          1           0           -       5/180          
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Vložené
s �rozetami kulatými 

�kliky okenní 

– áskryt  montáž 
– ípolohovac  mechanismus 
– kryt    konstrukci ke upevněn zetyro 
– 7 mm Δ čtyřhran-
– zetaro  mm 30 průměrem s 
–   odolnost 5/180 dle  126-3 13 EN DIN 

éradapt –  okna dřevěná pro 
– ívariabiln  čtyřhran 24–38 mm

 

34 .... 71101
 rozety ékulat profily kovové

 pro kliky okenní Vložené
,

 

Pro

 vrtání. CNC pro podklady
 vám Dodáme oddělení. obchodní

 naše prosím kontaktujte ámur
 okenním v otvoru přípravu řesnoup 

  profily dřevěné na montáž pro érAdapt :
03 0401 00000

30,5 62,5

123

30,5

 

 

�
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–

 126-3 13 EN DIN dle 5/180  odolnost–
             mm 24–38 hranřtyč ívariabiln –

  okna áněevřd pro réadapt– 
  mm 30 reměmůpr s etazro –

  hranřtyč- mm 7 –
    konstrukci ke něupevn etyzro kryt –

  mechanismus ípolohovac –
  ážmont áskryt 

ěkteréN odely

 vylomení proti odolnosti  Nm100
  sílu na testované jsou modely 

 
Tyto

  okna. 
 

bezpečnostní
certifikovaná na použity být

 mohou zymykánímu s m 

: 1001, 
1076, 1078, 1093, 1108, 1144, 1222, 
1244

34 .... 71401
 

 

Vložené
 rozetami kulatými s

  kliky okenní 

Pro

 .ínávrt CNC
 pro podklady máv meáDod .íleněodd

 íobchodn ešna mípros kontaktujte muár
 míokenn v otvoru pravuříp esnouřp 

réAdapt
 00000 0401 03

 : profily éněevřd na ážmont pro 

30,5 62,5

123

30,5

  

 

 Vložené
 rozety  kulatéuzymykatelné,

 profily, kovové pro kliky okenní 
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34�1001  * 34 1003 34 1004 34 1005 34 1012 

34 1015 34 1023 34 1025 34 1035 34 1058 

34 1070 34 1075 34 1076  * 34 1077  34 1078  *

34 1093   * 34 1102 34 1106 34 1107 34 1108  *

Vložené ���������FSB kliky okenní �

* model  uzamykatelný jako dodán být může 
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34 1144  * 34 1146 34 1147 34 1159 34 1160 

34 1171 34 1173 34 1176 34 1183 34 1186 

34 1222  * 34 1226 34 1230 34 1232 34 1242 

34 1244  * 34 1246 

�
  

*  uzamykatelný jako dodán být může model 

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



00
4 

04
98

 0
03

86
 9

00
1 

· 0
2

|2
01

8 
· A

ll 
de

ta
ils

 s
ub

je
ct

 to
 m

od
ifi

ca
tio

n

Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38 
33034 Brakel 
Germany

Phone +49 5272 608-0 
Fax +49 5272 608-300 
www.fsb.de · info@fsb.de
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