FSB ASL®
Přidaná hodnota, flexibilita

www.fsb.cz

Váš benefit: plná flexibilita v prodeji
i při montáži

Univerzální pravolevé provedení mechanismu s
pružinou umožňuje instalaci symetrických klik na
dveře s koulí bez specifikace strany!

FSB ASL® – nová produktová skupina 12
Lepší produkt za stejnou cenu*
Vaše výhody na první pohled:
- vše v jednom balení
- kování se již neobjednává po částech
- skrytý pružinový mechanismus
- kompatibilní se všemi modely klik FSB
- ložisko pevné avšak volně pohyblivé
- nerezová podkonstrukce
- montážní nerezové šrouby M5
- úhel stisku kliky 45°
- rychlá montáž
- definovatelná tloušťka dveří po 20 mm
- vhodné pro tloušťku dveří 29-98 mm
- certifikováno v objektové třídě 4

* Stejná 

Přidaná hodnota, flexibilita
FSB ASL® – nové osazení klik na rozety

FSB ASL® to je vyšší kvalita mechanického provedení kování
a nový design, kdy v rozetě není vidět černá obruba
vodícího ložiska!

FSB ASL®: nová konstrukce rozet
FSB ASL® znamená nový standard pro
rozety FSB. Serie 12 plně nahradí
stávající modelovou řadu FSB, která je
nyní označena předčíslím 10.
Takto označené kování se sestavovalo z
individuálních dílů klik, rozet a štítků v
jeden set. To je nyní minulostí.
FSB ASL již bude vždy dodávána jako
kompletní sada kování na dveře včetně
rozety nebo štítku s univerzálním
stranovým provedením a vratnou
pružinou.
Základní verze bude použitelná pro
tloušťku dveří v rozmezí 29-58 mm.
Jiná tloušťka lze definovat až do
rozměru 98 mm.
Kování je vyrobeno ve standardu
objektového kování pro vysoce zatížené
dveře včetně pravolevého pružinového
mechanismu, který umožní stisk kliky až
do úhlu 45°. Součástí jsou i nerezové
šrouby M5 pro fixaci skrze dveře.
Všechny tyto parametry splňují nároky
pro objektové kování klasifikované dle
DIN EN 1906 třída odolnosti 4.
Cena však zůstává stejná jako pro
modely z řady 10 ve 3. objektové třídě!
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Certifikáty pro normu DIN EN 1906
budou dostupné na jaře 2017.
Vzhledem k vysokému technickému
standardu a certifikaci produktové
řady FSB ASL může být kování
dodané v této řadě použito pro
soukromé projekty privátních
investorů i pro veřejné objekty, kde se
předpokládá vyšší zatížení dveří při
provozu budovy.
Kování FSB ASL je prémiové
německé kování ve 4. objektové třídě
dle DIN EN 1906 za cenu
standardního kování ve 3. třídě.
Využijte všech těchto výhod a
vyzkoušejte kvalitu nové série FSB ve
svém projektu!

FSB ASL® v kostce

Varianty produktu
- Rozetové provedení (kulaté i hranaté rozety)
- Krátké i dlouhé štítky pro všechny druhy klíčů i
WC uzamykání
- Provedení i pro sady klika/koule
- Eloxovaný hliník, nerez, mosaz i bronz

Pravolevý pružinový mechanismus
- Pružinový mechanismus odpovídá normě DIN EN
1906, typ A s úhlem stisku 45°, pozitivně ovlivňuje
funkci zámku a střelky.
- Adaptér je univerzální a není potřeba určovat
stranu například u kování klika/koule nebo
jednostranného provedení kliky na
vstupních dveřích.
- Pravolevé provedení usnadňuje montáž kování.
Není potřeba mít informaci, zda je část kování
pravá nebo levá. Vše je kompatibilní a konstrukce
operuje na pravou i levou stranu.

Kryt rozety
Krytka rozety v materiálovém provedení stejném
jako klika perfektně sedí na polyamidové
konstrukci rozety. Nikdy nehrozí, že by se kryt
rozety samovolně uvolnil během používání kování.
Všechny viditelné mechanické části rozety jsou
nově skryty pod dveřní klikou. Design kliky a rozety
není narušen jiným materiálem.

Příklad objednacího čísla kování v sadě FSB ASL
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Pozice:
1 - Produktová skupina FSB
2 - Model dveřní kliky
3 - Rozeta nebo štítek
4 - Provedení zámku
5 - Materiálové provedení

Dodavatel kování FSB v ČR a SR:

Nerezová podkonstrukce rozety
Kombinace nerezové podkonstrukce rozety a
plastu vyztuženém skleněnými vlákny (GFR)
zajišťují vysokou pevnost, ale také pružnost celého
komponentu.

Nerezové šrouby M5 a čtyřhran
Součástí dodávky sady jsou také nerezové šrouby
M5 a závitové matky, které slouží k pevnému
spojení obou částí kování skrze dveře.
Čtyřhran s rozměrem 8 mm je v základním
provedení určen pro tloušťku dveří 29-58 mm. Na
objednání lze upravit až pro tloušťku dveří 98 mm.
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