Typy Eurozámků NHZC 1
Mezinárodní jednotný Systém NHZC 1 (Eurozámek - Euroklíč)
pro osoby se zdravotním postižením a matky s dětmi do 3 let				
				
Typ 1 Oboustranná cylindrická vložka do průchozích dveří				
333 ix 5 KG délka 40/30 mm				
mosaz mat. nikl. bez klíče
Typ 2

Cylindrická vložka se speciálním otočným uzamykacím knoflíkem
333 ix 5 KG K3 délka 40/30 mm				
mosaz mat. nikl. bez klíče
				
Typ 3 Cylindrická vložka jednostranná
333 ix 5 KG H délka 30/10 mm			
mosaz mat. nikl. bez klíče
				
Typ 4 Cylindrická vložka jednostranná
			
333 ix 5 KG H délka 30/10 mm				
zadní strana 2 M4 otvor se závitem				
mosaz mat. nikl. bez klíče
Typ 5

Klíčový spínač 393-221
			
mosaz mat. nikl. bez klíče
				
Typ 6 Dvojitý „PZ“ zapuštěný zámek
			
s nerez kováním pro 2 cylindrické vložky vč. cylindrické vložky
s otočným knoflíkem a zeleno-červeným indikátorem volno/obsazeno
délka 35/35				
Důležité - prosím uved´te zda dveře levé či pravé
				
Prodloužení cylindr. vložky:
Každých 10 mm až do celkové délky 100 mm
Každých 10 mm nad 100 mm celkové délky
				
Euroklíč Pro osoby se zdravotním postižením
a matky s dětmi do 3 let
Pro majitele a obsluhu objektů osazených „Eurozámkem“
Zpracování cenové nabídky a objednávka:
• Telefonicky nebo e-mailem: helo@helo.cz.
• Pro zpracování cenové nabídky prosíme uveďte přesný typ a rozměry požadované vložky, v případě nejběžnější
vložky Typ 2 s otočným knoflíkem (instalovaná přímo do cylindrických „FAB“ zámků WC kabin) je nutné upřesnit
rozměry (viz nákres) vnější strany A a vnitřní (knoflíkové) strany B.
• Uveďte požadovaný počet Euroklíčů pro obsluhu objektu.
• V případě požadavku na montáž, specifikujte prosíme co nejpřesněji požadovanou montáž (např. výměna vložky,
výměna vložky včetně výměny původního dozického zámku za cylindrický včetně výměny kování, úprava dveří
frézováním, apod.), abychom mohli provést co nejpřesnější kalkulaci.
• Uveďte přesný název a adresu osazovaného objektu, případně upřesněte i patro/přízemí (z důvodu přesného
zalistování do mezinárodních databází pro osoby se zdravotním postižením).
• Zboží zasíláme výhradně na dobírku, uveďte tedy prosíme přesnou adresu dodání včetně adresy fakturační
(pakliže není shodná s dodací adresou)
Dodací lhůta u vložek typu 1 a 2 se standardní doporučenou délkou 40/30 (40 mm vnější falcová strana dveří /
30 mm vnitřní strana dveří) do 2 týdnů.
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