Спецификацията на автоматите за затваряне на врати може да бъде
разгледана като сложно упражнение, където трябва да се върви по
опънато въже балансирайки между изискванията за пожарна
безопасност, лесният достъп и бюджетните ограничения.
Ние бихме искали да направим вашия избор лесен - изберете FOCUS Door Controls
Компанията FOCUS Door Controls
е основана преди всичко, за да
задоволи потребностите от
качествена услуга и високотехнологични продукти.
Хората ни притежават
квалификация и многогодишен
опит в индустрията и поради
тази причина отлично разбираме
нуждите и изискванията на нашите
клиенти.
Целта ни е да помагаме и
работим с клиентите ни като
добавяме стойност на бизнеса им
и изграждаме тяхното име чрез
нашия уникален продукт и
маркетингова концепция.
Продуктите на FOCUS са тествани
във Великобритания от Exova
Warrington Apt, копия от нашите
сертификати са на разположение.

Продуктовата гама на FOCUS е с
европейско качество за стандарт
„CE Marked” и среща най-строгите
изисквания от Одобрен Документ „М“.
Нашите продукти намират широко
приложение в цяла Европа за
изпълнението на различни проекти
като училища, болници, колежи,
студентски общежития, офиси,
центрове за отдих, хотели и т.н.
Основната функция на автомата за
затваряне на врата е да спаси човешки
живот в случай на пожар. Сигурността е
от първостепенно значение, поради което
ние се ангажираме да тестваме и
стандартизираме продуктите, така че от
производството до монтажа и през целия
живот на продуктите, да имате увереността
и знанието, че сте направили правилния
избор.

“FOCUS Door Controls е повече от
доставчик, за разлика от всеки друг
производител или дистрибутор на
автомати за затваряне на врати“
ИРЛАНДИЯ

БЕЛГИЯ

АНГЛИЯ

ПОЛША

ШОТЛАНДИЯ
УЕЛС
СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ
БЪЛГАРИЯ
ТУРЦИЯ

ФРАНЦИЯ
ИСПАНИЯ

“Ние разполагаме с национален технически
екип, с който може да се свържетете,
за да подпомогне и подкрепи вашия
бизнес по всяко време“

KD 6800 Размер 2- 4 Architectural Slimline

Преглед на продукта:

4
1100
80

Стилен, регулируем автомат за затваряне на врати,
намиращ широко приложение, особено при врати
с постоянна употреба като офис помещения, входни
врати за апартаменти и т.н.

Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Забавено действие на затваряне

Архитравни планки

по избор шаблон размер 2 - 4

KD 6800S Размер 2- 4 Architectural Slimline с шина

Преглед на продукта:

4
1100
80

Стилен, регулируем автомат за затваряне на врати
с шина, намиращ широко приложение, особено при
врати с постоянна употреба като офис помещения,
входни врати за апартаменти и т.н.

130°
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Забавено действие на затваряне

Архитравни планки

по избор шаблон размер 2 - 4

KD 8400 Размер 4 Подов автомат за затваряне на врата

Преглед на продукта:
Серия високоефективни подови автомати за врати
с интензивно натоварване, особено подходящи за
училища и болници, където вратите се ползват
постоянно.

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Механизъм
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне
Гаранция
Години

4
1100
150
306
108
40
не
не
не
да
не
130°
да
не
не
да
да
да
не
5

Опции
Застопоряващо рамо (неподходящо за противопожарни врати)
Аксесоари за единично действие
Аксесоари за двойно действие
Удължена ос

да
да
да
да

Опции за покритие
Капак

SS, PB

Размери на автомата

Приложение

3

8

4

1

1

3

Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

*Backcheck - Тази система е право пропорционална
на ускорението, когато вратата е отворена
над 70°. Ако вратата се отваря грубо или
в резултат на порив на вятъра функцията
Beckcheck реагира с пълна сила, като забавя
отварянето на вратата след 70°, като по
този начин защитава стената и вратата от
повреди.

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
Дължина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина(mm)
Стандартно Фиг. 1
Успоредно рамо Фиг.6
Напречно Фиг. 61
Ексцентрик

KD 9130 Размер 2- 4 Architectural Slimline

Преглед на продукта:
Ефективен, издръжлив и стилен, регулируем
автомат за затваряне на врати. Подходящ за
повечето приложения, особено при онези с
постоянна употреба на вратите. С възможност
за Backcheck функция (KD 9130V)

4

8

4

1

1

3

Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

*Backcheck - Тази система е право пропорционална
на ускорението, когато вратата е отворена
над 70°. Ако вратата се отваря грубо или
в резултат на порив на вятъра функцията
Beckcheck реагира с пълна сила, като забавя
отварянето на вратата след 70°, като по
този начин защитава стената и вратата от
повреди.

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)
Размери на автомата

Приложение

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
Дължина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина(mm)
Стандартно Фиг. 1
Успоредно рамо Фиг.6
Напречно Фиг. 61
Зъбна рейка

Механизъм
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне
Гаранция
Години

2-4
1100
80
207
55
38
да
да
да
да
да
180°
да
не
да
да
да
не
5

Опции
Архитравни планки
Планки, когато автомата не може да се монтира върху касата
Застопоряващо рамо (неподходящо за противопожарни врати)
Плъзгащо рамо и релса
Монтажен пакет за кухи врати
Седловинна скоба за монтаж на стъклена врата

да
да
да
да
да
да

Опции за капак
Полуовален
Елипсовиден

да
да

Опции за покритие
Без капак
Капак

SIL
SIL, SSS, PSS, PB,
RAL, T304, BRONZE

KD 9130S Size 2- 4 Architectural Slimline в комлект с шина

Преглед на продукта:
Ефективен, издръжлив и стилен, регулируем
автомат за затваряне на врати. Подходящ за
повечето приложения, особено при онези с
постоянна употреба на вратите. С възможност
за Backcheck функция (KD 9130VS)

4

8

4

1

1

3

Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

*Backcheck - Тази система е право пропорционална
на ускорението, когато вратата е отворена
над 70°. Ако вратата се отваря грубо или
в резултат на порив на вятъра функцията
Beckcheck реагира с пълна сила, като забавя
отварянето на вратата след 70°, като по
този начин защитава стената и вратата от
повреди.

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
Размери на автомата
Дължина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина(mm)
Приложение
Стандартно Фиг. 1
Монтаж откъм бутащата страна фиг.6
Напречно Фиг. 61
Механизъм
Зъбна рейка
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне
Гаранция
Години
Опции
Архитравни планки
Планки, когато автомата не може да се монтира върху касата

2-4
1100
80
207
55
38
да
да
да
да
не
130°
да
не
да
да
да
не
5

Плъзгащо рамо и релса
Монтажен пакет за кухи врати
Седловинна скоба за монтаж на стъклена врата

не
не
да
да
не
не

Опции за капак
Полуовален
Елипсовиден

да
да

Опции за покритие
Без капак
Капак

SIL
SIL, SSS, PSS, PB,
RAL, T304, BRONZE

KD 9150 Размер 2-5 Architectural Slimline

Преглед на продукта:
Многофункционален, здрав и стилен автомат за
затваряне на врати, с възможност за регулиране на
размера и силата на затваряне (EN). Подходящ за
повечето приложения,особено в обществени сгради.

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Механизъм
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне (DA)
Гаранция
Години

2-5
1250
100
236
55
38
да
да
да
да
да
180°
да
да
не
да
да
да
да
5

Опции
Архитравни планки
Планки, когато автомата не може да се монтира върху касата
Застопоряващо рамо (неподходящо за противопожарни врати)
Плъзгащо рамо и релса
Монтажен пакет за кухи врати
Седловинна скоба за монтаж на стъклена врата

да
да
да
да
да
да

Опции за капак
Полуовален
Елипсовиден

да
да

Размери на автомата

Приложение

4

8

5

1

1

3

Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия
*Backcheck - Тази система е право пропорционална
на ускорението, когато вратата е отворена
над 70°. Ако вратата се отваря грубо или
в резултат на порив на вятъра функцията
Beckcheck реагира с пълна сила, като забавя
отварянето на вратата след 70°, като по
този начин защитава стената и вратата от
повреди.

*Delayed Action - Тази опция позволява забавяне на
затварянето на вратата от 180° до
70°, така че хора с увреждания, майки
с колички и хора пренасящи обемисти
предмети да могат да преминат през
вратата без затруднение.

Опции за покритие
Без капак
Капак

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
Дължина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина(mm)
Стандартно Фиг. 1
Успоредно рамо Фиг.6
Напречно Фиг. 61
Зъбна рейка

SIL, RAL
SIL, SSS, PSS, PB,
RAL, T304, BRONZE

KD 9150S Размер 2- 5 Architectural Slimline в комплект с шина

Преглед на продукта:
Многофункционален, здрав и стилен автомат за
затваряне на врати, с възможност за регулиране на
размера и силата на затваряне (EN). Подходящ за
повечето приложения,особено в обществени сгради.

4

8

5

1

1

3

Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия
*Backcheck - Тази система е право пропорционална
на ускорението, когато вратата е отворена
над 70°. Ако вратата се отваря грубо или
в резултат на порив на вятъра функцията
Beckcheck реагира с пълна сила, като забавя
отварянето на вратата след 70°, като по
този начин защитава стената и вратата от
повреди.

*Delayed Action - Тази опция позволява забавяне на
затварянето на вратата от 180° до
70°, така че хора с увреждания, майки
с колички и хора пренасящи обемисти
предмети да могат да преминат през
вратата без затруднение.

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
Размери на автомата
Дължина (mm)
Ширина (mm)
Дълбочина(mm)
Приложение
Стандартно Фиг. 1
Монтаж откъм бутащата страна фиг.6
Напречно Фиг. 61
Механизъм
Зъбна рейка
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне (DA)
Гаранция
Години
Опции
Архитравни планки
Планки, когато автомата не може да се монтира върху касата

2-5
1250
100
236
55
38
да
да
да
да
не
130°
да
да
не
да
да
да
да
5

Плъзгащо рамо и релса
Монтажен пакет за кухи врати
Седловинна скоба за монтаж на стъклена врата

не
не
да
да
не
не

Опции за капак
Полуовален
Елипсовиден

да
да

Опции за покритие
Без капак
Капак

SIL, RAL
SIL, SSS, PSS, PB,
RAL, T304, BRONZE

KD 9200 Размер 2- 4 Architectural Slimline - с ексцентрично
действие

Преглед на продукта:

4
1100
80

Високоефективен автомат за затваряне на врати с
ексцентрично действие и плъзгащо рамо, намиращ
широко приложение, особено в обществени сгради.
Монтаж откъм бутащата страна фиг.6

Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне

• Безопасен при употреба

да

Забавено действие на затваряне
5

Архитравни планки

Опции за капак
Елипсовиден

по избор шаблон размер 2 - 4

KD 6810 Размер 3 Автомат за затваряне на врата

Aвтомат за затваряне на врати, подходящ за
обща употреба при врати със слабо/средно
натоварване, включително студентски общежития,
входни врати за апартаменти и т.н.

°

Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Подходящ за употреба при дървени противопожарни
врати, издържащ на огън до 120 мин.
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Механично регулиране на силата на затваряне чрез позиция
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Забавено действие на затваряне
2

Архитравни планки

Опции за капак

Без капак

SE, GE

KD 9600 Размер 2- 4 Скрит автомат за затваряне на врата

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Преглед на продукта:
Тази серия високо технологични автомати за
затваряне на врати с шина са толкова компактни,
че могат да бъдат инсталирани извън полезрението
във врати и техните каси. Тези устройства предлагат
високо качество и широка гама от функции.
Благодарение на изключително тънките си размери
автоматът може да се инсталира в почти всички
врати с дебелина от 44 мм или повече.

3

8

4

1

1 4

Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Подходящ за употреба при дървени противопожарни
врати, издържащ на огън до 60 мин
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Размери на автомата

Приложение

KD 9600

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
(min) Дебелина(mm)
Дължина (mm)
Височина (mm)
Широчина(mm)
Стандартно Фиг. 1
Успоредно рамо Фиг.6
Напречно Фиг. 61
Ексцентрик

Механизъм
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне
Застопоряващ механизъм
Гаранция
Години

2-4
1100
80
40

шина
не
не
да
не
120°
да
да
да
да
не
не
по избор
5

Опции за покритие

Silver, SSS

KD-AST Серия 3000 Размер 3-4 Скрит автомат за затваряне на врата

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Преглед на продукта:
Серия високо технологични автомати за затваряне
на врати естетически привлекателни и компактни,
които се инсталират извън полезрението във
врати и техните каси. Подходящи за повечето
приложения както в публичния така и в частния
сектор.
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Тестване и стандарти:
• CE маркировка по EN 1154
• Включен в успешен пожарен тест по EN 1634
• Подходящ за употреба при дървени противопожарни
врати, издържащ на огън до 60 мин
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Размери на автомата

Приложение

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
(min) Плътност(mm)
Дължина (mm)
Височина (mm)
Широчина(mm)
Стандартно Фиг. 1
Успоредно рамо Фиг.6
Напречно Фиг. 61
Хидравличен

Механизъм
Скоба за захващане на рамото
Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Механично регулиране на силата на затваряне чрез пружина
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Регулируема защита срещу рязко отваряне (Backcheck)
Забавено действие на затваряне (Delayed Action)
Застопоряващ механизъм
Гаранция
Години

3003
3
950
60

3004
4
1100
80

40
264
106

40
264
106

32
не
не
не
да
не
105°
да
не
да
да
не
не
не

32
не
не
не
да
не
105°
да
не
да
да
не
не
не

1

1

Опции за покритие
Satin Chrome,Brass
Polish Chrome,Dark
Bronze Plated
не

KD 8888 Размер 3 Скрит подов автомат за стъклена врата

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Преглед на продукта:
Трето поколение скрит подов автомат за
стъклени врати. Ефикасен и стилен с плавно
движение позволяващ лесен и бърз монтаж.
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Тестване и стандарти:

Размери на автомата

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
(min) Дебелина(mm)
Дължина (mm)
Височина (mm)
Широчина(mm)

Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Застопоряващ механизъм
Без застопоряващ механизъм
Гаранция

Години

3
1100
100
8-13
186
68
36
150°
да
да
да
да
по избор

2

• Cъответстващ на EN 1154
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Опции за покритие

SSS

Хидравлична панта за алуминиева врата серия KD - 40

Хидравлична панта

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Преглед на продукта:
Ново изобретение хидравлична панта за
затваряне на алуминиеви врати. Ефикасна
и стилна с плавно движение, регулируема
скорост на затваряне, подходяща за повечето
приложения.
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Размери на пантата

Празна панта

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)

4
1100
80

Широчина (mm)
Височина (mm)
Дебелина(mm)

94
173
27
180°
да
да
да
да
по избор

Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Регулируема начална и финална скорост на затваряне
Регулируема сила на затваряне
Застопоряващ механизъм от 92° до 160°
Без застопоряващ механизъм

3

Тестване и стандарти:

Гаранция

Години

2

• Cъответстващ на EN 1154
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Опции за покритие

SIL, WHT, BLK

Избор на панти
Тегло на
крилото

Размер на крилото

Панти (бр.)

от 0 до 40kg

2000mm x 750mm

1 хидравлична + 1 празна

от 40 kg до 60kg

2100mm x 900mm

2 хидравлични

от 60 kg до 90kg

2400mm x 1100mm

3 хидравлични

DFG 893 Размер 3 Скрит подов автомат за дървена врата

Спецификация
Сила на затваряне
Размер на вратата (max)

Преглед на продукта:
Трето поколение скрит подов автомат за
дървени врати. Ефикасен и стилен с плавно
движение.
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Тестване и стандарти:

Размери на автомата

Размер по EN
Ширина (mm)
Тегло (kg)
(min) Дебелина(mm)
Дължина (mm)
Височина (mm)
Широчина(mm)

Ъгъл на отваряне
Възможност за монтиране на врата с ляво или дясно отваряне
Регулируема начална скорост на затваряне
Регулируема финална скорост на затваряне
Застопоряващ механизъм
Без застопоряващ механизъм
Гаранция

Години

3
1100
100
40
186
68
36
150°
да
да
да
да
по избор

2

• Cъответстващ на EN 1154
• Безопасен при употреба
• Висока устойчивост на корозия

Опции за покритие

SSS

Аксесоари за автомати за затваряне на врати

Код

KD Drop
plate-6800

KD Drop
plate-9150

KD Back
plate-6800

KD Back
plate-9150

KD Slide
arm

Описание

Планка, когато автомат KD 6800
не може да бъде монтиран на
касата

Планка, когато автомат KD 9150,
KD9130V не може да бъде монтиран
на касата

Планка за автомат KD 6800 за
монтаж на противопожарни и
димоотводни врати

Планка за автомат KD 9150,KD9130V
за монтаж на противопожарни и
димоотводни врати

Плъзгащо рамо и шина подходящо
за KD6800S, KD9130S, KD9130VS,
KD9150S автомати за затваряне
на врати

KD PAB
Г - Планка за монтаж на рамото на
автомат паралелно спрямо касата и
крилото подходяща за KD6800,
KD9130, KD9130V, KD9150 автомати
за затваряне на врати

KD Z PAB
Z - Планка за монтаж на рамото на
автомат паралелно спрямо касата и
крилото подходяща за KD6800,
KD9130, KD9130V, KD9150 автомати
за затваряне на врати

Аксесоари за автомати за затваряне на врати

Код

Описание

KD DAA
Аксесоари за двойно действие за
алуминиеви и дървени врати подходящи
за KD8400 подов автомат

KD SAA
Аксесоари за eдинично действие за
алуминиеви и дървени врати подходящи
за KD8400 подов автомат

KD HO
Slide Arm
Механично застопоряване за шина

KD
Cushion
Stop

Омекотяващо спиране за шина

KD
SQUARE
SPINDLE

Ос квадратна за KD8400 подов автомат

KD Plate8888

Планка-подова за скрит подов автомат
KD8888 в комплект с капаци - SSS

KD HOA
Застопоряващо рамо подходящо за
KD6800, KD9130 , KD9150 автомати за
затваряне на врати

В областта на обкова за закалено стъкло високото качество,
гъвкавостта на дизайна, лесния монтаж и безопасността са
основни критерии. Ние предлагаме обков и аксесоари, които са
резултат от непрекъснатото развитие на продукта.

FP 1005

5mm

FP1005

FP 1001

FP 1001

Материали:
Основно тяло на детайла - Алуминий
Капаци-SSS-матирана неръждаема стомана
Подходящ за монтаж на стъклена врата
с дебелина на стъклото 10 - 12 мм

5mm
5mm

5mm

FP 1040 FP 1040

10mm

FP 1010

FP 1011

FP1011

FP 1003

FP 1003

FP 1001

FP 1000

FP 1000

Подов автомат

Подов автомат

FP 1010

FP 1010
FP 1002

FP 1001

FP 1040 FP 1050

Подов автомат

FP 1000

FP 1001

FP1011

FP 1010

FP 1003
FP 1001

FP 1040 FP 1050
FP 1000
FP 1000

FP 1000

Подов автомат

Подов автомат

Подов автомат

Обков за стъклени врати и витрини - Панти, Ключалки, Фиксатори, Дръжки
HSD серия за 10-12 мм закалено стъкло

Код

Описание

FP 1000 Долна панта - SSS*

Технически данни

Обков за стъклени врати и витрини - Панти, Ключалки, Фиксатори, Дръжки
HSD серия за 10-12 мм закалено стъкло

Код

Описание

FP 1001 Горна панта с цилиндричен
иглен лагер - SSS*

Панта (стена-стъкло) - SSS*
FP 1002

Гама панта - SSS*
FP 1003

FP 1040 Подова ключалка с патрон - SSS*

Фиксатор (стена-стъкло) - SSS*
FP 1010

Фиксатор (стъкло-стъкло) - SSS*
FP 1011

FP 1005 Планка трегер - SSS*

Технически данни

Обков за стъклени врати и витрини - Панти, Ключалки, Фиксатори, Дръжки
HSD серия за 10-12 мм закалено стъкло

Код

Описание

Дръжка за стъклена врата SSS*
341
Размери :
L - 500mm
А - 350мм
D - O 32mm

FP 112 A

Подов лагер - SSS*

FP 050

Подов насрещник с прахов
капак - SSS*

FP 592AF
Брава с дръжка и патрон SSS*

FP 592DF
Насрещник за FP 592AF SSS*

FP 580
Допълнително заключване
без изрези на стъклото SSS*

Технически данни

Нашето наследство
Ние сме част от KCC Architectural Group, която в момента работи в Ирландия, Северна Ирландия, Шотландия, Лондон и Дубай.

През последните 20 години KCC Architectural се превръща в един от най-големите доставчици на архитектурни, строителни продукти
както и на цялостни строителни решения на ирландския пазар.

KCC Architectural проектира, доставя, монтира и поддържа широка гама от продукти във всички сектори, включително:
метални, дървени, стъклени врати; автоматични врати; системи за вграждане; системи за контрол на достъпа и др.

Компанията разполага с голям екип за облужване, работещ в Ирландия и Северна Ирландия, осигуряващ 24/7 поддръжка
на клиенти от всички индустрии.

world.fdc@gmail.com
www.focusdoorcontrols.com

