
Nyomógombos ablakkilincs

Műanyag talp, magnézium szerkezet, porszórt felülettel

35 mm-es csaphosszal

Fehér, barna, szatén nikkel színben

(bruttó)

Zárható ablakkilincs

Műanyag talp, magnézium szerkezet, porszórt felülettel

35 mm-es csaphosszal

Fehér, barna, szatén nikkel színben

(bruttó)

FG 200

Befelé és kifelé nyíló ablakhoz

28-44 mm-es csaphosszal

Fehér, barna, ezüst színben

(bruttó)

Biztonságtechnikai árlista

2220 Vecsés, Fő út 1.

Tel: 06/29-354-856

Alapvetően érvényes, hogy a biztonságtechnikai termékeket az ajtókra vagy ablakokra megfelelő darabszámban 

és megfelelő pozíciókba kell felszerelni, ügyelve az egyszerű használatra is. Vegyék figyelembe a felmászási 

lehetőségeket, mint pl. garázs, szeméttároló, virágrácsok stb. Kis változtatásokkal hatékonyan védekezhet.

Ablakkilincsek

2 500 Ft

4 000 Ft

5 000 Ft

E-mail: info@akciosablak.hu

Mobil: 06/70-360-6168
ABLAKTHERM KFT



SW1, SW2 Ablak kiegészítő zár sokrétű felhasználhatósággal

Önállóan záródó retesz

Az ablak- vagy ajtószárnyat nem kell megfúrni 

Teljeskörű MABISZ minősítés

Fehér és barna színben

(bruttó)

FAS 101 Befelé nyíló ablakokhoz és teraszajtókhoz a zsanér felőli oldalra, ideális szűk helyre történő felszereléshez

Az ablak nyitásakor a zár is elfordul. Buktatott állapotú ablakhoz a reteszt ki kell nyitni, illetve

záráskor be kell reteszelni. Kulcs nélkül müködik.

1 tonna feletti nyomóerő ellenállás

Teljeskörű MABISZ minősítés

Fehér, barna és ezüst színben

(bruttó)

2510 Befelé nyíló egyszárnyú ablakhoz

Zárás forgatható retesz segítségével, nyitás kulccsal

Szerelés kizárólag az ablakkeretre

Teljeskörû MABISZ minõsítés

Fehér és barna színben

(bruttó)2220 Vecsés, Fő út 1.

Biztonságtechnikai árlista

5 500 Ft 7 000 Ft

17 500 Ft

18 000 Ft

Egyszárnyú ablakhoz:

Tel: 06/29-354-856

Mobil: 06/70-360-6168
ABLAKTHERM KFTE-mail: info@akciosablak.hu



FAS 97 Befelé nyíló ablakokhoz és teraszajtókhoz a zsanér felőli oldalra

Záráskor automatikusan reteszel

1 tonnás nyomóerő ellenállás

Teljeskörű MABISZ minősítés

Fehér és barna színben

(bruttó)

3030 DT Ablak kiegészítő zár

Zárás és nyitás kulccsal  

2 masszív nészögletes retesz

Az ablak jobb illetve bal oldalára is szerelhető 

Teljeskörű MABISZ minősítés

Fehér és barna színben

(bruttó)

FTS 88 Befelé nyíló ablakokhoz és teraszajtókhoz, emelõ- és tolóajtókhoz a nyíló oldalra

Mûanyag és fém ablakokhoz ajánlott

Zárás és nyitás kulccsal 

1 tonna feletti nyomóerõellenállás

Fehér, barna és ezüst színben

(bruttó) 27 000 Ft

E-mail: info@akciosablak.hu

Mobil: 06/70-360-6168

20 500 Ft

22 000 Ft

2220 Vecsés, Fő út 1.

Biztonságtechnikai árlista

Tel: 06/29-354-856

ABLAKTHERM KFT



FTS 96 tolóajtókhoz a nyíló oldalra, ideális faablakokhoz

Zárás forgatógombbal, nyitás kulccsal  

1 tonna feletti nyomóeõ ellenállás

Teljeskörû MABISZ minõsítés

Fehér és barna színben

(bruttó)

FAS 97 Befelé nyíló ablakokhoz és teraszajtókhoz a zsanér felőli oldalra

Záráskor automatikusan reteszel

1 tonnás nyomóerő ellenállás

Teljeskörű MABISZ minősítés

Fehér és barna színben

(bruttó)

FOS 550 Alapzár befelé nyíló ablakokhoz a meglévõ ablakkilincs helyett

2 további záródási ponttal (alul-felül)

1 tonna feletti nyomóerõ ellenállás

Teljeskörű MABISZ minősítés

Fehér és barna színben

(bruttó)

BSB 550 padló ellendarabbal

Mobil: 06/70-360-6168
ABLAKTHERM KFT

Biztonságtechnikai árlista

Egyszárnyú erkélyajtóhoz:

20 500 Ft

65 000 Ft

31 000 Ft

2220 Vecsés, Fő út 1.

Tel: 06/29-354-856

E-mail: info@akciosablak.hu



2520 L Osztóval rendelkezõ befelé nyíló kétszárnyú ablakokhoz

Zárás forgatható retesz segítségével, nyitás kulccsal

Szerelés kizárólag a középsõ osztóra

Teljeskörû MABISZ minõsítés

Fehér és barna színben

(bruttó)

TAS 112 Bejárati ajtók, lakás ajtók zsanér oldali biztosításához (kiemelésgátló)

Az ajtóval együtt nyílik  

Nyomóerő ellenállás kb, 1 tonna

Dupla retesz a hatékony kiemelés védelem érdekében

Fehér és barna színben

(bruttó)

Mobil: 06/70-360-6168
ABLAKTHERM KFTE-mail: info@akciosablak.hu

2220 Vecsés, Fő út 1.

20 500 Ft

17 500 Ft

                 Bejárati ajtóhoz:

Kétszárnyú osztott ablakhoz:

Biztonságtechnikai árlista

Tel: 06/29-354-856


