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OKUCIA BUDOWLANE
Do systemów cało-szklanych

ŁOŻYSKO GÓRNE DO NADPROŻA
Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego

nr esco

j.m.

DIN

88-879819

szt.

L+R

ŁOŻYSKO PODŁOGOWE
Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego
- maksymalny ciężar drzwi 120kg

nr esco

j.m.

DIN

88-789119

szt.

L+R

88.01

stan: 06/2010

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

OKUCIA BUDOWLANE
Do systemów cało-szklanych

OKUCIE GÓRNE DO DRZWI
Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego
Własności:
- Maksymalne wymiary drzwi
1000x2450mm lub 1250x2350mm
- Maksymalne obciążenie - 100kg
- Położenie ośi 55 lub 65mm

nr esco

j.m.

DIN

88-879800

szt.

L+R
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OKUCIE DOLNE DO DRZWI
Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego
Własności:
- Maksymalne wymiary drzwi 1000x2450mm
- Maksymalne obciążenie - 100kg
- Położenie ośi 55 lub 65mm

nr esco

j.m.

DIN

88-879797

szt.

L+R
148
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stan: 06/2010

88.02

OKUCIA BUDOWLANE
Do systemów cało-szklanych

OKUCIE NAŚWIETLA Z OSIĄ
z mocowaniem bocznym do ściany
Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego
Własności:
- Do szkła 8-12mm

nr esco

j.m.

DIN

88-879924

szt.

L+R

OKUCIE NAROŻNE Z OSIĄ
do naświetla bocznego i górnego
Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego
Własności:
- Do szkła 8-12mm

nr esco

j.m.

DIN

88-879932

szt.

L+R
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88.03

stan: 06/2010

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

OKUCIA BUDOWLANE
Do systemów cało-szklanych

ZAMEK NAROŻNY
na wkładkę cylindryczną
Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego
Własności:
- Do szkła 8-12mm

nr esco
88-879940

j.m.

DIN

szt.

L+R

WKŁADKA CYLINDRYCZNA
Zastosowanie:
- wkładka cylindryczna stosowana do drzwi z
profili aluminiowych, stalowych oraz z PVC
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych
- 5 sztyftów w bębenku
- pionowy klucz
- sztyfty wykonane z specjalnego brązu odpornego na zużycie
- nosek zamykający wykonany z specjalnego stopu
- cylinder wykonany z mosiądzu poniklowanego
- 3 klucze standardowe
- ochrona przeciwrozwierceniowa dzięki hartowanym bolcom w bębenku i
komorze
- funkcja bezpiecznego sprzęgła

nr esco

j.m.

DIN A

B

23-858269

szt.

L+R 30mm

30mm

1
Kategoria
użytkowania

2
Trwałość

3
Masa drzwi

4
Odporność
ogniowa

1

6

0

0

stan: 01/2013

5
6
7
Bezpieczeństwo Odporność na Zabezpieczenie
korozję i
związane z
temperatura
kluczem
0
C
6

8
Odporność
na atak

9
Odporność
na włamanie

1

-

88.04

OKUCIA BUDOWLANE
Do systemów cało-szklanych

TULEJA PODŁOGOWA
do pręta ryglującego

Zastosowanie:
- tuleja podłogowa stosowana do zamka narożnego
- z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami

nr esco

j.m.

DIN

42-282006

szt.

L+R

ŁĄCZNIK PUNKTOWY
Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego
Własności:
- montaż do ściany i naświetla bocznego lub górnego
- do szkła 8-12mm
- wykonanie: stal nierdzewna, matowa

nr esco

j.m.

DIN A

88-879959

szt.

L+R 30mm

88.05

stan: 06/2014

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

OKUCIA BUDOWLANE
Do systemów cało-szklanych

ZAMEK CENTRALNY Z ZAPADKĄ I WKŁADKĄ

17.5

49

Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego

nr esco

j.m.

DIN

kolor

88-598283

szt.

L+R

88-597260

szt.

L+R

srebrny
stal nierdzewna

68

5

16

29

Własności:
- montaż do skrzydła czynnego drzwi
- na szkło 10/12 mm
- okucie lewe / prawe
- z wkładką cylindryczną PZ

1

10

12

PRZECIWKASETA DO ZAMKA ŚRODKOWEGO

17.5

Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego

0
68

18

Własności:
- montaż do skrzydła biernego drzwi
- na szkło 10/12 mm
- okucie lewe / prawe
5

16

nr esco

j.m.

DIN kolor

88-645044

szt.

88-644340

szt.

L+R srebrny
stal nierdL+R
zewna

stan: 06/2010

skrzydło bierne

skrzydło czynne

88.06

OKUCIA BUDOWLANE
Do systemów cało-szklanych

PARA KLAMEK DO ZAMKA ŚRODKOWEGO
Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego
Właściwości:
- montaż do zamka środkowego
- na szkło 10/12 mm
- okucie lewe / prawe

nr esco

j.m.

DIN kolor

88-598143

szt.

L+R srebrny

133

63

PARA KLAMEK DO ZAMKA ŚRODKOWEGO
Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego
Właściwości:
- montaż do zamka środkowego
- na szkło 10/12 mm
- okucie lewe / prawe

nr esco

j.m.

DIN kolor

88-652857

szt.

L+R

88.07

stan: 06/2010

133

57

stal nierdzewna

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

OKUCIA BUDOWLANE
Do systemów cało-szklanych

ŁOŻYSKO GÓRNE 879819

ZAWIAS GÓRNY 879800

ŁĄCZNIK PUNKTOWY 879959

ŁĄCZNIK PUNKTOWY 879959

OKUCIE GÓRNE 879932

OKUCIE GÓRNE 879924

ZAWIAS GÓRNY 879800

ZAWIAS GÓRNY 879800

ZAMEK NAROŻNY 879940
ZAMEK NAROŻNY 879940

ZAMEK NAROŻNY 879940

ZAWIAS DOLNY 879797

ZAWIAS DOLNY 879797

ZAWIAS DOLNY 879797

ŁOŻYSKO GÓRNE 879819

ZAWIAS GÓRNY 879800

ŁOŻYSKO GÓRNE 879819

ZAWIAS GÓRNY 879800

ŁĄCZNIK PUNKTOWY 879959

OKUCIE GÓRNE 879932

ZAWIAS GÓRNY 879800

ZAMEK NAROŻNY 879940

ZAWIAS DOLNY 879797

OKUCIE GÓRNE 879932

ZAWIAS GÓRNY 879800

ZAMEK NAROŻNY 879940

ZAWIAS DOLNY 879797

ZAMEK NAROŻNY 879940
ZAWIAS DOLNY 879797

stan: 06/2010

ŁĄCZNIK PUNKTOWY 879959

ZAMEK NAROŻNY 879940
ZAWIAS DOLNY 879797

88.08

OKUCIA BUDOWLANE
Do systemów cało-szklanych

LISTWA MOCUJĄCA DO PANELI STAŁYCH

Profil główny

profil podstawowy

Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego
Właściwości:
- montaż do paneli stałych
- na szkło 10/12 mm
- okucie lewe / prawe
- rozstaw docisków co 300 mm
- nośność pojedyńczego docisku max. 15 kg

88-734390

mb.

10mm

88-523453

mb.

12mm

z boczną nakładką
maskującą

wariant

40

j.m.

18

nr esco

Docisk

LISTWA MOCUJĄCA DO PANELI STAŁYCH
nakładka boczna

18

Właściwości:
- montaż boczny zatrzaskowy na profilu podstawowym
- okucie lewe / prawe

nr esco

j.m.

kolor

88-523461

mb.

88-653888

mb.

srebrny
stal nierdzewna

40

38

Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego

dla szkła gr. 10 mm - 32 mm
dla szkła gr. 12 mm - 34 mm

LISTWA MOCUJĄCA DO PANELI STAŁYCH
nakładka czołowa

Zastosowanie:
- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego
Właściwości:
- montaż czołowy do profila podstawowego
- okucie lewe / prawe

nr esco

j.m.

kolor

88-743887

szt.

srebrny

10mm

88-743895

szt.

12mm

88-743909

szt.

88-743917

szt.

srebrny
stal nierdzewna
stal nierdzewna

88.09

stan: 06/2010

wariant

10mm
12mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

OKUCIA BUDOWLANE
Do systemów cało-szklanych

PROFIL MONTAŻOWY GÓRNY - SLICE
do drzwi cało-szklanych

Zastosowanie:
- profil montażowy górny do drzwi cało-szklanych z osłoną
Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych,
- długość 3000 mm
- maksymalne obciążenie do 60 kg
- maksymalna szerokość tafli szkła do 1200 mm
- maksymalna wysokość tafli szkła do 2500 mm
- do szkła o grubości 8/10 mm

nr esco

j.m.

DIN

kolor

88-885215

szt.

L+R

srebrny

PROFIL MONTAŻOWY GÓRNY - SLICE
do mocowania stałego panelu szklanego

Zastosowanie:
- profil montażowy górny do mocowania stałego panelu szklanego
Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- długość 3000 mm
- do szkła o grubości 8/10 mm

nr esco

j.m.

DIN kolor

88-885223

szt.

L+R srebrny

stan: 06/2010

88.10

OKUCIA BUDOWLANE
Do systemów cało-szklanych

ZESTAW WÓZKÓW Z ZACISKAMI - SLICE
do drzwi cało-szklanych przesuwnych

Zastosowanie:
- Zestaw wózków z zaciskami do drzwi cało-szklanych przesuwnych
Własności:
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- maksymalne obciążenie do 60 kg
- maksymalna szerokość tafli szkła do 1200 mm
- maksymalna wysokość tafli szkła do 2500 mm
- do szkła o grubości 8/10 mm
Zestaw zawiera:
- kpl wózków z zaciskami
- dwa stopery
- prowadzenie podłogowe

nr esco

j.m.

DIN

88-885231

szt.

L+R

PROFIL DOLNY - SLICE
Zastosowanie:
- profil podłogowy do ukuć SLICE
Własności:
- uniwersalne do drzwi prawych i lewych
- profil 15x15x15x2mm

nr esco

j.m.

DIN

88-410462

szt.

L+R

PROWADZENIE PODŁOGOWE - SLICE
Zastosowanie:
- Dodatkowe prowadzenie podłogowe
Własności:
- uniwersalne do drzwi prawych i lewych
- do szkła o grubości 8/10 mm

nr esco

j.m.

DIN

88-885240

szt.

L+R

88.11

stan: 08/2011

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Systemy bezoœcie¿nicowe
Cilindric

OKUCIA BUDOWLANE

OKUCIA DO
KONSTRUKCJI
CA£OSZKLANYCH

...nowatorska i elegancka propozycja
do drzwi szklanych
Asortyment okuæ CILINDRIC pozwala na ich wykorzystanie
w wielu wariantach drzwi i konstrukcji ze szk³a hartowanego.
Elegancka forma okuæ i nowatorskie niewielkie wymiary umo¿liwiaj¹
w pe³ni wyeksponowaæ walory takiego specjalnego
materia³u konstrukcyjnego, jakim jest szk³o.
Wykorzystuj¹c okucia z serii CILINDRIC mo¿na projektowaæ
drzwi i cale witryny szklane w obiektach publicznych, jak:
hotele, restauracje, banki, galerie i centra handlowe
oraz w mieszkaniach prywatnych, gdzie szczególnie wa¿ne
jest doœwietlenie pomieszczeñ.
Wykoñczenie okuæ
Okucia CILINDRIC zbudowane s¹ jednolitego korpusu i ³o¿yska funkcyjnego .
Korpus wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej
Dane techniczne
Maksymalna masa drzwi
Maksymalna szerokoœæ drzwi uzale¿niona
od osi obrotu zawias max. 1200 mm

100 kg

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

£o¿ysko górne do nadpro¿a
C502

Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego
- monta¿ do nadpro¿a
- wspó³pracuje z zawias¹ górn¹ C501
- œrednica 55 mm
- gruboœæ p³ytki 2 mm
- wysokoœæ 21 mm
- œrednica trzpienia 12 mm

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-733075

szt.

stal nierdzewna

Opis
£o¿ysko górne do nadpro¿a
C502

Okucie górne do drzwi
C501

Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego
- monta¿ na skrzydle drzwiowym
- okucie lewe / prawe
- na szk³o 10-12 mm
- do ciê¿aru skrzyd³a max. 100 kg

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-654370

szt.

stal nierdzewna

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Opis
Okucie górne do drzwi
C501

25.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

Okucie dolne do drzwi
C500.D

Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego
- monta¿ na skrzydle drzwiowym
- okucie lewe / prawe
- na szk³o 10-12 mm
- do ciê¿aru skrzyd³a max. 100 kg
- oœ prostokatna stadnardowa ( wersja niemiecka )
- wspó³pracuje z: ³o¿yskiem pog³ogowym lub
samozamykaczem pod³ogowym

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-654361

szt.

stal nierdzewna

£o¿ysko górne montowane do naœwietla
C511

Opis
Okucie dolne do drzwi
C500.D

Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego
- monta¿ do naœwietla górnego
- okucie lewe / prawe
- na szk³o 10-12 mm
- do ciê¿aru skrzyd³a max. 100 kg
- wspó³pracuje z zawias¹ górn¹ C501
- œrednica 55 mm
- œrednica trzpienia 12 mm

26.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-654388

szt.

stal nierdzewna

Opis
£o¿ysko górne montowane do naœwietla
C511

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego

£¹cznik punktowy do naœwietli
C528 A

- monta¿ do naœwietla górnego i bocznego
- ³¹cznik punktkowy przenosz¹cy obci¹zenia
- na szk³o 10-12 mm
- okucie lewe / prawe
- wysokoœæ: 75 mm

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-654396

szt.

stal nierdzewna

Opis
£¹cznik punktowy do naœwietli
C528 A

Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego

£¹cznik punktowy do naœwietli
C528 B

- monta¿ do naœwietla górnego i bocznego
- na szk³o 10-12 mm
- okucie lewe / prawe
- wysokoœæ: 35 mm

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-654400

szt.

stal nierdzewna

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Opis
£¹cznik punktowy do naœwietli
C528 B

27.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

£¹cznik dwupunktowy do naœwietli
C582

Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego
- monta¿ do naœwietla górnego i bocznego
- na szk³o 10-12 mm
- okucie lewe / prawe

UWAGA
Celem monta¿u nale¿y domówiæ klucz specjalny
esco nr. 88-742627

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-742520

szt.

stal nierdzewna

£¹cznik trójpunktowy do naœwietli
C583

Opis
£¹cznik dwupunktowy do naœwietli
C582

Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego
- monta¿ do naœwietla górnego i bocznego
- na szk³o 10-12 mm
- okucie lewe / prawe

UWAGA
Celem monta¿u nale¿y domówiæ klucz specjalny
esco nr. 88-742627

28.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-742538

szt.

stal nierdzewna

Opis
£¹cznik trójpunktowy do naœwietli
C583

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego

£¹cznik czteropunktowy do naœwietli
C584

- monta¿ do naœwietla górnego i bocznego
- na szk³o 10-12 mm
- okucie lewe / prawe
UWAGA
Celem monta¿u nale¿y domówiæ klucz specjalny
esco nr. 88-742627

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-742546

szt.

stal nierdzewna

Opis
£¹cznik czteropunktowy do naœwietli
C584

Zamek œrodkowy na wk³adkê PZ
C222

Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego
- monta¿ do skrzyd³a czynnego drzwi
- na szk³o 10/12 mm
- zamek lewy lub prawy
- bez wk³adki cylindrycznej PZ 30/30
- œrednica trzpienia rygluj¹cego 12 mm
- wysuw trzpienia rygluj¹cego 13 mm

UWAGA:
Œruby mocuj¹ce okucie po stronie wewnêtrznej

Widok zamka lewego

nr esco
88-742554

j.m.
szt.

Typ
lewy

Wykonanie
stal nierdzewna

88-742562

szt.

prawy

stal nierdzewna

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Opis
Zamek œrodkowy na wk³adkê PZ
C222

29.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

Przeciwkaseta do zamka œrodkowego
C223

Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego
- monta¿ do skrzyd³a biernego drzwi
- na szk³o 10/12 mm
- przeciwkaseta lewa lub prawa

UWAGA:
Œruby mocuj¹ce okucie po stronie wewnêtrznej

Widok przeciwkasety prawej

nr esco
88-742570

j.m.
szt.

Typ
lewy

Wykonanie
stal nierdzewna

88-742589

szt.

prawy

stal nierdzewna

Rygiel do skrzyd³a biernego
C529

Opis
Przeciwkaseta do zamka œrodkowego
C223

Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego
- monta¿ do skrzyd³a biernego drzwi
- na szk³o 10/12 mm
- rygiel lewy/prawy

30.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-742597

szt.

stal nierdzewna

Opis
Rygiel do skrzyd³a biernego
C529

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego

Przeciwkaseta do rygla skrzyd³a biernego
C539

- monta¿ do naœwietla górnego
- na szk³o 10/12 mm
- okucie lewe / prawe

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-742600

szt.

stal nierdzewna

Zastosowanie:

Opis
Przeciwkaseta do rygla skrzyd³a biernego
C539

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego

Zaczep do rygla skrzyd³a biernego
C532

- monta¿ do nadpro¿a lub pod³ogi
- œrednica 55 mm

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-742619

szt.

stal nierdzewna

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Opis
Zaczep do rygla skrzyd³a biernego
C532

31.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

Klucz specjalny - monta¿owy
Zastosowanie:

- do systemu bezoœcie¿nicowego ze szk³a hartowanego
- do monta¿u ³¹czników punktowych
- d³ugoœæ ramienia 180 mm
- rozstaw ko³ków 16 mm
- œrednica ko³ka 3 mm

32.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

nr esco

j.m.

Wykonanie

Opis

88-742627

szt.

stal nierdzewna

Klucz specjalny - monta¿owy

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zawias do drzwi wahadłowych
z samozamykaniem skrzydła drzwiowego
SWINGO

Zastosowanie:

- do systemu bezościeżnicowego ze szkła hartowanego
- testowany na 500 000 cykli
- blokowanie co 90 stopni
- okucie lewe / prawe
- na szkło 8/10/12 mm
- do szerokości drzwi max. 1000 mm
- do ciężaru skrzydła max. 60 kg

- montaż do ściany

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-743585

szt.

chrom
polerowany

88-743593

szt.

chrom matowy

88-743607

szt.

efekt stali
nierdzewnej

Opis

Zawias do drzwi wahadłowych
SWINGO

- montaż szkło-szkło

nr esco

j.m.

88-743550

szt.

chrom
polerowany

88-743569

szt.

chrom matowy

88-743577

szt.

efekt stali
nierdzewnej

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Wykonanie

Opis

Zawias do drzwi wahadłowych
SWINGO

33.

strona: 88.
00
stan: 03.2012

Systemy oœcie¿nicowe
Drzwi przymykowe

OKUCIA BUDOWLANE

OKUCIA DO
KONSTRUKCJI
CA£OSZKLANYCH

...prosta i elegancka propozycja
do wewnêtrznych drzwi szklanych
Asortyment okuæ pozwala na ich wykorzystanie
w drzwiach wewnêtrznych ze szk³a hartowanego.
Szczególnie propozycja takich rozwi¹zañ jest przeznaczona,
dla budynków u¿ytecznoœci publicznej, biur, mieszkañ prywatnych.
Dostêpne s¹ kompletne rozwi¹zania dla drzwi jedno- i dwuskrzyd³owych
wyposa¿onych w oœcie¿nice drewnian¹ lub metalow¹.
Ró¿norodnoœæ okuæ pozwala na zaspokojenie wymagañ odbiorcy.
Wykoñczenie okuæ
Kolorystyka wykoñczenia okuæ:
- srebrna anoda
- chrom matowy
- chrom polerowany
- mosi¹dz ( efekt z³oty )
- efekt stali niedzewnej
Gruboœæ szk³a
Okucia s¹ przeznaczone do szk³a o gruboœci 8/10 mm.
Dane techniczne
Maksymalna masa drzwi
Maksymalna szerokoœæ skrzyd³a drzwi
Dla wrêbu

60 kg
1000 mm
24 mm

Przyk³ad drzwi szklanych

otwierane na zewn¹trz
jednoskrzyd³owe prawe
z oœcie¿nic¹

otwierane na zewn¹trz
dwuskrzyd³owe prawe
z oœcie¿nic¹

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zamek œrodkowy klamka-klamka
z odsuniêciem na uszczelkê drzwiow¹
typ LAGUNE

Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych jednoskrzyd³owych
- na szk³o 8 mm
- okucie lewe / prawe
- wyposa¿ony w:
parê klamek drzwiowych, wk³adkê cylindryczn¹, blachê zaczepow¹
- odsuniêcie na uszczelkê drzwiow¹ 18 mm
- zapadka wysuwana, skok 18,5 mm
- zapadka zamka blokowana przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ
- cofniêcie zapadki przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ

nr esco

j.m.

Wykonanie
chrom
polerowany

88-743615

szt.

88-652881

szt.

chrom matowy

88-743623

szt.

z³oty

Opis
Zamek œrodkowy klamka-klamka
z odsuniêciem na uszczelkê drzwiow¹
typ LAGUNE

Zamek œrodkowy klamka-klamka
z odsuniêciem na uszczelkê drzwiow¹
typ LAGUNE

Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych jednoskrzyd³owych
- na szk³o 8 mm
- okucie lewe / prawe
- wyposa¿ony w:
parê klamek drzwiowych, blachê zaczepow¹
- odsuniêcie na uszczelkê drzwiow¹ 18 mm
- zapadka wysuwana, skok 18,5 mm

nr esco

j.m.

88-743631

szt.

88-689785

szt.

chrom matowy

88-743640

szt.

z³oty

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Wykonanie
chrom
polerowany

Opis
Zamek œrodkowy klamka-klamka
z odsuniêciem na uszczelkê drzwiow¹
typ LAGUNE

37.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

Zamek œrodkowy ga³ko-klamka
z odsuniêciem na uszczelkê drzwiow¹
typ LAGUNE

Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych jednoskrzyd³owych
- na szk³o 8 mm
- okucie lewe lub prawe
- wyposa¿ony w:
ga³ko-klamkê drzwiow¹, wk³adkê cylindryczn¹,
blachê zaczepow¹
- odsuniêcie na uszczelkê drzwiow¹ 18 mm
- zapadka wysuwana, skok 18,5 mm
- zapadka zamka blokowana przy pomocy wk³adki cylindrycznej
- cofniêcie zapadki przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ

strona wewnêtrzna

strona wewnêtrzna

strona zewnêtrzna

strona zewnêtrzna

strona wewnêtrzna

strona wewnêtrzna

strona zewnêtrzna

strona zewnêtrzna

2

1
1

2

38.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

nr esco

j.m.

Wykonanie
chrom
polerowany

88-743658

szt.

88-652873

szt.

chrom matowy

nr esco

j.m.

88-743666

szt.

Wykonanie
chrom
polerowany

88-672300

szt.

chrom matowy

Opis
Zamek œrodkowy ga³o-klamka
z odsuniêciem na uszczelkê drzwiow¹
typ LAGUNE

Opis
Zamek œrodkowy ga³o-klamka
z odsuniêciem na uszczelkê drzwiow¹
typ LAGUNE

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zamek œrodkowy klamka-klamka
do drzwi dwuskrzyd³owych
typ LAGUNE

Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych dwuskrzyd³owych
- na szk³o 8 mm
- okucie lewe / prawe
- wyposa¿ony w:
parê klamek drzwiowych, wk³adkê cylindryczn¹
- zapadka wysuwana, skok 18,5 mm
- zapadka zamka blokowana przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ
- cofniêcie zapadki przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ

nr esco

j.m.

Wykonanie
chrom
polerowany

88-743674

szt.

88-743682

szt.

chrom matowy

88-743690

szt.

z³oty

Opis
Zamek œrodkowy klamka-klamka
do drzwi dwuskrzyd³owych
typ LAGUNE

Zamek œrodkowy klamka-klamka
do drzwi dwuskrzyd³owych
typ LAGUNE

Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych dwuskrzyd³owych
- na szk³o 8 mm
- okucie lewe / prawe
- wyposa¿ony w:
parê klamek drzwiowych, wk³adkê cylindryczn¹, rozetki na wk³adkê PZ
- zapadka wysuwana, skok 18,5 mm
- zapadka zamka blokowana przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ
- cofniêcie zapadki przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ

nr esco

j.m.

88-654442

szt.

88-673064

szt.

chrom matowy

88-743704

szt.

z³oty

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Wykonanie
chrom
polerowany

Opis
Zamek œrodkowy klamka-klamka
do drzwi dwuskrzyd³owych
typ LAGUNE

39.

strona: 88.
00
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Zamek œrodkowy klamka-klamka
do drzwi dwuskrzyd³owych
typ LAGUNE

Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych dwuskrzyd³owych
- na szk³o 8 mm
- okucie lewe / prawe
- wyposa¿ony w:
parê klamek drzwiowych
- zapadka wysuwana, skok 18,5 mm

nr esco

j.m.

88-703362

szt.

88-743712

szt.

chrom matowy

88-743720

szt.

z³oty

Przeciwkaseta do zamka œrodkowego
typ LAGUNE

Wykonanie
chrom
polerowany

Opis
Zamek œrodkowy klamka-klamka
do drzwi dwuskrzyd³owych
typ LAGUNE

Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych dwuskrzydowych
- na szk³o 8 mm
- okucie lewe lub prawe
- wyposa¿ony w:
blachê przymykow¹

40.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

nr esco

j.m.

Wykonanie
chrom
polerowany

88-703370

szt.

88-673072

szt.

chrom matowy

88-743739

szt.

z³oty

Opis
Przeciwkaseta do zamka œrodkowego
typ LAGUNE

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zamek œrodkowy klamka-klamka
z odsuniêciem na uszczelkê drzwiow¹
typ Bastille

Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych jedno-,dwuskrzyd³owych
- na szk³o 8 / 10 mm
- okucie lewe / prawe
- wyposa¿ony w:
parê klamek drzwiowych, wk³adkê cylindryczn¹, rozetki na wk³adkê PZ
- odsuniêcie na uszczelkê drzwiow¹ 16 mm
- zapadka wysuwana, skok 18,5 mm
- zapadka zamka blokowana przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ
- cofniêcie zapadki przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ

- na szk³o 8 mm
nr esco

j.m.

Wykonanie
chrom
polerowany

Opis

88-744441

szt.

88-744450

szt.

chrom matowy

88-744468

szt.

z³oty

Zamek œrodkowy klamka-klamka
z odsuniêciem na uszczelkê drzwiow¹
typ BASTILLE

88-744476

szt.

efekt stali
nierdzewnej

- na szk³o 10 mm
nr esco

j.m.

Wykonanie
chrom
polerowany

Opis

88-744484

szt.

88-655023

szt.

chrom matowy

88-744492

szt.

z³oty

Zamek œrodkowy klamka-klamka
z odsuniêciem na uszczelkê drzwiow¹
typ BASTILLE

88-744506

szt.

efekt stali
nierdzewnej

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

41.
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Zamek œrodkowy klamka-klamka
z odsuniêciem na uszczelkê drzwiow¹
typ Bastille

Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych jedno-,dwuskrzyd³owych
- na szk³o 8 / 10 mm
- okucie lewe / prawe
- wyposa¿ony w:
parê klamek drzwiowych,
- odsuniêcie na uszczelkê drzwiow¹ 16 mm
- zapadka wysuwana, skok 18,5 mm
- zapadka zamka blokowana przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ
- cofniêcie zapadki przy pomocy wk³adki cylindrycznej PZ

nr esco

j.m.

Wykonanie
chrom
polerowany

Opis

88-744514

szt.

88-703338

szt.

chrom matowy

88-744522

szt.

z³oty

Zamek œrodkowy klamka-klamka
z odsuniêciem na uszczelkê drzwiow¹
typ BASTILLE

88-744530

szt.

efekt stali
nierdzewnej

Przeciwkaseta do zamka œrodkowego
typ Bastille

Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych dwuskrzydowych
- na szk³o 8 / 10 mm
- okucie lewe lub prawe
- wyposa¿ony w:
blachê przymykow¹

42.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

nr esco

j.m.

Wykonanie
chrom
polerowany

Opis

88-744549

szt.

88-744557

szt.

chrom matowy

88-744565

szt.

z³oty

Przeciwkaseta do zamka œrodkowego
typ BASTILLE

88-744573

szt.

efekt stali
nierdzewnej

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Zawias do drzwi szklanych
Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych
- okucie lewe / prawe
- na szk³o 8-12 mm
- do szerokoœci drzwi max. 1000 mm
- do ciê¿aru skrzyd³a max. 45 kg
- dla wrêbu 24 mm

nr esco
88-655074

j.m.
szt.

Wykonanie
srebrna anoda

88-743755

szt.

chrom
polerowany

88-655040

szt.

chrom matowy

88-743763

szt.

z³oty

88-744379

szt.

efekt stali
nierdzewnej

Opis

Zawias do drzwi szklanych

Mocowanie zawiasu
do ramy metalowej
dla drzwi przymykowych

Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych
- okucie lewe / prawe

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-672165

szt.

ocynk

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Opis
Mocowanie zawiasu do ramy metalowej
dla drzwi przymykowych

43.

strona: 88.
00
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Mocowanie zawiasu
do ramy drewnianej
dla drzwi przymykowych

Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych
- okucie lewe / prawe

L= 35 mm
nr esco

j.m.

Wykonanie

88-689920

szt.

ocynk

nr esco

j.m.

Wykonanie

88-655058

szt.

ocynk

Opis
Mocowanie zawiasu do ramy drewnianej
dla drzwi przymykowych

L= 50 mm

Tulejka maskuj¹ca
do mocowania zawiasy

Opis
Mocowanie zawiasu do ramy drewnianej
dla drzwi przymykowych

Zastosowanie:
- do mocowania zawiasu
- okucie lewe lub prawe

44.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

nr esco
88-718670

j.m.
szt.

Wykonanie
srebrna anoda

88-743771

szt.

chrom
polerowany

88-655066

szt.

chrom matowy

88-743780

szt.

z³oty

88-744387

szt.

efekt stali
nierdzewnej

Opis

Tulejka maskuj¹ca
do mocowania zawiasy

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Rygiel do skrzyd³a biernego drzwi
Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych dwuskrzydowych
- okucie lewe / prawe
- na szk³o 8 - 10 mm
- nak³adany na szk³o
( bez koniecznoœci frezowania szk³a )
- monta¿ górny i dolny

nr esco

j.m.

Wykonanie
chrom
polerowany

88-703605

szt.

88-673080

szt.

chrom matowy

88-744298

szt.

z³oty

Opis

Rygiel do skrzyd³a biernego

Przeciwkaseta do rygla
Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych dwuskrzydowych
- okucie lewe / prawe
- na szk³o 8 - 10 mm
- nak³adany na szk³o
( bez koniecznoœci frezowania szk³a )
- monta¿ do naœwietla górnego

nr esco

j.m.

88-744301

szt.

88-744310

szt.

chrom matowy

88-744328

szt.

z³oty

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Wykonanie
chrom
polerowany

Opis

Przeciwkaseta do rygla

45.
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Rygiel do skrzyd³a biernego drzwi
Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych dwuskrzydowych
- okucie lewe / prawe
- zamykany na wk³adkê
- na szk³o 8 - 10 mm
- nak³adany na szk³o
( bez koniecznoœci frezowania szk³a )
- monta¿ górny i dolny

nr esco

j.m.

88-744417

szt.

88-673900

szt.

Wykonanie
chrom
polerowany

Opis
Rygiel do skrzyd³a biernego z wk³adk¹

chrom matowy

Przeciwkaseta do rygla
Zastosowanie:
- do drzwi przymykowych szklanych dwuskrzydowych
- okucie lewe / prawe
- na szk³o 8 - 10 mm
- nak³adany na szk³o
( bez koniecznoœci frezowania szk³a )
- monta¿ do naœwietla górnego

46.

strona: 88.
00
stan: 06.2007

nr esco

j.m.

88-744425

szt.

88-673919

szt.

Wykonanie
chrom
polerowany

Opis
Przeciwkaseta do rygla z wk³adk¹

chrom matowy

www.esco24.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

