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 Deurvastzetters

 Levering           Compleet met bevestigingsschroeven

 Uitvoeringen

 Technische specificaties

DICTATOR type ZE deurvastzetters
voor houten, stalen of aluminium  deuren

 Materiaal Behuizing: Aluminium, zilverkleurig gemoffeld
 Bij grote aantallen ook in RAL leverbaar

Deze serie lichtmetalen deurvastzetters “ZE” met
slaglengtes van 25 tot 160 mm. zorgen ervoor dat
de deuren ook bij oneffen- of gladde vloeren stevig
op de gewenste opening verankerd staan. Dit komt
door de extra verende voetconstructie. Het rubber
voetje is, indien nodig, afschroefbaar. Door
toepassing van niet roestende materialen (RVS,
aluminium, kunststof, rubber) zijn deze deurvastzetters
standaard ook zeer geschikt voor buitenmontage.

De bediening van het apparaatje kan, zowel
vergrendelen als ook het ontgrendelen, eenvoudig
met de voet worden gedaan. U hoeft dus niet te
bukken om het apparaatje vast te zetten of te
ontgrendelen. Het grote voordeel t.o.v. van een stop
in de grond is dat bij deze deurvastzetter er geen
kans bestaat op struikelgevaar en ook is met dit
systeem de deur op iedere gewenste positie vast te
zetten.

Overig:           Geheel roestbestendig

ZE-25 ZE-60 ZE-75 ZE-90 ZE-105 ZE-160

De strakke vormgeving, de verzonken bevestigings-
gaten in het huis en de achterplaat van deze deur-
vastzetters, zorgen voor een eenvoudige montage
en gemakkelijke reiniging.
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 Maattekening

 Deurvastzetters

 Afschroefbaar
 Verende voet

 Type Slag  Toepassing  Materiaal  Finish

- ZE-60       t/m 60mm.     binnen en buitenmontage     aluminium geleide pen R.V.S.    Mat zilver, RAL op aanvraag
- ZE-75        t/m 75mm.      binnen en buitenmontage     aluminium geleide pen R.V.S.    Mat zilver, RAL op aanvraag
 - ZE-90         t/m 90mm.    binnen en buitenmontage     aluminium geleide pen R.V.S.    Mat zilver, RAL op aanvraag

ZE 25 ZE 60 ZE 75 ZE 90 ZE 105

 DICTATOR ZE

 - ZE- 25      t/m 25mm.     binnen en buitenmontage     aluminium geleide pen R.V.S.    Mat zilver, RAL op aanvraag

105

 - ZE-105      t/m 105mm.   binnen en buitenmontage     aluminium geleide pen R.V.S.    Mat zilver, RAL op aanvraag

ZE 160

 - ZE-160      t/m 160mm.   binnen en buitenmontage     aluminium geleide pen R.V.S.    Mat zilver, RAL op aanvraag
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