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kompletný sortiment materiálov a doplnkov pre okná a dvere  

Dverové zámky Winkhaus R4, M2 a AV3 
 
Dverový zámok s uzatváracím val čekom   
 
Winkhaus R4 – zámok s uzatváracím valčekom je cenovo  prístupný zámok pre vchodové a vedľajšie 
vchodové dvere. Robustná konštrukcia 5- bodového zámku ponúka svojimi štyrmi uzatváracími, 
rukou nastaviteľnými valčekmi a hlavným uzáverom z poniklovanej ocele účelnú bezpečnosť pre 
dvere všetkých druhov. Tento čisto mechanický zámok ponúka vo svojich variantoch kombinácie 
uzamykania cylindrickou vložkou a ovládania uzamykania kľučkou alebo kľúčom. 
 
Názov Množstvo Eur/ks Eur/spolu 
Dverový zámok R4 1 ks 44,00 44,00 
Stredový protikus 1 ks 9,50 9,50 
Protikus k valčekom 4 ks 0,90 3,60 
  Spolu 57,10 

 
 
Dverový 3 - bodový zámok s bezpe čnostnými hákmi M2 
 
Stabilné bezpečnostné háky  sa pri uzamknutí uzatvárajú hlboko v rámových protikusoch a dodatočne 
v nich zostávajú zaaretované . Takto vytvára krídlo a rám dverí bezpečne uzamknuté a vysoko odolné 
spojenie voči vylomeniu. Ovládanie cez mechanizmus zámku zostáva pritom komfortné a ľahko 
ovládateľné. 
 
Názov Množstvo Eur/ks Eur/spolu 
Dverový zámok M2 1 ks 52,00 52,00 
Stredový protikus 1 ks 9,50 9,50 
Protikus k hákom 2 ks 8,00 16,00 
  Spolu 77,50 

 
 
Dverový 3 - bodový zámok s bezpe čnostnými automatickými hákmi AV3 
 
Bezpečnostné zatvorenie dverí, komfort a tesnosť – presne tieto tri požiadavky Vám dokáže splniť 
nový automatický bezpečnostný zámok Winkhaus. Mechanický uzatvárací systém zámku autoLock 
AV3 zabezpečuje vďaka inovatívnej kombinácii masívneho bezpečnostného háka a nového 
tesniaceho elemetu vysokú bezpečnosť a tesnosť dverí. Inovatívne ovládanie dennej strelky zámku 
rozširuje užívateľské možnosti ovládania prístupu do Vášho domu , či bytu. Zámok je samozrejme 
dostupný aj v komfortnej verzii so servomotorickým ovládaním odomknutia blueMatic  EAV3.  
 
Názov Množstvo Eur/ks Eur/spolu 
Dverový zámok AV3 1 ks 71,00 71,00 
Stredový protikus 1 ks 9,50 9,50 
Protikus k hákom 2 ks 8,00 16,00 
  Spolu 96,50 

 
Pri neštandardných prevedeniach ú čtujeme k cene zámku príplatok 25,- Eur/ks bez DPH. 
Termín dodania do sídla objednávate ľa je 24 hodín  (v prípade objednania do 13:00 hod.). 
Pri objednávke nad 170,- Eur bez DPH dovoz v rámci celej SR zdarma.  
Pri platbe vopred, alebo platbe v hotovosti (nutné uviesť v objednávke) skonto - 2%. 
 


