
Exkluzivní kování
s vysokou kvalitou zpracování



je používána nejen na nástavbách 
Lamberet, ale i u dalších světových 
výrobců.

Pro výrobu kování je použita 
chrom-niklová austenitická ocel AISI 
304 z Evropy. Na rozdíl od dovážené 
ocele se vyznačuje prvotřídní kvalitou, 
která splňuje nejpřísnější normy. 

Kompletní výroba je situována 
na území Francie, a to ve spolupráci 
s dlouhodobě prověřenými partnery 
se specifickým know-how a výrobní 
technologií.

Zajištění háku v protikusu zamezuje 
pohybu ve všech směrech.

Odolná plastová vodítka 
trubek a tyčí 
(ø 16/22/27 mm).

Ergonomické 
madlo zámku.

Gumová krytka zámku ochrání 
a umožní zamykání i v nepříznivém 
počasí.

Zlamovací madlo zámku 
pro snadné odjištění.

Nerezový materiál 
– speciální povrchová úprava.

Exkluzivní řada
uzávěrů a pantů THIRIET

Po vylisování jsou elementy 
v chemické lázni zbaveny veškerých 
nečistost a následně jsou viditelné 
povrchové části zušlechtěny 
technikou tryskaného skla, která 
dodává povrchu odolnost proti 
mechanickému poškrábání 
a specifický matový vzhled „MAT“. 

Dalším krokem je pasivace, která 
stabilizuje ochranné antikorozní 
vlastnosti. Ošetřený povrch je odolný 
nejen proti vodě, vlhkosti vzduchu, 
povětrnostním vlivům, ale i většině 
agresivních látek.

Elektro-leštění je finálním 
procesem výroby, který upravuje 
konečný vzhled výrobku.



Odolná západka závěru. Kvalitní řemeslné zpracování.

Nerezové pružiny uzávěru.
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Pant bočních dveří THIRIET, 235 mm, nerez

Pant zadních dveří THIRIET, 274 mm, nerez, LARGE

Pant zadních dveří THIRIET, 257,5 mm, nerez, MID

Závěr vestavný THIRIET, PULL pro 30/16 mm, nerez

Gumová podložka pro závěr vestavný THIRIET

Hák zámku THIRIET, o 16 mm, 51 × 25 × 15 mm, nerez

Závěr tyčový o 16 mm THIRIET, PULL madlo, nerez

Závěr tyčový o 22 mm THIRIET, PULL madlo, nerez

Protikus háku THIRIET, 85 × 27 × 18 mm

Závěr vestavný THIRIET, PULL pro 25/16 mm, nerez

Závěr tyčový o 27 mm THIRIET, PULL madlo, nerez

11TTCR5562A 11TTPO5548A

11TTPO5557A

11TTJO8125N

11TTGA1013B

11TTPE5429N

11TTCR5658A

11TTCR5882N

11TTCH5049A

11TTCH5435A

11TTCH5506A

Kód Kód

Kód Kód

Kód Kód

Kód Kód

Kód Kód

Kód


