SOUTHCO®
ZAVÍRACÍ PRVKY
Osvědčená řešení
umožňující
designovou flexibilitu

Joined to last.

Tlakové západky, Zavírací prvky se západkou, Vícebodové systémy

Tlakové západky
Zavírání s nastavitelnou přítlačnou silou proti těsnění
	Tlumení vibrací
Utěsnění
Provedení pro speciální aplikace NEMA a IP

Zavírací prvky se západkou
Zavírání otočením západky o 90°
Rychlá montáž a ovládání
Široký výběr

Vícebodové systémy
Centrální zamykací prvek k ovládání dvou, tří i více zámků
Provedení do vnitřních i venkovních skříní
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Zapadací zavírací prvky a elektromechanické zavírací prvky

Zapadací zavírací prvky
Pohodlné ovládání a jednoduchá montáž
Z vnější strany skryté nebo viditelné provedení
Různé možnosti ovládání

Elektromechanické zavírací prvky
Skryté kontrolované a bezpečné zamykání
Odolné proti vandalům
Monitorování a ovládání na dálku

   Pro více informací si prosím vyžádejte podrobnější katalog.
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Stahovací uzávěry

Stahovací uzávěry
Široký výběr rozměrů a stylů
Vyloučení vibrací díky napínacímu třmeni nebo elastickým
napínacím páskám
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Čtvrtotáčkové rychlouzávěry a Rychlouzávěry

Čtvrtotáčkové rychlouzávěry
Obrovský výběr typů zavíracích čepů a protikusů
Rychlý přístup

Rychlouzávěry
Rychlý přístup
Vhodné pro časté otevírání a zavírání
Neztratitelné provedení
Velký výběr typů a způsobů ovládání

   Pro více informací si prosím vyžádejte podrobnější katalog.
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Speciální dveřní závěsy, Třecí závěsy

Speciální dveřní závěsy
Zabudované funkce
– Zapadací závěsy
– Vysazovací závěsy a pásky
Skryté závěsy

Třecí závěsy
	Hladké fungování bez vůle
Kompaktní konstrukce s vysokým třecím momente
	Konstantní nebo nastavitelné tření
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Kliky a úchyty, Neztratitelné šrouby

Kliky a úchyty
Rychlá a jednoduchá montáž
Skryté úchyty s nízkým profilem

Neztratitelné šrouby
Trvalé spojení se základní deskou
Velmi široký výběr
– Standardní závit
– Rychlozávit

   Pro více informací si prosím vyžádejte podrobnější katalog.
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Elektrotechnický průmysl

Energetika

Automobilový průmysl

Zdravotnická technika

Doprava

Stavebnictví

Jemná mechanika

Letecký a kosmický
průmysl

Hydraulika a průmysl

Strojírenství

DŮVĚŘUJTE JEDNIČCE VE SPOJOVACÍ
A UTĚSŇOVACÍ TECHNICE
Ať už si chcete vybrat ten nejvhodnější spojovací
nebo utěsňovací prvek nebo potřebujete vyvinout
nějaké speciální řešení pro složité výrobní a konstrukční procesy, společnost KVT bude vždy vaším partnerem, na něhož se budete moci spolehnout. Ve všem, co děláme, jsou pro nás hlavními
prioritami efektivita a bezpečnost projektu. Informujte se o celém našem širokém sortimentu výrobků a řešení v oboru spojovacích prvků a technologií.
Ďalšie informácie získate na lokalite:  

KVT-Fastening AG
Dietikon/Zürich | Švýcarsko
info-CH@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.ch

KVT-Fastening spol. s.r.o.
Bratislava | Slovensko
info-SK@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.sk

KVT-Fastening GmbH
Illerrieden | Německo
info-DE@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.de

KVT-Tehnika pritrjevanja d.o.o.
Ljubljana | Slovinsko
info-Sl@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.si

KVT-Fastening GmbH
Asten/Linz | Rakousko
info-AT@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.at

KVT-Fastening s.r.o.
Brno | Česká republika
info-CZ@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.cz

KVT-Fastening Sp. z o.o.
Warszawa | Polsko
info-PL@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.pl

KVT-Fastening Kft.
Budapest | Maďarsko
info-HU@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.hu

KVT-Fastening S.R.L.
Bucureşti | Rumunsko
info-RO@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.ro
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Joined to last.
Tyto specifikace se mohou změnit i bez předchozího upozornění.
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