
Mit tudnak a projekt vasalatok?
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í< projekt vagy objekt vasalatok elsősorban közületi felhasználásra, kifejezetten nagy igénybevételre lettek kiala
kítva, tartósságukat és strapabírásukat független minősítések is tanúsítják. A DIN EN 1906 szabvány a vasalatokat 4 
használati osztályba sorolja, az alábbiak szerint:

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos" vasalat, nagy 
forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kol
légiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 szab
vány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és fe
lületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott 
termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett 
megvezető hüvellyel szállítjuk.

Számtalan hazai épületben: irodákban, rendelőkben, iskolákban, plázákban, gyárakban sikk-^ 

résén bizonyították már kiváló minőségüket. A könnyebb átláthatóság kedvéért úgy döntöt
tünk, hogy kifejezetten tartós, DIN 3 vagy DIN 4 minősítéssel rendelkező kilincseink kapja- x 
nak egységes és könnyen érthető jelölést: ez lett a Longlife jel. Mivel ezek a kilincsek óriási 
igénybevételre készültek, a hétköznapi, lakáscélú használat során igen hosszú élettartamot | 
bírnak ki, akár több évtizedig is hibátlanul működnek. Teljesítményüket német és más euró- 
pai minőségellenőrző intézmények tesztelték, amelyek tanúsítják, hogy a Maestro Longlife 
termékek 200.000 használatot mindenféle minőségcsökkenés nélkül kibírnak.
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1. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
átlagos használati gyakoriságú ajtókhoz, ahol várható a megfelelően óvatos 
és rendeltetésszerű használat - lakáscélú felhasználásra ajánlott

2. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
átlagos használati gyakoriságú ajtókhoz, ahol várható a megfelelően óvatos, de 
esetenként nem rendeltetésszerű használat-főleg irodai felhasználásra javasolt.

3. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
nagy használati gyakoriságú ajtókhoz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű 
az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat - a 
nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott

4. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
olyan ajtókhoz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. 
futball stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.

A Maestro Longlife kilincseket elsősorban 
közintézmények számára terveztük és gyártottuk

. Maestro Longlife

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba so
rolt termék, nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es 
átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hü
vellyel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve 
közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biz
tosítunk hozzá.

200.000 
nyitásra 
tesztelve
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A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minő
sített, T30 vagy T90 besorolású, azaz 30 vagy 90 
perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 
szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt 
vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A ki
lincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó 
nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a 
rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 
9-es tengellyel szállítjuk.


