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A Mantova keskenycirres bejárati kilincs a jól ismert és igen sikeres 
Rávenni kilincscsalád továbbfejlesztett utódja. A Mantova még biz- 
tonságcsabb és a furatképe miatt jóval szélesebb körben rugalma
san alkelmazható alternatíva az igényes bejárat ajtókra.

I JELLEMZŐK
I • csak belülről szerelhető átmenő csavaroklal, melyek kívülről 

nem«ldhatók és nem is láthatók,
• fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárata cilinderlyuk körül, 

a nagyobb biztonság érdekében,
• a keáteny címet kifejezetten a dupla falcos bejárati ajtókhoz mé

reteztük,
• a cím furatképe megegyezik a piacon elterjedt alumínium bejá

rati Wlincstípus furatképével, azzal csereszaoatos, akár utólag is 
cserélhető erre,
az eholt gombnak köszönhetően nem ütközik a toknak és ezáltal 
nem sérül sem a gomb, sem az azt megfogó héz,
kilincs-kilincs és eltolt gombos változatban is kapható.

a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárakkal is szerelhe
tő, a kilincs fel is emelhető,
egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhoz is alkalmazható, 
amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,
a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet 
roncsolása nélkül,
készletről rendelhető minden változatban (a készlet erejéig),- 
90mm vagy 92mm kilincs - cilinder távolsággal, de valójában 
bármilyen méretben kapható,
széles színválasztékot biztosítunk: lakkozott réz, bronz, fényes 
króm, matt króm, szatén nikkel (inox jellegű),
a lakkozott réz, bronz és szatén nikkel felületek a szokásosnál vas
tagabb és erősebb lakkozást kapnak, hogy jobban ellenálljanak a 
kopásnak és az időjárás-változásnak,
a kilincs, a gomb és a cím formavilága jól illik mind a modern, mind 
a klasszikus ajtókhoz, a lekerekített és a szögletes dizájnhoz egy
aránt: szögletes, de enyhén lekerekített sarkokkal terveztük meg, 
más kilincsmodellel is rendelhető a cím és a gomb, így harmonizál
ható a lakás többi kilincsével.

ALAPANYAG zamak I FELÜLET: irezezett, lakkozott Z.fényeszrón 3. szélcsiszolt króm 4. súrolt bronz S.szaténnikkeUinoxjellegű)
MÉRETEK: B=248 mm C=28mm E=78 mm F=138mm
Kívülről neiT*oldhatö, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Ki6.ncs-kilincs és eltolt gomb - kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, bármilyen méretben
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