RELIABILITY
The hub with compression spring recovering provides the good functioning of lock set.

SEGURANÇA
SAFETY

SEGURANÇA
Incontornável nos dias de hoje a segurança que queremos implementar nos edifícios passa, seguramente, pela aplicação
de fechaduras que garantam total protecção. Dificultar a intrusão tornou-se prioridade máxima na salvaguarda de pessoas
e bens.
SAFETY
The issue of security in the buildings is a priority matter we have to implement by using locks which guarantee total safety.
To make the breaking in a difficult task is nowadays of maximum urgency. Only this way we can safeguard people and assets.

ROBUSTO
ROBUST

ROBUSTO
Entre outras, as 10 trancas de segurança de 2 voltas, manobradas a partir de caixas fechadas.
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ROBUST
Among others, the 10 security bars of 2 bolt, operated from closed lock cases.
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FIABILIDADE
RELIABILITY

FIABILIDADE
O zarelho com mola de compressão recuperadora assegura o bom funcionamento do conjunto da fechadura.

Fechadura de exterior de segurança com 3 pontos equipada com cilindro europeu

referência / reference
2821

acabamentos / finishing
16

Outside locks security with 3 points and european cylinder
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A trinco reversível / adjustable lacth
B 4 trancas de segurança, de 2 voltas, em aço niquelado / 4 security dead bolt with 2 bolt, made in nickel steel
C testa de fechadura em inox escovado, com 22 mm de largura / strike made in stainless, with 22 mm
fechadura de segurança para portas de madeira / security lock for wood doors

D caixa fechada / closed lock case

60 mm de distância da testa à broca / 60 mm backset spacing

E zarelho com mola de compressão recuperadora / hub with compression spring recovering

lingua de 2 voltas com 4 barras de 14 mm em aço / 2 turn bolt with 4 bars in steel with 14 mm

F fornecida com espelho de chave de segurança e acessórios / supplied with entry set and security key accessories
fechadura de cilindro europeu / european cylinder lock

zarelho quadrado de 8 mm / 8 mm square hub
espelho de chave de alta segurança, anti-broca e ajustável conforme a espessura da porta / key entry of high security, adjustable

fornecida com 5 chaves / with 5 keys

G 3 trancas de segurança, de 2 voltas, em aço niquelado / 3 security dead bolt , made in nickel steel

anti-drill and conform thickness of the door

H espelho de chave de alta segurança, anti-broca e ajustável conforme a espessura da porta / key entry of high security, adjustable antidril and conform thickness of the door
partner in smart solutions / since 1976

tupai@tupai.pt / www.tupai.pt
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