R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - HOPPE
Obj. číslo

Cena [Kč/ks]

madla - rozteč 300 mm
6804538 – F 69

1 576 - netto

madlo půlkulaté - ušlechtilá ocel

669943 – F 99

2 107

plastové madlo půlkulaté - bílé

556106 – F 69

1 576 - netto

madlo trojúhelníkové - ušlechtilá ocel

635832 – F 99

1 703

plastové madlo trojúhelníkové - bílé

6598163 – F 04

3 351

hliníkové madlo podlouhlé - bronz Elox

602605 – F 69

1 576 - netto

madlo podlouhlé - ušlechtilá ocel

635788 – F 99

1 503

plastové madlo podlouhlé - bílé

635764 – F 99

1 231

plastové madlo rovné - bílé

Obj. číslo

Cena [Kč/ks]

625864
649808

377

montážní komplet jednostranný - plast

329

montážní komplet oboustranný - univerzální

F 99

F 99

F 99

F 99

MONTÁŽNÍ KOMPLETY

LEGENDA BAREV
F 04 - bronz
F 69 - ušlechtilá ocel
F 99 - bílá
Uvedené ceny jsou netto příp. brutto a bez DPH.
(7 brutto, 73 a 71 netto)

Kapitola 2.1.3
7. 2022

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

VCHODOVÁ MADLA - HOPPE

- vnitřní půl klika
-  8 mm - rychločtyřhran
- pro kombinaci s venkovním madlem
Obj. číslo
10808775 - F 69

Cena [Kč/ks]
779 - netto

pro připevnění nutno objednat 2 ks hmoždinek

1955239

Cena [Kč/ks]
56,20

Vložková rozeta není součástí balení.
- oboustranná vložková rozeta se zakrytím
- oboustranná vložková rozeta bez zakrytí

10809225 - F 69
10809313 - F 69

Cena [Kč/ks]
2 104
1 138

STOCKHOLM

půl klika

F 69

LEGENDA BAREV
F 69 - ušlechtilá ocel
Pozn.: zakrytí - překrytí vložky

Uvedené ceny jsou netto příp. brutto a bez DPH.
(7 brutto, 73 a 71 netto)
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R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MADLO SE SENZOREM PRO OTISK PRSTU - HOPPE
-

podpěry zkosené 45°

Obj. číslo
11555397 - F 69
11554794 - F 69

levé madlo 1000/700 se senzorem pro otisk prstu
pravé madlo 1000/700 se senzorem pro otisk prstu

Cena [Kč/ks]
14 621
14 621

11555403 - F 69
11555166 - F 69

levé madlo 1200/900 se senzorem pro otisk prstu
pravé madlo 1200/900 se senzorem pro otisk prstu

14 740
14 740

11555415 - F 69
11555185 - F 69

levé madlo 1400/1000 se senzorem pro otisk prstu
pravé madlo 1400/1000 se senzorem pro otisk prstu

14 848
14 848

montážní komponenty (skupina 71):
633291
kabel 3 m
820194
kabelový přechod 6-ti pólový kříd. část
820187
kabelový přechod 6-ti pólový rám. část
619589
kryt kabelového přechodu

548 - netto
1 753 - netto
741 - netto
214 - netto

• senzor pro otisk prstu: řádkový sensor, životnost > 2 mil. použití, provozní teplota -20 až +60° C, třída ochrany
IP 65, odolnost proti vlhkosti až do 95% relativní vlhkosti vzduchu, kapacita paměti až 150 otisků prstu
• příslušenství: infračervené dálkové ovládání a kabel s integrovanou ovládací jednotkou jsou součástí balení

E5764AC

F 69

LEGENDA BAREV
F 69 - ušlechtilá ocel

Uvedené ceny jsou bez DPH. Na objednávku, dodací termín 8 týdnů.

(7 brutto, 73 a 71 netto)

Kapitola 2.1.3
7. 2022

R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

MADLO SE SENZOREM PRO OTISK PRSTU - HOPPE
-

podpěry rovné

Obj. číslo
11555798 - F 69

madlo 1000/700 se senzorem pro otisk prstu

Cena [Kč/ks]
14 621

11555804 - F 69

madlo 1200/900 se senzorem pro otisk prstu

14 740

11555828 - F 69

madlo 1400/1000 se senzorem pro otisk prstu

14 848

montážní komponenty (skupina 71):
633291
kabel 3 m
820194
kabelový přechod 6-ti pólový kříd. část
820187
kabelový přechod 6-ti pólový rám. část
619589
kryt kabelového přechodu

548 - netto
1 753 - netto
741 - netto
214 - netto

• senzor pro otisk prstu: řádkový sensor, životnost > 2 mil. použití, provozní teplota -20 až +60° C, třída ochrany
IP 65, odolnost proti vlhkosti až do 95% relativní vlhkosti vzduchu, kapacita paměti až 150 otisků prstu
• příslušenství: infračervené dálkové ovládání a kabel s integrovanou ovládací jednotkou jsou součástí balení

E5764AC

F 69

LEGENDA BAREV
F 69 - ušlechtilá ocel

Uvedené ceny jsou bez DPH. Na objednávku, dodací termín 8 týdnů.

(7 brutto, 73 a 71 netto)
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R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

KLIKA SE SENZOREM PRO OTISK PRSTU - HOPPE
-

pro bezpečnostní třídu SK 2, rozteč 92 mm,



10 mm

Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 67-77 mm.

OBJ. ČÍSLO
11556122 - F 69

Cena [Kč/ks]
K. x M. Š.Š. se senzorem pro otisk prstu

montážní komponenty (skupina 71):
633291
kabel 3 m
820194
kabelový přechod 6-ti pólový kříd. část
820187
kabelový přechod 6-ti pólový rám. část
619589
kryt kabelového přechodu

15 334

548 - netto
1 753 - netto
741 - netto
214 - netto

• senzor pro otisk prstu: řádkový sensor, životnost > 2 mil. použití, provozní teplota -20 až +60° C, třída ochrany
IP 65, odolnost proti vlhkosti až do 95% relativní vlhkosti vzduchu, kapacita paměti až 150 otisků prstu
• příslušenství: infračervené dálkové ovládání a kabel s integrovanou ovládací jednotkou jsou součástí balení

Amsterdam

LEGENDA BAREV
F 69 - ušlechtilá ocel

F 69

POZNÁMKA
K. x M. - klika - madlo
Š.Š.
- široký štít

Uvedené ceny jsou bez DPH. Na objednávku, dodací termín 8 týdnů.

(7 brutto, 73 a 71 netto)
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R.T. kování a.s.
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě

ROZETOVÁ SADA SE SENZOREM PRO OTISK PRSTU - HOPPE
-

pro bezpečnostní třídu SK 2, rozteč 92 mm,



10 mm

Standardně dodávány se spojovacím materiálem pro šířku křídla 67-77 mm.

OBJ. ČÍSLO
11560885 - F 69

Cena [Kč/ks]
rozetová sada se senzorem pro otisk prstu

montážní komponenty (skupina 71):
633291
kabel 3 m
820194
kabelový přechod 6-ti pólový kříd. část
820187
kabelový přechod 6-ti pólový rám. část
619589
kryt kabelového přechodu

15 334

548 - netto
1 753 - netto
741 - netto
214 - netto

• senzor pro otisk prstu: řádkový sensor, životnost > 2 mil. použití, provozní teplota -20 až +60° C, třída ochrany
IP 65, odolnost proti vlhkosti až do 95% relativní vlhkosti vzduchu, kapacita paměti až 150 otisků prstu

Amsterdam

LEGENDA BAREV
F 69 - ušlechtilá ocel

F 69

• příslušenství: infračervené dálkové ovládání a kabel s integrovanou ovládací jednotkou jsou součástí balení
• zvláštnost: samostatná ocelová konstrukce s lepící podložkou pro upevnění na dveřním zámku jako ochrana
proti navrtání

POZNÁMKA
K. x M. - klika - madlo
Š.Š.
- široký štít

Uvedené ceny jsou bez DPH. Na objednávku, dodací termín 8 týdnů.

(7 brutto, 73 a 71 netto)
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