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Ložisková kování

Patentovaná kování
SlideBloc & PullBloc
Rychloupínací
kliky EasyClick

Speciální rozety
s tichým chodem
a kluzným ložiskem
pro zátěžové
prostory

Rozety SlideBloc light
Nerezové rozety na plastové konstrukci
s patentovaným ložiskovým mechanizmem,
trny proti pootočení a dvě vratné pružiny
zaručují dlouhou životnost a tichý chod

Trny proti pootočení
v obou plastových
rozetách

Kluzné ložisko z vysoce
odolných plastů
Kotva s ořechem a přesným
osazením kliky

Dva samozářezné vruty
zaručí snadné a pevné
prošroubování rozet skrz dveře
Vratné pružiny umožní lehké vrácení
kotvy společně s klikou
do původní polohy

Plastové pouzdro s uložením kluzného
ložiska a s trny proti pootočení

Snadná montáž
Montáž kování je velmi rychlá díky zajímavě
řešené zadní části konstrukce rozety.
Pevné spojení těla plastové konstrukce
s krycí rozetou a jednoduché prošroubování
obou rozet dvěma vruty Vám maximálně
urychlí čas montáže.

Z A DNÍ ROZE TA
V NĚJŠÍ ROZE TA
JE PRO SNADNOU
MON TÁ Ž SP OJEN Á
SE SPODNÍ
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LOŽI SKOVÁ ROZE TA
S PAT EN TOVA N Ý M

PLASTOVOU

MECHANIZMEM,

KONSTRUKCÍ

KOT VOU A OT VOREM
PRO ČT YŘHRAN

K RYCÍ ROZE TA
SNADNO
„NAKLAPNETE”
NA PLASTOVOU
KONSTRUKCI

R SLIDEBLOC

R SLIDEBLOC

R HR SLIDEBLOC

R HR SLIDEBLOC

PL A STOVÁ KONSTRUKCE

PL A STOVÁ KONSTRUKCE

PL A STOVÁ KONSTRUKCE

PL A STOVÁ KONSTRUKCE

S KLUZNÝM LOŽISKEM

S KLUZNÝM LOŽISKEM

S KLUZNÝM LOŽISKEM

S KLUZNÝM LOŽISKEM

PŘEDNÍ POHLED

ZADNÍ POHLED

PŘEDNÍ POHLED

ZADNÍ POHLED

LOŽISKOV É R OZE T Y

Charakterisktika rozety
Plastová rozeta sestává ze tří základních
konstrukčních částí. Jedná se o plastovou konstrukci
s otvory pro vruty, pohyblivou kotvou s osazením
pro čtyřhran a krček kliky a ložiskový kluzný
mechanizmus s pružinovým systémem.

Plastová konstrukce
Vyrobena z houževnatého plastu, který
je pevný a přitom poddajný, díky kterému
tělo rozety dobře “sedí” na jakémkoli povrchu
a materiálu dveří.
4 x trny proti pootočení zvyšují dobré osazení
rozety na dveřích.
Zadní (venkovní) rozeta má plastovou
konstrukci pevně spojenou se svrchní kovovou
rozetou. Díky tomu je montáž těchto rozet
rychlejší než u standardních rozet.

Ložiskové rozety
s kluzným mechanizmem
a pružinovým systémem
Nová technologie konstrukce rozety
založená na snížení třecích sil a zátěže
přenášené z krčku kliky na mechanizmus
samotné rozety. Díky použití ložisek dochází
k lehčí manipulaci s klikou a tiššímu chodu.

Kotva s ořechem pro kliku
Kotva s otvorem pro čtyřhran a s těsným
osazením pro krček kliky tvoří jeden celek,
který zaručuje pevné spojení kliky s rozetou.
Při pohybu kliky dochází k jejich společné rotaci,
zároveň nedochází k tření na krčku kliky a tím
se snižuje na minimum odpor v radiálním
i axiálním směru pohybu.
Doraz kotvy zajišťuje klice přesnou
vodorovnou pozici, tedy při návratu kliky
nedochází k jejímu „zdvižení”.

Kluzné ložisko
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Dva vruty s ostrým samořezným závitem
zašroubované do trnů zadní (vnější) rozety
z tvrzeného plastu tvoří pevné přilnutí
a spojení rozety a dveří.
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Upevnění

87
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Ložisková mechanika je bezúdržbová, zhotovena
z vysoce mechanicky odolných plastů,
které zaručují vysoký stupeň zatížení
a dlouhou životnost.
Zpětný chod pomáhající klice vrátit se
do vodorovné polohy zajišťují dvě pružiny
osazené mezi tělem a kotvou rozety.
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200.000 cyklů
Díky využití principu ložiska nedochází
při manipulaci s klikou k nadměrné mechanické
zátěži samotné rozety a tím se eliminuje i její
rychlé opotřebení a mechanická únava.

Způsob užití
Vhodné do prostor se střední a vyšší zátěží
(kanceláře, místa s častým přístupem veřejnosti).

Bezúdržbový chod
Díky použití ložisek a plastů není třeba rozetu
dodatečně promazávat.

Typ dveří
Dřevěné, kovové.

Certiﬁkace a bezpečnost
Vyrobeno v Německu.
Certiﬁkované podle DIN EN 1906.
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Speciální rozety
s tichým chodem
a kuličkovým ložiskem
pro zátěžové
prostory

Rozety PullBloc black
Nerezové rozety na plastové konstrukci
s patentovaným ložiskovým mechanizmem,
trny proti pootočení a dvě vratné pružiny
zaručují dlouhou životnost a tichý chod

Trny proti pootočení
v obou plastových
rozetách

Kuličkové ložisko z vysoce odolných plastů
a s ocelovými kuličkami
Kotva s ořechem a přesným
osazením kliky

Dva samozářezné vruty
zaručí snadné a pevné
prošroubování rozet skrz dveře
Vratné pružiny umožní lehké vrácení
kotvy společně s klikou
do původní polohy

Plastové pouzdro s uložením kuličkového
ložiska a s trny proti pootočení

Snadná montáž
Montáž kování je velmi rychlá díky zajímavě
řešené zadní části konstrukce rozety.
Pevné spojení těla plastové konstrukce
s krycí rozetou a jednoduché prošroubování
obou rozet dvěma vruty Vám maximálně
urychlí čas montáže.

Z A DNÍ ROZE TA
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V NĚJŠÍ ROZE TA
JE PRO SNADNOU
MON TÁ Ž SP OJEN Á
SE SPODNÍ
PLASTOVOU
KONSTRUKCÍ

Přednosti ložiska

LOŽI SKOVÁ ROZE TA
S PAT EN TOVA N Ý M
MECHANIZMEM,
KOT VOU A OT VOREM
PRO ČT YŘHRAN

K RYCÍ ROZE TA
SNADNO
„NAKLAPNETE”
NA PLASTOVOU
KONSTRUKCI

Oba typy ložisek mají jediný cíl: při stisku kliky
minimalizovat kluzné tření, resp. valivý odpor.
Použití kuličkového ložiska v rozetě je oproti
ložisku kluznému technologicky náročnější,
avšak komfortnější a ještě trvanlivější.

R PULLBLOC

R PULLBLOC

R HR PULLBLOC

R HR PULLBLOC

PL A STOVÁ KONSTRUKCE

PL A STOVÁ KONSTRUKCE

PL A STOVÁ KONSTRUKCE

PL A STOVÁ KONSTRUKCE

S KULIČKOV ÝM LOŽISKEM

S KULIČKOV ÝM LOŽISKEM

S KULIČKOV ÝM LOŽISKEM

S KULIČKOV ÝM LOŽISKEM

PŘEDNÍ POHLED

ZADNÍ POHLED

PŘEDNÍ POHLED

ZADNÍ POHLED

LOŽISKOV É R OZE T Y

Charakterisktika rozety
Plastová rozeta sestává ze tří základních
konstrukčních částí. Jedná se o plastovou konstrukci
s otvory pro vruty, pohyblivou kotvou s osazením
pro čtyřhran a krček kliky a kuličkový
mechanizmus s pružinovým systémem.

Plastová konstrukce
Vyrobena z houževnatého plastu, který
je pevný a přitom poddajný, díky kterému
tělo rozety dobře “sedí” na jakémkoli povrchu
a materiálu dveří.
4 x trny proti pootočení zvyšují dobré osazení
rozety na dveřích.
Zadní (venkovní) rozeta má plastovou
konstrukci pevně spojenou se svrchní kovovou
rozetou. Díky tomu je montáž těchto rozet
rychlejší než u standardních rozet.

Ložiskové rozety
s kuličkovým mechanizmem
a pružinovým systémem
Nová technologie konstrukce rozety
založená na snížení třecích sil a zátěže
přenášené z krčku kliky na mechanizmus
samotné rozety. Díky použití ložisek dochází
k lehčí manipulaci s klikou a tiššímu chodu.

Kotva s ořechem pro kliku
Kotva s otvorem pro čtyřhran a s těsným
osazením pro krček kliky tvoří jeden celek,
který zaručuje pevné spojení kliky s rozetou.
Při pohybu kliky dochází k jejich společné rotaci,
zároveň nedochází k tření na krčku kliky a tím
se snižuje na minimum odpor v radiálním
i axiálním směru pohybu.
Doraz kotvy zajišťuje klice přesnou
vodorovnou pozici, tedy při návratu kliky
nedochází k jejímu „zdvižení”.

Kuličkové ložisko
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Dva vruty s ostrým samořezným závitem
zašroubované do trnů zadní (vnější) rozety
z tvrzeného plastu tvoří pevné přilnutí
a spojení rozety a dveří.

53

Upevnění

87
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53

Ložisková mechanika je bezúdržbová, zhotovena
z vysoce mechanicky odolných materiálů,
které zaručují vysoký stupeň zatížení
a dlouhou životnost.
Zpětný chod pomáhající klice vrátit se
do vodorovné polohy zajišťují dvě pružiny
osazené mezi tělem a kotvou rozety.
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200.000 cyklů
Díky využití principu ložiska nedochází
při manipulaci s klikou k nadměrné mechanické
zátěži samotné rozety a tím se eliminuje i její
rychlé opotřebení a mechanická únava.

Způsob užití
Vhodné do prostor se střední a vyšší zátěží
(kanceláře, místa s častým přístupem veřejnosti).

Bezúdržbový chod
Díky použití ložisek a plastů není třeba rozetu
dodatečně promazávat.

Typ dveří
Dřevěné, kovové.

Certiﬁkace a bezpečnost
Vyrobeno v Německu.
Certiﬁkované podle DIN EN 1906.
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Rychloupínací
systém EasyClick
pro snadnou
montáž klik

Kliky EasyClick
Nerezové kliky EasyClick mají revoluční
uchycení těla kliky ke středovému čtyřhranu.
Díky tomuto systému se klika velmi rychle
nasadí a sejme z nainstalovaného kování.

Speciální rychloupínací zámek
pro jednoduché nasazení kliky
na čtyřhran

Snadná montáž
Montáž kliky probíhá jednoduchým vsazením
čtyřhranu kliky do těla rozety či zámku
a „nacvaknutím” druhé kliky na čtyřhran.
Kliku není potřeba zajišťovat „červíky”.

Snadná demontáž
Pro sejmutí kliky stačí v místě otvoru
pro „červík” odjistit pojistku
a kliku během chvilky tahem
sejmete ze čtyřhranu.
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Servisní sada klik
Pro svou jednoduchou konstrukci,
snadnou a rychlou manipulaci je možné kliky
využít i při dokončování staveb jako prozatímní
servisní kliky pro dočasné otevírání dveří.

LOŽISKOV É R OZE T Y

Charakterisktika klik
Nerezové kliky v základním provedení Tipa a Una
s revoluční technologií rychloupínacího zámku.

Technické řešení
Membránový rychloupínací zámek v těle
kliky umožňující okamžité nasazení kliky.

Provedení
Pár nerezových klik, z nichž jedna klika je pevně
osazena čtyřhranem a druhá je vybavena
rychloupínacím zámkem v těle kliky.
Součástí balení je krátká kónická jehlice
pro uvolnění zámku a kliky ze čtyřhranu.

Nerezové kliky s revoluční
technologií rychloupínacího
zámku v těle samotné kliky
Nová technologie konstrukce kliky
založená na rychloupínacím membránovém
zámku v těle kliky, který umožní rychlé
nasazení kliky bez nutnosti jejího dalšího
mechanického zajištění pomocí „červíku”.

RHR

Způsob nasazení kliky
Klika se běžným způsobem nasadí na čtyřhran
a jemně dorazí k rozetě kování tak, aby dobře
„seděla” v ořechu a pouzdře konstrukce rozety.
Rychloupínací membránový mechanizmus
uvnitř kliky zabraňuje její sesmeknutí
a brání násilnému sundání.

R

Tipa EasyClick

Jak si poradit v nouzové situaci

67

Před sejmutím kliky zasuňte jehlici
(součást balení) do otvoru u krčku kliky
a jemným pohybem zatlačte z boku na jehlici
směrem ke dveřím.
Tímto vyosením dojde k mechanickému uvolnění
membrány uvnitř kliky a tu pak snadno táhlým
pohybem sundáte ze čtyřhranu.
38

38
126

Pro uvolnění mechanizmu stačí použít i samotný
psací hrot běžných kuličkových per nebo silnější
kancelářskou sponku.

200.000 cyklů

Vhodné do prostor se střední a vyšší zátěží
(kanceláře, místa s častým přístupem veřejnosti).
Vhodné pro stavební ﬁrmy jako montážní klika,
kterou lze použít opakovaně pro dočasné
osazení dveří bez kování a po ukončení prací
je možné kliku jednoduchým způsobem
sundat pomocí trnové jehlice.
Vhodné i pro rozsáhlejší projekty, kde je
dodavatel vázán krátkými termíny montáží.
Pro optimalizaci montážních procesů a úsporu
časových nákladů na normohodinu.

126

53

Kliku není potřeba zajišťovat „červíky”.

Způsob užití

67

Způsob demontáže kliky

∅53

Kliky EasyClick
Tyto kliky prodáváme v provedení Tipa a Una na hranatých
a kulatých rozetách. Více najdete na e-shopu:

www.actservis.cz

RHR

R

Una EasyClick

Typ kování

38

66

66

Tuto kliku dodáváme standardně v provedení
na rozetách SlideBloc, PullBloc, na poptávku
i na dalších nerezových rozetách v provedení
[R] – kulaté rozety, [RHR] – hranaté rozety
s plastovými nebo kovovými konstrukcemi.

38
126

53

126

∅53

Kliky EasyClick
Tyto kliky prodáváme v provedení Tipa a Una na hranatých
a kulatých rozetách. Více najdete na e-shopu:

www.actservis.cz

Cina

Dora

Element

LOŽISKOVÉ ROZET Y

LOŽISKOVÉ ROZET Y

LOŽISKOVÉ ROZET Y

NEREZ

NEREZ

NEREZ

Eura

Gina

Heda

LOŽISKOVÉ ROZET Y

LOŽISKOVÉ ROZET Y

LOŽISKOVÉ ROZET Y

NEREZ

NEREZ

NEREZ

Ilsa

Laguna

Lida

LOŽISKOVÉ ROZET Y

LOŽISKOVÉ ROZET Y

LOŽISKOVÉ ROZET Y

NEREZ

NEREZ

NEREZ

Linz

Luka

Marco

LOŽISKOVÉ ROZET Y

LOŽISKOVÉ ROZET Y

LOŽISKOVÉ ROZET Y

DESIGN / NEREZ

CHROM / NEREZ

DESIGN / NEREZ

Onyx

Pipa

Polo

LOŽISKOVÉ ROZET Y

LOŽISKOVÉ ROZET Y

LOŽISKOVÉ ROZET Y

DESIGN / NEREZ

NEREZ

DESIGN / NEREZ

Sira

Tipa

Una

LOŽISKOVÉ ROZET Y

LOŽISKOVÉ ROZET Y

LOŽISKOVÉ ROZET Y

NEREZ

NEREZ

NEREZ

Tipa EasyClick

Una EasyClick

LOŽISKOVÉ ROZET Y

LOŽISKOVÉ ROZET Y

NEREZ

NEREZ

Zákaznická podpora
AC-T servis, spol. s r. o.
Náchodská 61, 193 00 Praha 9
Horní Počernice
Telefon: 281 926 244, 606 735 201
Fax: 281 924 977
e.mail: kovani@actservis.cz
www.actservis.cz

