Pomocné pravítko
Odmerajte vzdialenosť medzi osou
kľučky a osou kľúča (rozteč)
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s preskrutkovaním sú potrebné
uvedené otvory
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Cebi Line

										

Rozetové, čiže delené kľučky, označujeme veľkým písmenom R (okrúhla rozeta) alebo HR (štvorcová rozeta). Nakoľko
sa väčšina rozetových kľučiek upevňuje prešróbovaním cez celú hrúbku dverí v mieste zámku, je potrebné, aby boli
v zámku na to určené otvory. Tie sú znázornené v nákrese na prvej strane katalógu pri pomocnom pravítku.

Cebi Line

Ty py o tvo rov
Skratkou BB označujeme otvor pre interiérový kľúč (dózický)
Skratkou PZ označujeme otvor pre vložku (fabku)
Skratkou WC označujeme WC sadu s vmontovaným kľúčom
(k WC sade je potrebný zámok so spodným štvorhranným otvorom 6 × 6 mm)

Povrchové úpravy
Vybraný sortiment v tomto katalógu je v rôznych povrchových úpravách. Výrobky sú ošetrené kvalitnými povrchovými
úpravami, napriek tomu nie každá povrchová úprava je vhodná do každého prostredia. Pri každej povrchovej úprave
sme vyznačili vhodnosť použitia symbolom:
nízka záťaž – určené pre domáce prostredie (byty, domy, malé penzióny)
stredná záťaž – určené pre prostredie so zvýšenou frekvenciou pohybu ľudí (rodinné domy, hotely, ubytovne, menej
frekventované administratívne priestory, penzióny)
v ysoká záťaž – určené pre prostredie s vysokou frekvenciou pohybu ľudí (administratívne priestory, predajne, čerpacie
stanice, nákupné centrá), sú vhodné aj do vlhkého prostredia.
OC

chróm lesklý (02)

OCS

chróm brúsený (19)

ONS

nikel brúsený (08)

BC

čierny chróm (17)

Vysvetlivky
z výšená záruka 5 rokov

kľučka je ukotvená na krytke rozety

obsahuje vratný mechanizmus kľučky – pružinu

kovová krytka rozety je upevnená skrutkou
na kovovú mechaniku

preskrutkovanie cez dvere
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Montáž
Montáž je veľmi dôležitou súčasťou funkčnosti výrobku. Klaďte, prosím, preto dôraz na jej správnosť, a to dôkladným, presným,
priamym zameraním a vŕtaním otvorov. Odporúčame vám používať montážne návody (sú súčasťou balenia kľučiek, prípadne ich
nájdete na našej webovej stránke, alebo sa poraďte u predajcu). Neupravujte, prosím, kovanie pri montáži a použite na montáž
príslušné diely, ktoré sa nachádzajú v balení.
Nezabudnite pred inštaláciou mechaniku premazať univerzálnym mazivom napr. Pecol P 230.

Ošetrovanie
Na čistenie a ošetrovanie nepoužívajte žiadne agresívne chemikálie a čistiace prostriedky. Čistite len mäkkou vlhkou handrou. Pri vydávaní neštandardných (piskľavých) zvukov alebo pri zadŕhaní použite univerzálne mazivo napr.
Pecol P 230.
Polosyntetický sprej, ktorý slúži na mazanie rôznych mechanických pohyblivých častí ako reťaze, prevodovky, zámky atď. Poskytuje ochranu proti
korózii, je odolný voči vode, slanému a kyslému prostrediu.

Cebi Line

Balenie tovaru
Pre dokonalé zaistenie ochrany výrobku a komfort prepravy sme pre vás pripravili rozličné balenia výrobkov (sáčky, krabičky, kartóny,
blistre atď.) Používame jednotný dizajn, ktorý je charakteristický pre značku MP KOVANIA.
Balenie štandardne obsahuje návod na použitie, šablónu na montáž kovania, potrebné skrutky, imbusové kľúče atď.

Záruka
Záruka na výrobky uvedené v katalógu je minimálne 2 roky od dátumu predaja na pokladničnom doklade. Výrobky s predĺženou zárukou sú
označené symbolom 3, 5 alebo 10 rokov.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku nesprávnym ošetrovaním, na opotrebovanie výrobku používaním, prípadne mechanickým poškodením (napr. kľúčmi, prstienkami a pod.) Záruka sa tiež nevzťahuje na výrobky, ktoré boli po zakúpení dodatočne upravované zákazníkom, alebo
jeho montážnikom. Rovnako na výrobky znehodnotené nekvalitnou montážou, na znehodnotenie tovaru manipuláciou a vlastnou prepravou.
Takisto na umiestnenie výrobku do nevhodného prostredia – pozrite „Povrchové úpravy - symboly“.

Garancia kvality
Pri dodržiavaní všetkých našich pokynov a upozornení (vhodný výber do prostredia, manipulácia s tovarom, kvalitná montáž a ošetrovanie
výrobku) vám garantujeme dlhodobú životnosť výrobkov.

Výmena tovaru
Pri akomkoľvek nároku na výmenu alebo reklamáciu tovaru žiadame zákazníkov, aby jednotlivé diely zabalili tak, aby nedošlo k
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Cebi Line

O SPOLOČNOSTI
ÇEBI
Spoločnosť Çebi založená v roku 1979 predstavuje
podpredného tureckého výrobcu nábytkového
príslušenstva ako sú kľučky, madlá, nábytkové
úchytky, vešiačiky na oblečenie a pod.

Na trhu sú známi kvalitou produktov a služieb.
Okrem tureckého trhu má spoločnosť popredné
postavenie aj na trhoch mnohých európských,
ázijských či afrických krajín.
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CE - SATA - HR
VŠETKY POVRCHY | OC - chróm lesklý (02)
OCS - chróm brúsený (19)
BC - čierny chróm (17)
ONS - nikel brúsený (08)
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Cebi Line

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ na rozetách

34,50

41,40

kľ./kľ. s BB otvorom pre kľúč

47,50

57,00

kľ./kľ. s PZ otvorom pre vložku

47,50

57,00

kľ./kľ. s WC kľúčom

51,50

61,80

CE - SATA - HR

CE - SATA - HR
OCS - chróm brúsený (19)

Cebi Line

OC - chróm lesklý (02)

CE - SATA - HR
BC - čierny chróm (17)

CE - SATA - HR
ONS - nikel brúsený (08)

Rozety použité pri WC setoch.
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CE - PIRA - HR
VŠETKY POVRCHY | OC - chróm lesklý (02)
OCS - chróm brúsený (19)
BC - čierny chróm (17)
ONS - nikel brúsený (08)
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Cebi Line

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ na rozetách

34,50

41,40

kľ./kľ. s BB otvorom pre kľúč

47,50

57,00

kľ./kľ. s PZ otvorom pre vložku

47,50

57,00

kľ./kľ. s WC kľúčom

51,50

61,80

CE - PIRA - HR

CE - PIRA - HR
OCS - chróm brúsený (19)

Cebi Line

OC - chróm lesklý (02)

CE - PIRA - HR
BC - čierny chróm (17)

CE - PIRA - HR
ONS - nikel brúsený (08)

Rozety použité pri WC setoch.
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CE - LIVA - HR
VŠETKY POVRCHY | OC - chróm lesklý (02)
OCS - chróm brúsený (19)
BC - čierny chróm (17)
ONS - nikel brúsený (08)
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Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ na rozetách

38,00

45,60

kľ./kľ. s BB otvorom pre kľúč

51,00

61,20

kľ./kľ. s PZ otvorom pre vložku

51,00

61,20

kľ./kľ. s WC kľúčom

55,00

66,00

Cebi Line

CE - LIVA - HR

Sata
138 mm

OC - chróm lesklý (02)

CE - LIVA - HR

138 mm

OCS - chróm brúsený (19)

Cebi Line

Sata

Sata

CE - LIVA - HR

138 mm

BC - čierny chróm (17)

CE - LIVA - HR
ONS - nikel brúsený (08)

Rozety použité pri WC setoch.
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Ceny v katalógu sú s 20% DPH.

Z dôvodu nestability cien materiálov na svetovom trhu si vyhradzujeme právo na zmenu cien.
Aktuálne ceny nájdete vždy v elektronickej podobe katalógu na www.mpkatalogy.sk.

