
МАКСИМАЛНА  ЗАЩИТА



3-Точково заключване                   Top Gear 
за всички алуминиеви системи
Трите заключващи ключалки "TOP GEAR" са подходящи за всички алуминиеви 
профили. Има една основна брава и две по-малки в горната и долната част на 
главната ключалка. Заключва се с две завъртания на цилиндъра.

Със стоманена система от зъбни колела и трите ключалки се заключват 
едновременно. Горната и долната ключалка имат клиновидна форма, постигайки 
допълнителна плътност. За максимална сигурност ключалките са с дължина 20 мм. 
Горното езиче на средната брава е регулируемо и лесно се обръща от дясно на ляво.

Трите ключалки "TOP GEAR" са с ширина 16 мм. "TOP GEAR" може лесно да замени 
всяко друго заключване, защото основните му размери не се различават от другите 
ключалки на пазара.

 НОВО



The three locking point lock “TOP GEAR” is suitable 
for avery aluminium profile. It has one main lock and 
two smaller ones in the upper and lower part of the 
main lock. It locks with two full turns of the cylinder. 

With a steel system of cogs and cogwheels the three 
latches lock simultaneously. The upper and the lower 
latch have a wedge shape, achieving extra tightness. 
For maximum security the latches are 20mm long. 
The upper latch of the middle lock is adjustable and 
easily reversible from right to left.

The three “TOP GEAR” locks have 16mm width. “TOP 
GEAR” can easily replace any other lock because its 
main dimensions do not differ from the other locks in 
the market.

Three Locking Points 
Lock Top Gear
for all aluminium series
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3-ТОЧКОВО ЗАКЛЮЧВАНЕ 
35мм

Three locking points lock 35mm  
with adjustable upper latch
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LOCKS - SYSTEMS - MECHANISMS FOR DOORS & WINDOWS

Promot Ltd. Sofia 1517, 108 Besarabia str.
  Monday – Friday (09:00 – 17:30)

e-mail: info@promot.bg

Office: + 359 2 9451015




