
При избор на подходящия за Вашата врата вариант на допълнителна брава GERDA Tytan, е необходимо да вземете
под внимание следните характеристики на Вашата врата:

1. Дали вратата е дървена, или метална.
2. Каква е дебелината на вратата.
3. Каква е посоката на отваряне – навътре (към жилищната част) или навън.
4. Какъв е предпочитаният цвят от Вас за Вашата GERDA Tytan – кафяв или графит.
5.   В зависимост от посоката на въртене на кръглата ключалка (врътка), бравата може да бъде лява или дясна
Това може да се определи изключително лесно - когато застанете срещу вратата от вътрешната страна на

жилищната част и пантите се намират отляво, бравата е лява, и - обратно. Монтаж на лява брава върху десни врати
е възможен с обратно на обичайното въртене на ключа при отключване и заключване.

1. Брава GERDA Tytan ZX, допълнителна, с врътка, с антивзлом отвътре (при заключване два пъти отвън, отвътре врътката се
блокира). За врати с дебелина до 5 см. Ключ с дължина L=48 мм (PG317). Подходяща за метални и дървени врати. Цвят: графит
или кафяв. Лява или дясна.

Цена: 196,00 лв.*

2. Брава GERDA Tytan ZX LK с удължени ключове, допълнителна, с врътка, с антивзлом отвътре (при заключване два пъти
отвън, отвътре врътката се блокира). За врати с дебелина до 8 см. Ключ с дължина L=73 мм (PG3172). Подходяща за метални и
дървени врати. Цвят: графит или кафяв. Лява или дясна.

Цена: 214,10 лв.*

*Горепосочените цени на бравите GERDA Tytan са препоръчителни цени на дребно на АККОН СД с начислен ДДС.

3. Брава GERDA Tytan ZX LK +30 с удължени ключове и езици, допълнителна, с врътка, с антивзлом отвътре (при заключване
два пъти отвън, отвътре врътката се блокира), оборудвана със закрит насрещник (насрещникът не може да се демонтира и
отвътре, когато вратата е заключена). Специално разработена за врати с големи фалцове, тристранни основни брави и др. За
врати с дебелина до 8 см и винаги, когато отворът за ключа е неудобно близо до касата за отключване. Ключ с дължина L=73 мм
(PG3172). Подходяща за метални и дървени врати. Цвят: графит или кафяв. Лява или дясна.

Цена: 287,50 лв.*
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4. Брава GERDA Tytan ZX Plus, допълнителна, с врътка, луксозно изпълнение на бравата и розетката от външната страна на

вратата, с антивзлом отвътре (при заключване два пъти отвън, отвътре врътката се блокира). Със закрит насрещник (насрещникът
не може да се демонтира и отвътре, когато вратата е заключена). За врати с дебелина до 5 см. Ключ с дължина L=48 мм (PG317).
Подходяща за метални и дървени врати. Цвят: злато или никел/сатен. Лява. Монтаж на десни врати е възможен с обратно на
обичайното въртене на ключа при отключване и заключване.

Цена: 289,10 лв.*

5. Брава GERDA Tytan ZX Plus LK с удължени ключове, допълнителна, с врътка, луксозно изпълнение на бравата и розетката
от външната страна на вратата, с антивзлом отвътре (при заключване два пъти отвън, отвътре врътката се блокира). Със закрит
насрещник (насрещникът не може да се демонтира и отвътре, когато вратата е заключена). За врати с дебелина до 8 см. Ключ с
дължина L=73 мм (PG3172). Подходяща за метални и дървени врати. Цвят: злато или никел/сатен. Лява. Монтаж на десни врати
е възможен с обратно на обичайното въртене на ключа при отключване и заключване.

6. Розетки
A. Розетка усилена за брава GERDA Tytan - защитава от изкъртване - изтръгване, избиване и разпробиване на бравата.

Препоръчителна за всички дървени врати, които не са изработени от масивна дървесина, и метални с дебелина на ламарина под
1 мм. Почти задължителна за  отварящи се навън  врати. Препоръчва се за врати, отварящи се навън. Цвят: графит и кафяв.

B. Розетка вдлъбната, за брава GERDA Tytan, позволява монтаж на врати, с дебелина 1 см повече от определения
максимален за съответната брава. Цвят: черен.

B.A.

Цена: 32,30 лв.*
Цена: 21,10 лв.*

Цена: 318,00 лв.*

*Горепосочените цени на бравите GERDA Tytan са препоръчителни цени на дребно на АККОН СД с начислен ДДС.

   Монтажът включва стандартни крепежни елементи - винтове, болтове, гайки, дюбели. Ако  в  процеса на
монтаж се договорят допълнителни аксесоари и услуги, те се заплащат на място (монтаж със специални
крепежни елементи /шпилки по размер, планки/; допълнително усилване на касата; преработка на вратата и/
или бравата и др.).
     При врати врати с дебелина над 9 см решението за монтаж е чрез подмяна на ключовете от комплекта с
ключове LKM (L=94 мм).


