
MONZA OFFICE 
                    

Zámky a závěsy pro skleněné dveře 
        Locks and hinges for glass door    





MONZA OFFICE

F12SET

F11SET
Zámek pro vnitřní i vnější dveře s otvevíracím 
tlačítkem , bez aretace 
Lock for free passage (outside and inside push-buttons) 

Dveřní koupelnový zámek s vnitřním blokovacím tlačítkem 
a indikátorem obsazení
Bathroom lock (with action button integrated 
with occupancy indicator)
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5858 32-36

F11SET PC
F11SET MC

Kód / Code Povrch / Finish

chrom lesklý / polished chrome

chrom matný / matt chrome  

materiál: ocel/hliník

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

material: steel/aluminium

glass thickness (mm): 8; 10; 12

Obsahuje zámk. mechanismus FGLA FGLA mechanism for glass included 
Příprava skla

Glass preparation

∅46 

69

Příprava skla
Glass preparation

∅46 

69

70 11

22 5167

70 11

22 5167

5858 32-36

F12SET PC
F12SET MC

Kód / Code Povrch / Finish

chrom lesklý / polished chrome

chrom matný / matt chrome  

materiál: ocel/hliník

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

material: steel/aluminium

glass thickness (mm): 8; 10; 12

obsahuje zámkový mechanismus FGLA12 mechanism for glass included 

s blokací možnost nouzového otevření 
zevnitř

lock with emergency opening from
outside

102

102
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62.562.5 32-36

set neobsahuje horní tlačítko KPB
KPB top push button is not included 

MONZA OFFICE
F13SET

Dveřní zámek s vnějším klíčem a blokovacím tlačítkem 
zevnitř 

Lock with outside key and inside block button

F13SET PC
F13SET MC

Kód / Code Povrch / Finish

chrom lesklý / polished chrome

chrom matný / matt chrome  

materiál: ocel/hliník

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

material:  steel/aluminium

glass thickness (mm): 8; 10; 12

obsahuje zámkový mechanismus FGLA FGLA mechanism for glass included 

K11SET

Příprava skla
Glass preparation

∅46 

69

5858 32-36

Dveřní zámek s vnitřním i vnějším otevíracím 
tlačítkem 

Lock (outside and inside top push-button)

K11SET PC
K11SET MC

Kód / Code

Povrch těla zámku a 
zámkoveho mechanismu 
Body’s and mechanism’s 
for glass �nish

chrom lesklý / polished chrome

chrom matný / matt chrome

materiál: stal / aluminium

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

material: steel / aluminium

glass thickness (mm): 8; 10; 12

obsahuje zámkový mechani.  FGLA FGLA mechanism for glass included 

POZOR: set neobsahuje horní tlačítko 
KPB

ATTENTION:  KPB top push
button is not included 

Příprava skla
Glass preparation

∅46 

69

70 11

22 5167

102

70 11

22 5162
.5

58.5
~102
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Horní tlačítko
Top push button

K13SET PC
K13SET MC

Kód / Code

Povrch těla zámku a 
zámkoveho mechanismu
Body’s and mechanism’s 
for glass �nish

chrom lesklý / polished chrome

chrom matný / matt chrome

materiál: ocel/hliník

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

material: steel / aluminium

glass thickness (mm): 8; 10; 12

obsahuje zámk.  mechanismus  FGLA FGLA mechanism for glass included 

POZOR: set neobsahuje horní tlačítko 
KPB

ATTENTION:  KPB top push
button is not included 

KPB PC
KPB MC

Kód / Code Povrch / Finish

chrom lesklý / polish chrome

chrom matný / matt chrome

materiál: ZNAL

pro: K11SET, K13SET

material: ZNAL

for: K11SET, K13SET

62.562.5 34-36

set neobsahuje horní tlačítko
KPB top push button is not included 

Příprava skla
Glass preparation

∅46 

69

KPB

MONZA OFFICE
K13SET
Dveřní zámek s vnějším klíčem a blokovacím tlačítkem 
zevnitř 
Lock with outside key and inside block button

70 11

22 5162
.5

58.5
~102
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MONZA OFFICE
KPB - MOŽNOSTI

Na objednávku: možnosti potisku 
horních otevíracích tlačítek

For special order: top push buttons optional �nishing

Kód / Code

Barva / Color

Materiál / Material plast ABS
ABS

plast ABS
ABS

plast ABS
ABS

plas Kelon
Kelon 

plast Kelon
Kelon 

plast Kelon
Kelon 

KPB-AV KPB-VA KPB-AZ KPB-LB KPB-LR KPB-GG

korálový
red lobster

intenzivní zelená
acid green

azurová
light blue

modrá
blue

červená
red

tmavě zelená
dark green

K11SET, K13SET
Na objednávku: možnosti potisku

For special order: push buttons optional 

Kód / Code

Barva / Color

Materiál / Material plast ABS
ABS

plast ABS
ABS

plast ABS
ABS

KPB-RA KPB-RR KPB-RW KPB-RW 

javor
maple texture

hloh
brier texture

wenge
wenge texture

uhlikové vlákno
carbon �bre 

plast ABS
ABS

pro více informací kontaktujte prodejce / for more details please contact sales department

možnost tisku loga na vrchním tlačítku

pro více informací kontaktujte prodejce

company logos can be applied on the upper cap

laser or pad printing

Možnosti potisku Optional printing

 for more details please contact sales department
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MONZA OFFICE

Na objednávku: systém hlavního klíče 
For special order: multi-key system

OTEVÍRACÍ SYSTÉM

Protikus 
Strike box

FGL1

KA
KD
MK

GMK

GGMK

Kód / Code
STEJNÉ KLÍČE / KEYS ALIKE

ROZDÍLNÉ KLÍČE / KEYS DIFFERENTLY

HLAVNÍ KLÍČ - otvírá sérii rozdílných zámků (KA, KD) 
MASTER KEY- it opens a series of di�erent looks (KA, KD)

OBECNĚ HLAVNÍ KLÍČ - otvírá sérii rozdílných zámků 
určených pro jeden nebo dva hlavní klíče  
GENERAL MASTER KEY- it opens a serial of di�erent loks, alredy 
designed for one or two master keys

NADŘAZENÝ HLAVNÍ KLÍČ - otevírá všechny zámky které jsou určené 
hlavnímu klíči a jemu podřízené  
GRAND GENERAL MASTER KEY- it opens a serial of di�erent loks, 
alredy designed for one or two master keys

FGL1 PC
FGL1 MC

Kód / Code Povrch / Finish

chrom lesklý / polished chrome

chrom matný / matt chrome  

materiál: ocel / hliník

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

material:  steel / aluminium

glass thickness (mm): 8; 10; 12

Pro zámky: F11SET F12SET, F13SET, K11SET, 
K13SET

strike box for locks: F11SET F12SET, F13SET, 
K11SET, K13SET

70

5167

14

Příprava skla
Glass preparation

∅46 

69

GGMK

GMK

MK

102
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P875
Protikus

Strike plate

MONZA OFFICE

41.3
57

40
.5

8.8

25 6

P875

Kód / Code Povrch / Finish
niklovana ocel  / nickel-plated steel  

materiál: ocel

tloušťka skla (mm): 8;10;12

material: steel

glass thickness (mm): 8;10;12

Pro zámky: F11SET, F12SET, F13SET, K11SET, 
K13SET, P13SET

strike box for locks: F11SET, F12SET, F13SET, 
K13SET, K13SET, P13SET

P13E-SET
Zámek s klíčem zevnitř dle 

mormy EN 179 - únikový východ
Lock with outside key - for emergency exit 

actuated by push handle

P13E-SET MC NG

Kód / Code
Povrch korpusu 

Body’s �nish
chrom matný
matt chrome

Povrch tlačítka
Cap's �nish 

černá guma
black rubber

obsahuje zam. mechanismus PGLA-MC PGLA-MC mechanism for glass included 

materiál: hliník

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

material: aluminium

glass thickness (mm): 8; 10; 12
Příprava skla

Glass preparation

∅46 

69

EN 179

70

1972
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PGL1
Na objednání: Protikus 
For order: strike box

MONZA OFFICE

GST

70

72

GST PC
GST MC

Kód / Code Povrch / Finish

chrom lesklý / polished chrome

chrom matný / matt chrome  

materiál: hliník

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

úhel otáčení: 180o 

šířka dveří (mm): max. 900 

váha dveří:  do 50 kg -2 závěsy
od 50 do 70 kg - 3 závěsy

material: aluminuim

glass thickness (mm): 8; 10; 12

operation rotating: 180o

door width (mm): max 900

door weight up to 50 kg - 2 hinges
50 to 70 kg- 3 hinges 

Závěs
Hinge

PGL1 MC
Kód / Code Povrch / Finish

chrom matný / matt chrome

pro zámek: P13E-SET for lock: P13E-SET

materiál: hliník

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

material: aluminium

glass thickness (mm): 8; 10; 12

Příprava skla
Glass preparation

∅46 

69

Příprava skla
Glass preparation

94

50
36

.5

72max.20

22
.530

94

∅18 

34

∅18 

36

106
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MONZA OFFICE
GOS

Závěs s vyoseným  zavěšením
O�set hinge

GOS PC
GOS MC

Kód / Code Povrch / Finish

chrom lesklý / polished chrome

chrom matný / matt chrome  

materiál: hliník

tloušťka skla (mm): 8; 10;12

úhel otáčení: 180o 

šířka dveří (mm): max. 900 

váha dveří:  do 50 kg -2 závěsy
od 50 do 70 kg - 3 závěsy

material: aluminuim

glass thickness (mm): 8; 10; 12

operation rotating: 180o

door width (mm): max 900

door weight up to 50 kg - 2 hinges
50 to 70 kg - 3 hinges 

GDB PC
GDB MC

Kód / Code Povrch / Finish

chrom lesklý / polished chrome

chrom matný / matt chrome  

materiál: hliník

úhel otáčení: 180o 

šířka dveří (mm): max. 900 

váha dveří:  do 50 kg -2 závěsy
od 50 do 70 kg- 3 závěsy

pro závěs: GOS 

material: aluminuim

operation rotating: 180o

door width (mm): max 900

door weight up to 50 kg - 2 hinges
50 to 70 kg- 3 hinges

for hinge: GOS

⌀10

38

⌀15

94

50

GDB
Čep pro závěs

Frame pivot for hinge

Příprava skla
Glass preparation

∅18 

34

∅18 

36

36
.5

72max.20

94

24
-2

8
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MONZA OFFICE

Čep pro závěs
Frame pivot for hinge

GPV

GPV PC
GPV MC

Kód / Code Povrch / Finish

chrom lesklý / polished chrome

chrom matný / matt chrome  

materiál: hliník

úhel otáčení: 180o 

šířka dveří (mm): max. 900 

váha dveří:  do 50 kg - 2 závěsy
od 50 do 70 kg - 3 závěsy

pro závěs: GOS

material: aluminuim

operation rotating: 180o

door width (mm): max 900

door weight up to 50 kg - 2 hinges
50 to 70 kg - 3 hinges

for hinge: GOS

⌀10

40

22

⌀15
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