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Artyku  promocyjny

Nowo ci  w ofercie firmy jest zamek magne-

tyczny LOB Magnetik Seria 5000.  Jest to 

nowatorskie rozwi zanie zamykania 

drzwi bez tradycyjnego j zyka i rygla zam-

ka. Zasada dzia ania zamka polega na auto-

matycznym wprowadzeniu zapadki w otwór 

zaczepu w wyniku wzajemnego przyci -

gania si  magnesów znajduj cych si  w za-

padce zamka i w zaczepie. Otwarcie zam-

ka – zwolnienie zapadki, które odbywa si

poprzez klamk  lub ga k  obrotow  tarcz 

drzwiowych. Zamek wspó pracuje z wk ad-

k  b benkow , kluczem piórowym lub po-

kr t em WC, które po przekr ceniu blokuj

zapadk  zamka. 

Zamki LOB Magnetik wyró niaj  si

nowoczesnym wzornictwem oraz wyso-

k  jako  wykonania. Kilka wariantów 

wyko czenia powierzchni umo liwia do-

pasowanie zamka do standardowych drzwi 

(mo liwe jest zastosowania do drzwi z przy-

lg  i bez przylgi).

Zalety wpuszczanego zamka magnetycz-

nego:

 cicha wspó praca zapadki z zaczepem,

 wysoka trwa o  mechanizmu zapadki 

(brak spr yn),

 estetyka – niewidoczna blacha zaczepo-

wa przy zamkni tych drzwiach, niewidocz-

ny j zyk zamka oraz rygiel przy otwartych 

drzwiach,

 zapadka jest wykonana z tworzywa i nie 

powoduje zarysowa  na zaczepie,

 zamek magnetyczny jest uniwersalny 

i mo na go montowa  do drzwi prawych lub 

lewych bez konieczno ci jakiejkolwiek inge-

rencji w zamku.

Zamki magnetyczne produkowane s

w wersji:

 zamki wpuszczane b benkowe,

 zamki wpuszczane zastawkowe,

 zamki wpuszczane azienkowe.

Zamki magnetyczne
– nowatorskie 
rozwi zania zamykania

LOB S.A.

ul. Magazynowa 4

64-100 Leszno

tel. 065 525 07 20

faks 065 525 07 50

www.lob.pl

e-mail: lob@lob.pl

LOB S.A. jest producentem zabezpiecze

antyw amaniowych oraz oku  budowlanych 

i meblowych. Szeroka oferta firmy obejmuje: 

zamki wierzchnie i wpuszczane, k ódki, wk adki 

b benkowe, zamykacze hydrauliczne, 

zamki meblowe i kasetowe, okucia budowlane, 

elektroniczne zamki hotelowe, systemy 

Master Key.
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