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Firma Hakkında
Türkiye’de ilk çelik kapı üre mi, ilk ﬁyam (çivi anahtarlı) pli kilit üre mi gibi, ilklere imza atmış olan Ahmet SAĞÇOLAK önderliğinde
1987 yılında kurulan FAYN KİLİT, her gün kendini biraz daha yenileme ve geliş rmenin vermiş olduğu haklı gururla hizmetlerine
devam etmektedir.
Sanayinin ve sektörün odak noktası olan İstanbul ili Avcılar ilçesinde 3000 m2 lik kapalı alanda tecrübe ve teknolojiyi birleş ren
uzman kadrosuyla üre m yapan FAYN KİLİT müşteri beklen lerini her zaman ön planda tutmaktadır.
Firmamız hammadde üre mi dışında kalan tüm aşlamaları kendi tesisinde gerçekleş ren güçlü bir üre m parkuruna sahip r.
Bu nedenle üre minin her aşamasını kontrol etmekte ve hataları minimuma indirmektedir.
AR-GE bölümümüz gelecekte üre lecek ürünlerin ilk çalışmalarını yapmakta ve hala üre mi yapılmakta olan ürünleri daha kaliteli
ve dayanıklı hale ge rmek için çalışmalar yapmaktadır.
Üre minin büyük bir kısmını ihracata yöneltmiş olan FAYN KİLİT, üç kıtada 24 ülkeye ihracat yapmakta ve bu yelpazesini her geçen
gün daha da büyütmenin gururunu yaşamaktadır..

Belgelerimiz
1-) TS EN 12209
2-) G Belgesi

About Our Company
Fayn Lock is the ﬁrst steel door manufacturer, ﬁrst Fiyam ( nail-switched ) type key and such one other major projects has been
established by Ahmet SAĞÇOLAK lidership in 1987 who has given himself more renova on and proress day by day proudly to percent
the best service.
Fayn Lock is loca on at the focus of indastry and sector in İSTANBUL / AVCILAR with 300 m² closed area and proﬀessional staﬀ
combines, well experience ant technology in produc on to meet customer expecta on and sa sfac on.
Fayn Loks holds the TS EN 12209 quality cer ﬁcate and G standart compiliance cer ﬁcates.
All stages of produc on of raw materials outside our company carries out its own facility has a strong track in a produc on,
Therefore to control eery stage of produc on and minimize errors.

Prazis Silindirli, 4 Milli, 3 Turlu Emniyet Kilidi
Security Mor ce Lock,4 Bars
3 Cycles Cross Key type Cylinder
Teknik bilgiler:
- Prazis: Silindirli takviye emniyet kilidi.
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: (10 mm) Çelik, dört milli, Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: çelik olup, Nikel kaplamalı. İsteğe göre, 3 veya 5
anahtarlı üre lir.
- Technical Informa on:
- Cross Key Cylinder: Strengthed For Enhanced Security
- The body: Steel. galvanized.
-Mirror and counterpart: Steel, op onally yellow or Nichel plated.
- Deadbolt: is made of 10mm steel bar and coated with nickel.
- Keys: Steel, Nickel plated. Op onally,3 or 5 switches areproduced.

FK 102
Prazis Silindirli, 4 Milli, 3 Turlu Emniyet Kilidi
Security Mor ce Lock,4 Bars 3 Cycles Cross
Key type Cylinder
- Teknik bilgiler:
- Prazis: Silindirli takviye emniyet kilidi.
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü milleri: (12mm) Çelik, dört milli, Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: Çelik olup, Nikel kaplamalı. İsteğe göre, 3 veya
5 anahtarlı üre lir.
-Technical Informa on:
- Cross Key Cylinder: Strengthed For Enhanced Security
- The body: Steel. galvanized.
- Mirror and counterpart: Steel, op onally yellow or Nichel plated.
- Deadbolt: is made of 12mm steel bar and coated with nickel.
- Keys: Steel, Nickel plated. Op onally,3 or 5 switches areproduced.

FK 102 BB
Bilyalı Silindirli, 4 Milli, 3 Turlu Emniyet Kilidi
Security Mor ce Lock,4 Bars 3 Cycles
With High Sucrity Cylinder
- Teknik bilgiler:
- Bilyalı: Silindirli takviye emniyet kilidi.
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü milleri: (12mm) Çelik, dört milli, Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 5 anahtarlı, Güvenlik
kartlı, üre lir.
-Technical Informa on:
- High Security: Cylinder; Strengthed For Enhanced Security
- The body: Steel. galvanized.
- Mirror and counterpart: Steel, op onally yellow or Nichel plated.
- Deadbolt: is made of 12mm steel bar and coated with nickel.
- Keys: It'is brass, Nickel –plated.5 keys Security, card are produced.

FK 102 CB
Cerman Silindirli, 4 Milli, 3 Turlu Emniyet Kilidi
Security Mor ce Lock,4 Bars 3 Cycles
With Standart Cylinder

- Teknik bilgiler:
- Cerman: Silindirli takviye emniyet kilidi.
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü milleri: (12mm) Çelik, dört milli, Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 anahtarlı üre lir.
-Technical Informa on:
- StandartCylinder: Strengthed For Enhanced Security
- The body: Steel. galvanized.
- Mirror and counterpart: Steel, op onally yellow or Nichel plated.
- Deadbolt: is made of 12mm steel bar and coated with nickel.
- Keys: It'is brass, Nickel – plated. It is produced with 3 switches

FK 103
Prazis Silindirli, Sürgülü, 3 Turlu Emniyet Kilidi
Security Mor ce Lock,3 CyclesCross Key type Cylinder

- Teknik bilgiler:
- Prazis: Silindirli takviye emniyet kilidi.
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Çelik olup, Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: Çelik olup, Nikel kaplamalı. İsteğe göre, 3 veya
5 anahtarlı üre lir.
-Technical Informa on:
- Cross Key Cylinder: Strengthed For Enhanced Security
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face: is made of steel and coated with brass – nickel
warnish. standart or oval shape as request.
- The deadbolt: is made of steel and coated with nickel.
- Keys: are made of steel coated with nickel, 3 or 5 keys according
to requirment.

Açık Gövde

FK 104
Prazis Silindirli, Sürgülü, 4 Turlu Emniyet Kilidi
Security Mor ce Lock, 4 Cycles Cross Key type Cylinder
- Teknik bilgiler:
- prazis: Silindirli takviye emniyet kilidi.
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Çelik olup, Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: Çelik olup, Nikel kaplamalı. İsteğe göre, 3 veya
5 anahtarlı üre lir.
-Technical Informa on:
- Cross Key Cylinder: Strengthed For Enhanced Security
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face: is made of steel and coated with brass – nickel
warnish.standart or oval shape as request.
- The deadbolt: is made of steel and coated with nickel.
- Keys: are made of steel coated with nickel,3 or 5 keys according
to requirment.

Açık Gövde

FK 105
Prazis Silindirli, Kasa Emniyet Kilidi
Mor ce Lock Cash Security Lock
-Teknik bilgiler:
- Prazis: Silindirli takviye kasa emniyet kilidi.
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: Çelik olup, Nikel kaplamalı. İsteğe göre, 3 veya
5 anahtarlı üre lir.
-Technical Informa on:
- Cross Key Cylinder: Strengthed For cash security
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face: is made of steel and coated with brass – nickel
warnish.standart or oval shape as request.
- The deadbolt: is made of high quilty zinc and coated with nickel.
- Keys: are made of steel coated with nickel,3 or 5 keys according
to requirment

FK 107 (37mm)
Prazis Silindirli, 3 Milli, 2 Turlu Emniyet Kilidi
Security Mor ce Lock,3 Bars 2 Cycles
Cross Key type Cylinder
-Teknik bilgiler:
- Prazis: Silindirli takviye emniyet kilidi.
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü milleri: (12mm) Çelik olup, Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: Çelik olup, Nikel kaplamalı. İsteğe göre, 3 veya
5 anahtarlı üre lir.
-Technical Informa on:
- Cross Key Cylinder: Strengthed for enhaced security.
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face: is made of steel and coated with brass – nickel
warnish.standart or oval shape as request.
- The deadbolt: is made of 12mm steel bar and coated with nickel.
- Keys: are made of steel coated with nickel,3 or 5 keys according
to requirment.

Açık Gövde

FK 107 (45mm)
Prazis Silindirli, 3 Milli, 2 Turlu Emniyet Kilidi
Security Mor ce Lock,3 Bars 2 Cycles
Cross Key type Cylinder
-Teknik bilgiler:
- Prazis: Silindirli takviye emniyet kilidi.
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü milleri: (12mm) Çelik olup, Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: Çelik olup, Nikel kaplamalı. İsteğe göre, 3 veya
5 anahtarlı üre lir.
-Technical Informa on:
- Cross Key Cylinder: Strengthed for enhaced security.
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face: is made of steel and coated with brass – nickel
warnish.standart or oval shape as request.
- The deadbolt: is made of 12mm steel bar and coated with nickel.
- Keys: are made of steel coated with nickel,3 or 5 keys according
to requirment.

Açık Gövde

FK 107 BB
Bilyalı Silindirli, 3 Milli, 2 Turlu Emniyet Kilidi
High seurity Cylinder,3 Bars,2 Cycle Security Lock
- Teknik bilgiler:
- Bilyalı: Silindirli takviye emniyet kilidi.
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü milleri: (12mm) Çelik olup, Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 5 Adet ve emniyet
kartlı üre lir.
- Silindir: tuzaklı silindir isteğe göre yapılır.
-Technical Informa on:
- Strengthed: High security Cylinder Security Lock.
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request.
- The deadbolt: İs made of 12mm steel bar and coated with nickel.
- Keys: Brass, Nickel –plated. It is produced wiht 5 piecesand
safety card.
- Cylinder: Trap cylinders are made on demand.

Açık Gövde

FK 107 CB
Cerman Silindirli, 3 Milli, 2 Turlu Emniyet Kilidi
Standart Cylinder,3 Bars, 2 Cycles Security Lock

- Teknik bilgiler:
- Cerman: Silindirli takviye emniyet kilidi.
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü milleri: (12mm) Çelik olup, Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 anahtarlı üre lir.
-Technical Informa on:
- Standart: Cylinder Security Lock.
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request .
- The deadbolt: is made of 12 mm steel bars coated with nickel.
- Keys: Brass, Nickel-coated produced with,3 switches ıt is produced

Açık Gövde

FK 108
Sıvama Yataklı Banyo ve WC Kilidi
Formed Handel Hole Bathroom, WC Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır.
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request .
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

A

FK 108 R
Extra Rulman Yataklı, Banyo ve WC Kilidi
Extra Ball Bearing Hole Bathroom, WC Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılabilir.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır.
- TS No: EN 12209
- Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request .
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

A

FK 108
Sıvama Yataklı, Banyo ve WC Kilidi (Dar p)
Formed Handel Hole Bathroom, WC Lock (Narrow Type)

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna: Çelik olup, oval plidir. İsteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Karşılık: Çelik olup,( opsiyonel ) geniş kulaklı karşılık yapılır.
İsteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face: Steel, oval type. Op onally, yellow or Nickel plated.
- striking plate: It is made of steel and (op onally, wide head is
made op onally, yellow or Nickel plated.
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

A

FK 109 (35mm)
Sıvama Yataklı Oda Kilidi
Formed Handel Hole Room Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır
- Anahtar: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- TS No: EN 12209
- Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Key: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

10.5

10.5

FK 109 (40mm)
Sıvama Yataklı Oda Kilidi
Formed Handel Hole Room Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır
- Anahtar: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- TS No: EN 12209
- Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Key: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

10.5 10.5

FK 109 R
Extra Rulman Yataklı Oda Kilidi
Extra Ball Bearing Hole Room Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır
- Anahtar: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy k cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Key: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

10.5

10.5

FK 109
Sıvama Yataklı Oda Kilidi (Dar p)
Formed handel Hole Room Lock (Narrow Type)
-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, galvaniz kaplamalı.
- Ayna: Çelik olup, oval plidir. İsteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Karşılık: Çelik olup,( opsiyonel ) geniş kulaklı karşılık yapılır.
İsteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır
- Anahtar: Zamak olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face: Steel, oval type. Op onally, yellow or Nickel plated.
- striking plate: It is made of steel and ( op onally, wide head is
made op onally, yellow or Nickel plated.
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Key: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

10.5
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FK 110
Extra Özel Rulmanlı Oda Kilidi
Extra Special Ball Bearing Hole Room Lock
-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır
- Anahtar: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Key: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

FK 111
Extra Özel Rulmanlı Banyo ve WC Kilidi
Extra Special Ball Bearing Hole Bathroom, WC Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval
yapılabilir. Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape
or oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

FK 118
Sıvama Yataklı, Banyo ve WC Kilidi (Dar p)
Rozetli Kola Uygundur.
Formed Handel Hole Bathroom, WC Lock ( Narrow Type)
Suitable For Rose ed Handels.
-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna: Çelik olup, oval plidir. İsteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Karşılık: Çelik olup,( opsiyonel ) geniş kulaklı karşılık yapılır.
İsteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face: Steel, oval type. Op onally, yellow or Nickel plated.
- striking plate: It is made of steel and (op onally, wide head is
made op onally, yellow or Nickel plated.
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

FK 119
Sıvama Yataklı Oda Kilidi (Dar p)
Rozetli Kola Uygundur
Formed handel Hole Room Lock (Narrow Type)
Suitable For Rose ed Handels

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, galvaniz kaplamalı.
- Ayna: Çelik olup, oval plidir. İsteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Karşılık: Çelik olup,( opsiyonel ) geniş kulaklı karşılık yapılır.
İsteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır
- Anahtar: Zamak olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face: Steel, oval type. Op onally, yellow or Nickel plated.
- striking plate: It is made of steel and ( op onally, wide head is made
op onally, yellow or Nickel plated.
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Key: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

FK 128
Sıvama Yataklı, Banyo ve WC Kilidi (Geniş p)
Rozetli Kola Uygundur
Formed Handel Hole Room Lock Wide Type
Suitable For Rose ed Handels

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılabilir.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır.
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

FK 129
Sıvama Yataklı Oda Kilidi (Geniş p)
Rozetli Kola Uygundur
Formed Handel Hole Room Lock WideType
Suitable For Rose ed Handels
-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, düz veya oval yapılır. İsteğe göre,
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya çinko kaplanır.
- Anahtar: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
TS No: EN 12209
- Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Key: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

FK 240 CB
Cerman Silindirli, Cam Kapı Köşe Kilidi
Standart Cylinder, Class Door Corner Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Nikel kaplamalı.
- Kapak ve rozet: ( 304 ) kalite paslanmaz Çelik.
- Sürgü: ( 15 mm ) Çelik olup, Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 anahtarlı
- Technical Informa on:
- The body: Steel, Nickel-plated.
- Cover and badge: (304) guality stainless Steel.
- Deadbolt: (15 mm )Steel, Nickel plated.
- Keys: Brass, Nickel-coated produced with,3 switches ıt is produced.

FK 300 BB
Bilyalı Silindirli, 3 Milli, Rulmanlı Daire Kilidi
High Security Cylinder,3 Bars With Roller Bearing Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: (12 mm ) Çelik olup, Nikel kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 5 anahtarlı ve
güvenlık kartlı.
- Silindir: Silindir isteğe göre, Tuzaklı yapılır.
- TS No: EN 12209
- Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: is made of 12 mm steel bar coated with Nickel.
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Keys: Brass, Nickel –plated. It is produced wiht 5 piecesand
safety card
- Cylinder: Trap cylinders are made on demand.

FK 301 BB
Bilyalı Silindirli, Rulmanlı Daire Kilidi
High Security Cylinder, With Roller Bearing Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplanır.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplanır.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 5 anahtarlı ve
güvenlik kartlı.
- Silindir: Silindir isteğe göre, Tuzaklı yapılır.
- TS No: EN 12209
- Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Keys: Brass, Nickel –plated. It is produced wiht 5 piecesand
safety card
- Cylinder: Trap cylinders are made on demand.

FK 320 BB
Bilyalı Silindirli, Rulmanlı Daire Kilidi ( Dar p )
High Security Cylinder,
With Roller Bearing Lock (Narrow Type)

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, oval plidir. İsteğe göre,
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplanır.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 5 anahtarlı ve
güvenlik kartlı.
- Silindir: Silindir isteğe göre, Tuzaklı yapılır.
- TS No: EN 12209
- Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: steel, oval type. op onally,
yellow or Nickel plated.
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Keys: Brass, Nickel –plated. It is produced wiht 5 piecesand
safety card
- Cylinder: Trap cylinders are made on demand.

FK 330 CB
Cerman Silindirli, Rulmanlı Daire Kilidi ( Dar p )
Stsndart Cylinder,
With Roller Bearing Lock (Narrow Type)

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, oval plidir. İsteğe göre, Sarı veya
Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplamalı
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplanır.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 anahtarlı üre lir.
- TS No: EN 12209

-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: steel, oval type. op onally,
yellow or Nickel plated.
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Keys: Brass, Nickel-coated produced with,3 switches ıt is produced

FK 350 BB
Bilyalı Silindirli, Rulmanlı Daire Kilidi
High Security Cylinder, With Roller Bearing Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, Nikel kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplanır.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 5 anahtarlı ve
güvenlik kartlı.
- Silindir: Silindir isteğe göre, Tuzaklı yapılır.
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Keys: Brass, Nickel –plated. It is produced wiht 5 piecesand
safety card
- Cylinder: Trap cylinders are made on demand.

FK 350 CB
Cerman Silindirli, Rulmanlı Daire Kilidi
Standart Cylinder, With Roller Bearing Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, Nikel kaplamalı.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplanır.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 anahtarlı üre lir.
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Keys: Brass, Nickel-coated produced with,3 switches ıt is produced

FK 360 CB
Cerman Silindirli, Rulmanlı Daire Kilidi
Standart Cylinder, With Roller Bearing Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı vaya Nikel kaplanır.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplanır.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 anahtarlı üre lir.
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Keys: Brass, Nickel-coated produced with,3 switches ıt is produced

FK 360 BB
Bilyalı Silindirli, Rulmanlı Daire Kilidi
High Security Cylinder, With Roller Bearing Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı vaya Nikel kaplanır.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplanır.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 5 anahtarlı ve
güvenlik kartlı.
- Silindir: Silindir isteğe göre, Tuzaklı yapılır.
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Keys: Brass, Nickel –plated. It is produced wiht 5 piecesand
safety card
- Cylinder: Trap cylinders are made on demand.

FK 360 CB - DAR TİP
Cerman Silindirli, Rulmanlı Daire Kilidi ( Dar p )
Standart Cylinder, With Roller Bearing Lock
-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna: Çelik olup, oval plidir. İsteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Karşılık: Çelik olup,( opsiyonel ) geniş kulaklı karşılık yapılır.
İsteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı vaya Nikel kaplanır.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplanır.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 anahtarlı üre lir.
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face: Steel, oval type. Op onally, yellow or Nickel plated.
- striking plate: It is made of steel and (op onally), wide head is made
op onally, yellow or Nickel plated.
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Keys: Brass, Nickel-coated produced with,3 switches ıt is produced

FK 401 CB
Cerman Silindirli, 3 Milli, Rulmanlı Daire Kilidi
Standart Cylinder,3 Bars With Roller Bearing Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Mandal dili: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplanır.
- Sürgü milleri: (12mm ) çelik olup, Nikel kaplamalı.
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 anahtarlı üre lir.
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Deadbolt: is made of 12mm steel bar coated with Nickel.
- Keys: Brass, Nickel-plated. ıt is produced with,3 switches.

FK 406 CB
Cerman Silindirli, Rulmanlı Daire Kilidi
Standart Cylinder, With Roller Bearing Lock
-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplanır.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplanır
- Anahtarlar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 anahtarlı üre lir.
- TS No: EN 12209
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shape, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Keys: Brass, Nickel-plated. ıt is produced with,3 switches.

FK 600
Küçük Tip Kilitlemeli WC Kilidi
Small Lockable WC Lock
-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna: Çelik olup, oval kenarlı.Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Karşılık: Çelik olup, isteğe göre, oval veya düz kenarlı yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Mandal dili: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya
Nikel kaplamalı.
- NOT: Kilit mandal dili kırılmalarını önlemek için özel işlem yapılmış r.
-Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face: Steel, oval type. Op onall, yellow or Nickel plated.
- striking plate: ıt is made steel (op onally) with oval or straight edged.
yellow or Nickel plated.
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- NOTE: Special ac on has been taken to prevent breakage
of the lock latch.

FK 601
Küçük Tip WC Kilidi
Small Type WC Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, düz veya oval yapılır.
Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sürgü: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya çinko kaplamalı.
-Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Sağ veya sol: kapıya uygunluğu üre m aşamasında yapılır.
- Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: İs steel with corners shape or
oval shap, coated with Nickel or brass as request
- Deadbolt: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated
- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.
- Lef tor Right: Door suitability is made in the produc on phase.

FK 602
Küçük Tip Gömme Oda Kapı Kilidi
Small Type Room Lock

-Teknik bilgiler:
- Gövde: Çelik olup, Galvaniz kaplamalı.
- Ayna ve karşılık: Çelik olup, isteğe göre, Sarı veya Nikel kaplamalı.
- Mandal dili: Zamak döküm olup, isteğe göre, Sarı veya
çinko kaplamalı.
- Technical Informa on:
- The body: Steel. galvanized.
- The lock face and crash plate: steel, op onally yellow or
Nickel plated.
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- Latch: Zinc alloy cas ng, op onally yellow or zinc plated.

FK 201
Prazis Silindir
Cross Key Cylinder

-Teknik bilgiler:
- Gövde: ms 58 Pirinç malzemedir.
- Armut: (kam) Çelik olup, Nikel kaplamalı.
- Kapsül: Çelik olup, Nikel kaplamalı.
- Yaylar: Paslanmaz inox malzeme.
- Pimler: 303 kalite Paslanmaz krom çelik.
- Anahtar: Çelik olup, Yıldız proﬁl kesitli, Nikel kaplamalı.
İsteğe göre, 3 veya 5 anahtarlı üre lir.
- Şifreler: Bilgisayarda oluşturulan kombinasyonlara göre işlenir.
- Technical Informa on:
- The body: is MS 58 brass
- The (cam): is steel Nickel-plated.
- Capsul: is steel Nickel-plated.
- Springs: is inox material.
- The pins: stanless steel 303 kind Nickel.
- Keys: Steel, Nickel plated. Op onally,3 or 5 switches areproduced.
- Passwords: arranged by computer and make according
to the combina ons.

FK 302 BB
68 mm Bilyalı Silindir + Emniyet Kar
High Security 68mm Cylinder + Regestra on Card

-Teknik bilgiler:
- Gövde: ms 58 Pirinç malzeme. İsteğe göre, sarı Lak vernik veya
Nikel kaplamalı.
- Anahtar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 5 Anahtarlı ve
Emniyet kartlı üre lir.
- Armut: (kam) Sinter özel döküm.
- Yaylar: paslanmaz inox malzeme.
- Pimler: MS 58 özel çekme Pirinç olup, Nikel kaplamalı.
- Şifreler: Bilgisayarda oluşturulan kombinasyonlara göre işlenir.
- Silindir: Silindir isteğe göre, Tuzaklı yapılır.
- Technical Informa on:
- The body: is MS 58 brass metarial. op onally, yellow lacguer
varnish or Nickel plated.
- Keys: Brass, Nickel –plated. It is produced wiht 5 piecesand
safety card.
- The cam: is sinter special cas ng.
- Springs: is inox material.
- The pins: MS 58 special picking brass, Nickel plated.
- Passwords: arranged by computer and make according
to the combina ons
- Cylinder: Trap cylinders are made on demand.

FK 302 FM
68 mm Bilyalı Mandallı Silindir + Emniyet Kar
Knob High Security cylinder + Regestra on Card

-Teknik bilgiler:
- Gövde: ms 58 Pirinç malzeme, İsteğe göre, sarı Lak vernik veya
Nikel kaplamalı.
- Anahtar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 5 Anahtarlı ve Emniyet
kartlı üre lir.
- Armut: (kam) sinter özel döküm.
- Yaylar: Paslanmaz inox malzeme.
- Pimler: MS 58 özel çekme Pirinç olup, Nikel kaplamalı.
- Şifreler: Bilgisayarda oluşturulan kombinasyonlara göre işlenir.
- Mandal: Zamak döküm olup, isteğe göre, sarı veya Nikel kaplamalı.
- Silindir: Silindir isteğe göre, Tuzaklı yapılır.
- Technical Informa on:
- The body: is MS 58 brass metarial. op onally, yellow lacguer
varnish or Nickel plated.
- Keys: Brass, Nickel –plated. It is produced wiht 5 piecesand
safety card.
- The cam: is sinter special cas ng.
- Springs: is inox material.
- The pins: MS 58 special picking brass, Nickel plated.
- Passwords: arranged by computer and make according
to the combina ons
- Knob: zinc cast op onally yellow or Nickel plated.
- Cylinder: Trap cylinders are made on demand.

FK 302 FT
68 mm Bilyalı mandallı Silindir ( set ) + Emniyet Kar
68mm High Security 68mm Cylinder+Regestra on Card

- Teknik bilgiler:
- Gövde: ms 58 Pirinç malzeme, İsteğe göre, sarı Lak vernik veya
Nikel kaplamalı.
- Anahtar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 5 Anahtarlı ve
Emniyet kartlı üre lir.
- Armut: (kam) sinter özel döküm.
- Yaylar: Paslanmaz inox malzeme.
- Pimler: MS 58 özel çekme Pirinç olup, Nikel kaplamalı.
- Şifreler: Bilgisayarda oluşturulan kombinasyonlara göre işlenir.
- Silindir: Silindir isteğe göre, Tuzaklı yapılır.
- Technical Informa on:
- The body: is MS 58 brass metarial. op onally, yellow lacguer
varnish or Nickel plated.
- Keys: Brass, Nickel –plated. It is produced wiht 5 piecesand safety card.
- The cam: The cam: is sinter special cas ng.
- Springs: is inox material.
- The pins: MS 58 special picking brass, Nickel plated.
- Passwords: arranged by computer and make according
to the combina ons
- Cylinder: Trap cylinders are made on demand.

FK 302 FMT
68 mm Bilyalı mandallı Silindir ( set ) + Emniyet Kar
68mm High Security 68mm Cylinder +Regestra on Card

- Teknik bilgiler:
- Gövde: ms 58 Pirinç malzeme, İsteğe göre, sarı Lak vernik veya
Nikel kaplamalı.
- Anahtar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 5 Anahtarlı ve
Emniyet kartlı üre lir.
- Armut: (kam) sinter özel döküm.
- Yaylar: Paslanmaz inox malzeme.
- Pimler: MS 58 özel çekme Pirinç olup, Nikel kaplamalı.
- Şifreler: Bilgisayarda oluşturulan kombinasyonlara göre işlenir.
- Silindir: Silindir isteğe göre, Tuzaklı yapılır.
- Technical Informa on:
- The body: is MS 58 brass metarial. op onally, yellow lacguer
varnish or Nickel plated.
- Keys: Brass, Nickel –plated. It is produced wiht 5 piecesand safety card.
- The cam: The cam: is sinter special cas ng.
- Springs: is inox material.
- The pins: MS 58 special picking brass, Nickel plated.
- Passwords: arranged by computer and make according
to the combina ons
- Cylinder: Trap cylinders are made on demand.

FK 302 FMTS
68 mm Bilyalı mandallı Silindir ( set ) + Emniyet Kar
68mm High Security 68mm Cylinder +Regestra on Card

- Teknik bilgiler:
- Gövde: ms 58 Pirinç malzeme, İsteğe göre, sarı Lak vernik veya
Nikel kaplamalı.
- Anahtar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 5 Anahtarlı ve
Emniyet kartlı üre lir.
- Armut: (kam) sinter özel döküm.
- Yaylar: Paslanmaz inox malzeme.
- Pimler: MS 58 özel çekme Pirinç olup, Nikel kaplamalı.
- Şifreler: Bilgisayarda oluşturulan kombinasyonlara göre işlenir.
- Silindir: Silindir isteğe göre, Tuzaklı yapılır.
- Technical Informa on:
- The body: is MS 58 brass metarial. op onally, yellow lacguer
varnish or Nickel plated.
- Keys: Brass, Nickel –plated. It is produced wiht 5 piecesand safety card.
- The cam: The cam: is sinter special cas ng.
- Springs: is inox material.
- The pins: MS 58 special picking brass, Nickel plated.
- Passwords: arranged by computer and make according
to the combina ons
- Cylinder: Trap cylinders are made on demand.

FK 410 CB
62 mm Cerman Silindir
62 mm Standart Cylinder
- Teknik bilgiler:
- Gövde: ms 58 Pirinç malzeme, İsteğe göre, sarı Lak vernik veya
Nikel kaplamalı.
- Anahtar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 Anahtarlı.
- Armut: (kam) sinter özel döküm.
- Yaylar: Paslanmaz inox malzeme.
- Pimler: MS 58 özel çekme Pirinç olup, Nikel kaplamalı.
- Şifreler: Bilgisayarda oluşturulan kombinasyonlara göre işlenir.
- Technical Informa on:
- The body: is MS 58 brass metarial. op onally, yellow lacguer
varnish or Nickel plated.
- Keys: Brass, Nickel-coated produced with,3 switches ıt is produced
- The cam: is sinter special cas ng.
- Springs: is inox material.
- The pins: MS 58 special picking brass, Nickel plated.
- Passwords: arranged by computer and make according
to the combina ons

FK 411 CB
68 mm Cerman Silindir
68 mm Standart Cylinder
- Teknik bilgiler:
- Gövde: ms 58 Pirinç malzeme, İsteğe göre, sarı Lak vernik veya
Nikel kaplamalı.
- Anahtar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 Anahtarlı.
- Armut: (kam) Sinter özel döküm.
- Yaylar: Paslanmaz inox malzeme.
- Pimler: MS 58 özel çekme Pirinç olup, Nikel kaplamalı.
- Şifreler: Bilgisayarda oluşturulan kombinasyonlara göre işlenir.
-Technical Informa on:
- The body: is MS 58 brass metarial. op onally, yellow lacguer
varnish or Nickel plated.
- Keys: Brass, Nickel-coated produced with,3 switches ıt is produced
- The cam: is sinter special cas ng.
- Springs: is inox material.
- The pins: MS 58 special picking brass, Nickel plated.
- Passwords: arranged by computer and make according
to the combina ons

FK 411 FM
Cerman Mandallı Silindir
Latch Standart Cylinder
-Teknik bilgiler:
- Gövde: ms 58 Pirinç malzeme, İsteğe göre, sarı Lak vernik veya
Nikel kaplamalı.
- Anahtar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 Anahtarlı.
- Armut: (kam) sinter özel döküm.
- Yaylar: Paslanmaz inox malzeme.
- Pimler: MS 58 özel çekme Pirinç olup, Nikel kaplamalı.
- Şifreler: Bilgisayarda oluşturulan kombinasyonlara göre işlenir.
-Technical Informa on:
- The body: is MS 58 brass metarial. op onally, yellow lacguer
varnish or Nickel plated.
- Keys: Brass, Nickel-coated produced with,3 switches ıt is produced
- The cam: is sinter special cas ng.
- Springs: is inox material.
- The pins: MS 58 special picking brass, Nickel plated.
- Passwords: arranged by computer and make according
to the combina ons

FK 420 CB
Yarım Tip çarklı Cerman Silindir
Half Type Standart Sylider With Whell
-Teknik bilgiler:
- Gövde: ms 58 Pirinç malzeme, İsteğe göre, sarı Lak vernik veya
Nikel kaplamalı.
- Anahtar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 Anahtarlı.
- Çark: Sinter özel döküm.
- Yaylar: Paslanmaz inox malzeme.
- Pimler: MS 58 özel çekme Pirinç olup, Nikel kaplamalı.
- Şifreler: Bilgisayarda oluşturulan kombinasyonlara göre işlenir.
-Technical Informa on:
- The body: is MS 58 brass metarial. op onally, yellow lacguer
varnish or Nickel plated.
- Keys: Brass, Nickel-coated produced with,3 switches ıt is produced
- Impeller: sinter special cas ng.
- Springs: is inox material.
- The pins: MS 58 special picking brass, Nickel plated.
- Passwords: arranged by computer and make according
to the combina ons

FK 421 CB
Yarım Tip Cerman Silindir
Half Type Standart Cylider
-Teknik bilgiler:
- Gövde: ms 58 Pirinç malzeme, İsteğe göre, sarı Lak vernik veya
Nikel kaplamalı.
- Anahtar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 3 Anahtarlı.
- Armut: (kam) Sinter özel döküm.
- Yaylar: Paslanmaz inox malzeme.
- Pimler: MS 58 özel çekme Pirinç olup, Nikel kaplamalı.
- Şifreler: Bilgisayarda oluşturulan kombinasyonlara göre işlenir.
-Technical Informa on:
- The body: is MS 58 brass metarial. op onally, yellow lacguer
varnish or Nickel plated.
- Keys: Brass, Nickel-coated produced with,3 switches ıt is produced
- The cam: is sinter special cas ng.
- Springs: is inox material.
- The pins: MS 58 special picking brass, Nickel plated.
- Passwords: arranged by computer and make according
to the combina ons
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FK 431 BB
Yarım Tip Bilyalı Silindir
Half Type High Security Cylinder
-Teknik bilgiler:
- Gövde: ms 58 Pirinç malzeme, İsteğe göre, sarı Lak vernik veya
Nikel kaplamalı.
- Anahtar: Pirinç olup, Nikel kaplamalı. 5 Anahtarlı ve Emniyet kartlı üre lir.
- Armut: (kam) Sinter özel döküm.
- Yaylar: Paslanmaz inox malzeme.
- Pimler: MS 58 özel çekme Pirinç olup, Nikel kaplamalı.
- Şifreler: Bilgisayarda oluşturulan kombinasyonlara göre işlenir.
-Technical Informa on:
- The body: MS 58 brass material, op onall, yellow lacguer varnish
or Nickel plated.
- Keys: It's brass, Nickel – plated. It'is produced with 5 keys and safety card.
- The cam: Sinter special cas ng.
- Springs: is inox material.
- The pins: MS 58 is special picking brass, Nickel plated.
- Passwords: arranged by computer and make according
to the combina ons
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FK 202
Ham Anahtar
Neat Keys

-Teknik bilgiler:
- Anahtar: Çelikl olup Nikel kaplamalı.
- Opsiyonel: FK101,FK102,FK103,FK104,FK105,FK107,
kodlu kilitlere ve Fk 201 kodlu silindire uygundur.
-Technical Informa on:
- Keys: It is steel and Nickel-plated.
- Op onaly: For suitable FK101,FK102,FK103,FK104,FK105,
FK107 and Fk201 code lock's cylinder.

FK 203
Oda Kapısı Anahtarları
Room Door Looks Key

-Teknik bilgiler:
- Anahtar: Zamak döküm. İsteğe göre, Sarı veya nikel kaplamalı.
- Şifreler: Farklı 8 proﬁlden oluşur.
- Opsiyonel: FK 109,110,119.129 kodlu kilitlere uygundur.
-Technical Informa on:
- Key: Zinc alloy cas ng. Op onall, yellow or Zinc – plated.
- passwords: Consists of 8 diﬀerent proﬁles .
- Op onall: suitable for FK109,FK110,FK119,FK129 coded locks.

FK 303
Bilyalı Ham Anahtar
High Security Keys
-Teknik bilgiler:
- Anahtar: ms 58 Pirinç olup Nikel kaplamalı.
- Opsiyonel: FK 302 serisi ve 431 pİ bilyalı silindirlere uygundur.
-Technical Informa on:
- Key: İs made of MS 58 brass material Nickel coated .
- Op onall: Suitable for FK302 series and 431 types of ball cylinders.

FK 415
-Teknik Bilgiler:
- Anahtar: Ms 58 pirinç olup, Nikel kaplamalı.
- Opsiyonel: FK 410, 411, 420, 421 pi cerman silindirlere uygundur.
-Technical Informa on:
- Key: MS 58 Brass material. Nickel plated.
- Op onal: Compa ble with FK 410, 411, 420, 421 type standard cylinders.
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Cerman Ham Anahtar
Standard Cylinder Neat Key

FK 313
Çelik Prazis Rozet
Steel Rose e
-Teknik Bilgiler:
- Gövde: Çelik. Sarı veya Nikel kaplamalı.
-Technical Informa on:
- Body: Steel. Yellow or Nickel plated.
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FK 314
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NOTLAR:

