
Modul 1000
priemer vložky zámku 18 mm 



Modul 1000 – je jedinečný systém vysoko kvalitných 
zámkov pre nábytkársku výrobu. Základným prvkom 
tohto systému je rozdelenie celého zámku na dva 
základné komponenty - teleso zámku a vložku zámku.
Teleso zámku môže byť predmontované v nábytku 
vopred a vložka zámku môže byť dodaná neskôr, pričom 
je možné si zvoliť typ kľúča (keychange). Výmena kľúča 
môže byť urobená kedykoľvek jednoduchou výmenou 
vložky zámku.

Zámky pre každé použitie
Modul 1000 ponúka riešenie pre akúkoľvek 
požiadavku na zamykanie v nábytkárstve. Tú istú 
vymeniteľnú vložku zámku je možné použiť pre 
kompletný rad zámkov BMB ako napr. zásuvkový 
zámok, dverový zámok,  trojbodový zámok, centrálny 
zámok pre kontajnery, zámok pre roletkové aj 
posuvné dvere, rôzne typy zámkov pre sklenené 
dvere.

Plán kľúčov
Modul 1000 má 1000 rôznych variácií kľúčov (key 
chynges), pričom k dispozícii je samozrejme aj Master 
kľúč aj General Master kľúč. Je možné vybudovať aj 
kľúčový plán podľa požiadaviek zákazníka napr. pre 
jednotlivé kancelárie (všetky kľúče rovnaké, rovnaké 
kľúče pre skupinu skríň, rovnaký kľúč pre jednotlivých 
zamestnancov, ... ).
Výmena alebo náhrada kľúčov môže byť urobená 
kedykoľvek v čase, dokonca aj po rokoch používania 
nábytku jednoduchou výmenou vložky zámku.

Strata kľúča, požiadavka na bezpečnostnú výmenu kľúča?
S Modulom 1000 je to možné, bez dodatočných 
nákladov na cenu. S veľmi malým úsilím je možné 
vymeniť starú vložku zámku za novú.  
Nie je nutné vymeniť celý zámok!



Systém Master kľúč a General master kľúč
- k dispozícii je 1000 rôznych klúčov (key changes)
- 5 Master kľúčov pre skupinu po 200 rôznych kľúčov (key changes)
- 1 General Master GMK A kľúč pre 600 rôznych kľúčov A001 – A600
- 1 General Master GMK B kľúč pre 400 rôznych kľúčov B601 – B1000

Master kľúč MKA 1 
Key changes
A001 – A200  

Master kľúč MKA 2 
Key changes  
A201 – A400  

Master kľúč MKA 3
Key changes  
A401 – A600

Master kľúč MKB 4
Key changes  
B601 – B800

Master kľúč MKB 5 
Key changes  
B801 – B1000

Systém Master kľúč pre Modul 1000

Systém General Master kľúč pre Modul 1000

General Master kľúč GMK BGeneral Master kľúč GMK A 
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