Produkty řady TOKOZ PRO / Products Range TOKOZ PRO
TOKOZ PRO Cylinder

Cylindrické vložky TOKOZ PRO
• bezpečnostní cylindrické vložky certifikované
dle ČSN EN 1303, ČSN EN 1627 a NBÚ
• mechanismus je uzamčen pomocí otočných stavítek
• 100% odolnost proti planžetování a bumpingu
• vysoká ochrana proti odvrtání
• spolehlivě fungují i v extrémních klimatických podmínkách
• komponenty uzamykacího mechanismu z nerezového materiálu
• možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU)
s výrobky TOKOZ PRO

• možnost hlavního a generálního klíce (označení SGHK) s výrobky TOKOZ PRO
• kompatibilní se všemi standardními typy kování
• vhodná pro standardní i atypické tloušťky dveří
• povrchová úprava: těleso – saténový nikl
• 	klíče s plastovou vyměnitelnou hlavou v barvách modrá, oranžová, černá,
šedá a červená
• standardně dodávány s pěti klíči a bezpečnostní kartou bránící
nežádoucímu kopírování klíčů

•
•
•
•
•

a security lock cylinder in compliance with EN 1303, EN 1627
a mechanism locked via rotating discs
100% resistance to lock picking and lock bumping
maximum protection againts drilling
reliable even in extreme climatic conditions such as dust, freezing
temperatures, water, grease
• components of the locking mechanism made of stainless material
• offers the possibility of the Keyed Alike systems (SU marking)
integrated with TOKOZ PRO products

• offers the possibility to use the Master Keyed and General Master Keyed
systems (SGHK marking) with TOKOZ PRO products
• compatible with all type sof standard hardware
• suitable for standard and atypical door thickness
• surface finishing: Satin – nickel body
•	light symmetrical machine-cut keys with replaceable plastic bow in blue, orange,
black, grey and red colours
•	standardly supplied with five keyes and a security card that prevents from
key duplication
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Oboustranná cylindrická vložka
Double cylinder
TOKOZ PRO 400

Oboustranná cylindrická vložka s olivou
Double cylinder with thumbturn
TOKOZ PRO 400

Oboustranná cylindrická vložka
s pastorkem (desetizubé kolečko)
Double cylinder with sprocket (10 teeth)

Jednostranná cylindrická vložka
Single cylinder
TOKOZ PRO 400

Oboustranná cylindrická vložka
Double cylinder
TOKOZ PRO 300

Oboustranná cylindrická vložka
s pastorkem (desetizubé kolečko)
Double cylinder with sprocket (10 teeth)

Oboustranná cylindrická vložka s olivou
Double cylinder with thumbturn
TOKOZ PRO 300

Jednostranná cylindrická vložka
Single cylinder
TOKOZ PRO 300

Visací zámky EXTREME PRO a GAMA

Padlocks EXTREME PRO and GAMA

• visací zámky certifikovány dle norem ČSN EN 1627, ČSN EN 12320 a NBÚ
• opatřeny bezpečnostním zamykacím systémem TOKOZ PRO
• zámková vložka má vysokou ochranu proti odvrtání
a 100% ochranu proti planžetování, vyhmatání a bumpingu
• komponenty uzamykacího mechanismu z nerezového materiálu
• spolehlivě funguje i v extrémních klimatických podmínkách
• možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s výrobky TOKOZ PRO
• možnost hlavního a generálního klíče
(označení SGHK) s výrobky TOKOZ PRO
• GAMA 70 a 60 má těleso z kalené oceli, které je odolné
proti hrubému násilí, vrtání a rozbití
•	GAMA 50 a GAMA 40 má masivní zinkové těleso zámku
je odolné proti hrubému násilí a uražení

•	povrchová úprava zámku je v provedení saténový nikl
nebo černá kataforéza
• kalený (HARDENED) oblouk má zvýšenou odolnost proti přestřihnutí,
přeřezání, vypáčení a úderům kladiva
• CS (cover shackle) – krytý oblouk pro ještě vyšší bezpečnost proti
přestřihnutí a přeřezání
•	RS (remove shackle) – odjimatelný oblouk pro snadnější manipulaci
• OS (open shackle) – otevřený oblouk pro snadnější manipulaci v méně
přístupných místech
• standardně dodávány se třemi klíči a bezpečnostní kartou bránící
nežádoucímu kopírování klíčů
• EXTREME PRO – těleso z ocelového výtažku odolává hrubému násilí
a kalená spodní strana chrání proti odvrtání

• padlocks certified in compliance with EN 1627, EN 12320
• provided with TOKOZ PRO security locking system
• cylinder has maximum protection againts drilling and 100% resistance
to lock picking and lock bumping
• components of the locking mechanism made of stainless material
• reliable even in extreme climatic conditions such as dust,
freezing temperatures, water, grease
• offers the possibility of the Keyed Alike systems (SU marking)
integrated with TOKOZ PRO products
• offers the posibility to use the Master Keyed and General Master
Keyed (SGHK marking) systems with TOKOZ PRO products
• GAMA 70 and 60 has a hardened – steel body resistant to force
attack, drilling and breaking

Petlice, závory a zabezpečovací mechanismy – UZ, Konti, Pákový zámek a X BOX

•	GAMA 50 and GAMA 40 has a solid zinc body resistant to forced
attack and breaking
• surface finishing in silver or black colour
• hardened shackle with improved resistence to cutting, sawing,
prying and hammering
• CS (Cover Shackle) – a covered shackle for enhanced protection against
sawing and cutting
• RS (Remove shackle) – a remove shackle for easier manipulation
• OS (Open Shackle) – an open shackle for easier manipulation in less accessible places
• standardly supplied with three keyes and a security card that prevents
from key duplication
• EXTREME PRO – the body made of a steel cup withstands forced attack
and hardened bottom part is protected against drilling

Haspd, bars and security mechanisms – UZ, Konti, Cam Lock and X BOX
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GAMA 70 CS silver/black
GAMA 70 OS silver/black

GAMA 70 RS silver

GAMA 60 CS silver/black
GAMA 60 OS silver/black

GAMA 50 CS silver/black
GAMA 50 OS silver/black

GAMA 40 OS silver

Padlock
EXTREME PRO

4
Pákový zámek TOKOZ
Cam Lock TOKOZ

KONTI PRO 12
KONTI PRO 9

UZ PRO 210
UZ PRO 220
UZ PRO 230
UZ PRO 240

X BOX I
X BOX II
X BOX III
X BOX IV

