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VÝVOJ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Produkty FAB jsou vyvíjeny s cílem nabídnout vysokou kvalitu, životnost a zajistit dlouhodobé a perspektivní partnerství. Už samotná 
povaha a využití výrobků FAB vyžaduje vysokou míru zodpovědnosti při jejich vývoji. Mezi naše priority patří spokojenost a pocit 
jistoty ze strany našich koncových zákazníků, ale také ochrana technických řešení a práce našich obchodních partnerů.
Tyto cíle jsme si vytyčili i při vývoji řady cylindrických vložek. Spolehlivost a patentová ochrana je pro nás v případě těchto produktů 
prioritní. Řady FAB 2000, FAB 1000, FAB 200 a FAB 100 jsou chráněny patentem, který je ve vlastnictví společnosti ASSA ABLOY.

CERTIFIKACE JE GARANCE BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ

Cylindrické vložky FAB jsou certifikovány podle normy ČSN EN 1627, která vychází z evropské legislativy a předepisuje požadavky 
na odolnost cylindrických vložek proti násilnému překonání. Norma určuje celkový čas zkoušek cylindrických vložek, metody jejich 
překonávání a soubory použitého nářadí pro testování.

PIKTOGRAMY A PYRAMIDA BEZPEČNOSTI

Značka FAB používá k označení úrovně zabezpečení a doplňkových funkcí u svých výrobků Pyramidu bezpečnosti a specifické 
piktogramy. Pyramida bezpečnosti označuje pomocí hvězdiček a barev jednotlivé úrovně zabezpečení, piktogramy označují 
bezpečnostní a doplňkové funkce. Piktogramy i stupeň bezpečnosti naleznete vždy na obalu daného výrobku.
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POUŽITÍ

• pro dveře vyžadující velmi vysoké zabezpečení
• vstupní dveře bytu, vchodové dveře rodinného 
 domu, velmi důležité objekty a místnosti 
• zabezpečení vyžadující certifikace NBÚ

VÝHODY

• systém chráněn patentem
• velmi vysoká úroveň zabezpečení
• rozsáhlá rozměrová řada
• ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování
• kompatibilní zámky

POPIS VÝROBKU

• 5ti stavítkový uzamykací systém s boční 
 blokovací lištou a lamelami HD
• mosazné těleso i bubínek
• ochrana proti odvrtání tělesa i bubínku
• spojka úplná nesymetrická
• bezpečnostní karta

PROVEDENÍ VÝROBKU

• standardní povrchová úprava:
- saténový nikl, označení „Ns“

• oboustranná cylindrická vložka :
- označení „FAB 2000“
- rozměr od 30+30mm
- další rozměry odstupňované po 5mm

• knoflíková cylindrická vložka:
- označení „FAB 2002“
- rozměr od 30+30 mm
- standardně osazen kovový knoflík 
 o průměru 30 mm
- další rozměry odstupňované po 5mm

• jednostranná cylindrická vložka:
- označení „FAB 2001“
- rozměr od 29+10 mm
- standardně nastavitelný zub „Z“ do 8 pozic po 45°
- další rozměry odstupňované po 5mm

DOPLŇKY

• prostupová spojka, označení „P“
• systém 2v1, označení  „V“
• ozubené kolo, 10 zubů („K10“) 
 nebo 12 zubů  („K12“)

KLÍČE

• standardně dodáváno 5 klíčů
• barevné rozlišovače
• polotovar klíče FAB 2000 ND
• patentově chráněná technologie HD
• distribuce polotovarů smluvně řízená
•  frézování klíčů na tzv. FLAT zub snižuje 

opotřebení stavítek vložky

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY 
SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

• visací zámek FAB 2011

RC 4
dle ČSN EN 1627:2012

Uzamykací systém
dle požadavku NBÚ 

v souladu se zákonem 
č. 412/2005 sb.  

SS4=3

Patent
302686

Užitný vzor
CZ 20509 U1
CZ 22428 U1
CZ 24303 U1

Ochranná známka
184 332

Bezpečnostní cylindrická vložka 
FAB 2000

Klíč FAB 2000
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Bezpečnostní cylindrická vložka  
FAB 2000

Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

Oboustranná cylindrická vložka

Jednostranná cylindrická vložka

OVLÁDACÍ KNOFLÍKY 

• knoflík velký kovový - standardně dodávaný
• průměr 30 mm
• povrchová úprava nikl satén

• knoflík malý kovový - volitelný
• průměr 20 mm
• povrchová úprava nikl satén
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POUŽITÍ

• pro dveře vyžadující velmi vysoké zabezpečení
• vstupní dveře bytu, vchodové dveře rodinného  
 domu, vstupní dveře bytového domu nebo  
 důležité kanceláře a místnosti 

VÝHODY

• systém chráněn patentem
• velmi vysoká úroveň zabezpečení
• rozsáhlá rozměrová řada
• ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování
• kompatibilní zámky

POPIS VÝROBKU

• 5ti stavítkový uzamykací systém s bočními  
 blokovacími prvky USB
• mosazné těleso i bubínek
• ochrana proti odvrtání tělesa i bubínku
• spojka úplná nesymetrická
• bezpečnostní karta

PROVEDENÍ VÝROBKU

• standardní povrchová úprava: 
- saténový nikl, označení „Ns“

• oboustranná cylindrická vložka : 
- označení „FAB 1000U4“ 
- rozměr od 30+30 mm 
- další rozměry odstupňované po 5 mm

• knoflíková cylindrická vložka: 
- označení „FAB 1002U4“ 
- rozměr od 30+30mm 
- standardně osazen kovový knoflík  
 o průměru 30mm 
- další rozměry odstupňované po 5mm 

• jednostranná cylindrická vložka: 
- označení „FAB 1001U4“ 
- rozměr od 29+10 mm 
- standardně nastavitelný zub „Z“ do 8 pozic po 45° 
- další rozměry odstupňované po 5mm

DOPLŇKY

• prostupová spojka, označení „P“
• ozubené kolo, 10 zubů („K10“)  
 nebo 12 zubů („K12“)

KLÍČE

• standardně dodáváno 5 klíčů
• barevné rozlišovače
• polotovar klíče FAB 1000U4 ND
• patentově chráněná technologie USB
• distribuce polotovarů smluvně řízená
•  frézování klíčů na tzv. FLAT zub snižuje 

opotřebení stavítek vložky

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY
SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

• visací zámek 1011U4
• visací zámek 1011

RC 4
dle ČSN EN 1627:2012

Patent
304946

Užitný vzor
CZ 22011 U1
CZ 24303 U1

Ochranná známka
184 332

Bezpečnostní cylindrická vložka  
FAB 1000U4

Klíč FAB 1000U4
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Bezpečnostní cylindrická vložka  
FAB 1000U4

Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

Oboustranná cylindrická vložka

Jednostranná cylindrická vložka

OVLÁDACÍ KNOFLÍKY 

• knoflík velký kovový - standardně dodávaný
• průměr 30 mm
• povrchová úprava nikl satén

• knoflík malý kovový - volitelný
• průměr 20 mm
• povrchová úprava nikl satén
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POUŽITÍ

• pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost  
 zajištění
• vstupní dveře bytu, vchodové dveře bytového  
 domu, kanceláře, školy, průmyslové objekty 

VÝHODY

• systém chráněn patentem
• vysoká úroveň zabezpečení
• rozsáhlá rozměrová řada
• široká nabídka kompatibilních zámků

POPIS VÝROBKU

• 5ti stavítkový uzamykací systém
• mosazné těleso i bubínek
• přední doraz – patentovaná technologie RS
• spojka úplná nesymetrická
• identifikační karta

PROVEDENÍ VÝROBKU

• standardní povrchová úprava: 
- leštěná mosaz 
- matný nikl, označení „Nm“

• oboustranná cylindrická vložka : 
- označení „FAB 200RS“ 
- rozměr od 30+30mm 
- další rozměry odstupňované po 5mm

• knoflíková cylindrická vložka: 
- označení „FAB 202RS“ 
- rozměr od 30+30 mm 
- standardně osazen černý plastový knoflík  
 průměr 22mm 
- další rozměry odstupňované po 5 mm

• jednostranná cylindrická vložka: 
- označení „FAB 201RS“ 
- rozměr od 29+10 mm 
- další rozměry odstupňované po 5mm

DOPLŇKY

• prvky zvýšené ochrany proti odvrtání v tělese  
 i bubínku pro vybraná provedení, označení „B“
• prostupová spojka, označení „P“
• ozubené kolo, 10 zubů („K10“)  
 nebo 12 zubů („K12“)
• nastavitelný zub „Z“ do 8 pozic po 45° pro FAB 201
• malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“  
 povrchová úprava mosaz nebo matný nikl
• velký kovový knoflík 30 mm, označení „VK“  
 povrchová úprava mosaz nebo matný nikl

KLÍČE

• standardně dodáváno 5 klíčů pro rozměry 30+30  
 a 30+35, pro ostatní rozměry dodávány 3 klíče
• barevné rozlišovače
• polotovar klíče FAB 200RS ND
• patentově chráněná technologie RS
• distribuce volná 

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY
SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

• visací zámek FAB 211 RSH
• visací zámek FAB 110/200RSH
• visací zámek FAB 110/200RSHT
• visací zámek 90/200RSH
• visací zámek 80/200RSH
• cyl. vložka přídavného zámku FAB 220RS  
 nebo FAB 220RSNb
• cylindrická vložka se závitem na tělese  
 FAB 230RSNb

RC3 
dle ČSN EN 1627:2012

Uzamykací systém
Dle požadavku NBÚ 

v souladu se zákonem 
č. 412/2005 sb.  

SS4=2

Patent
303220

Užitný vzor
CZ 23209 U1
CZ 26951 U1

Ochranná známka
184 332

Bezpečnostní cylindrická vložka  
FAB 200RS

Klíč FAB 200RS



9

Oboustranná cylindrická vložka

Jednostranná cylindrická vložka

Oboustranná cylindrická vložka 
s knoflíkem

Bezpečnostní cylindrická vložka  
FAB 200RS

• knoflík velký kovový - volitelný
• průměr 30 mm
• povrchová úprava nikl matný nebo mosaz

OVLÁDACÍ KNOFLÍKY 

• knoflík plastový - standardní
• průměr                   22 mm
• povrchová úprava - černý plast

• knoflík malý kovový - volitelný
• průměr 20 mm
• povrchová úprava nikl matný nebo mosaz
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POUŽITÍ

• pro dveře vyžadující základní zabezpečení
• plotové branky, zahradní domky, chatky  
 nebo sklepní koje

VÝHODY

• základní bezpečnost
• systém chráněn patentem
• nabídka kompatibilních zámků

POPIS VÝROBKU

• 5ti stavítkový uzamykací systém
• mosazné těleso i bubínek
• přední doraz –technologie RS
• spojka úplná nesymetrická

PROVEDENÍ VÝROBKU

• standardní povrchová úprava: 
- leštěná mosaz 
- lesklý nikl, označení „Nb“

• oboustranná cylindrická vložka : 
- označení „FAB 100RS“ 
- rozměr 30+30 mm nebo 30+35 mm 

• jednostranná cylindrická vložka: 
- označení „FAB 101RS“ 
- rozměr 29+10 mm

KLÍČE

• standardně dodávány 3 klíče
• polotovar klíče FAB 100RS
• patentově chráněná technologie RS
• distribuce volná 

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY
SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

• visací zámek FAB 90RSHNs
• visací zámek FAB 80RSH/52
• visací zámek FAB 110RSH
• visací zámek FAB 110RSHT

Cylindrická vložka  
FAB 100RS

Klíč FAB 100RS

Patent
303220

Užitný vzor
CZ 23290 U1
CZ 26951 U1

Ochranná známka
184332
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Cylindrická vložka  
FAB 100RS

Oboustranná cylindrická vložka

Oboustranná cylindrická vložka

Jednostranná cylindrická vložka

Jednostranná cylindrická vložka
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1
POUŽITÍ

•  určená pro dočasné uzavření např, po dobu 
stavby

•  objekty vyžadující základní úroveň zabezpečení

POPIS VÝROBKU

• 5stavítkový uzamykací systém
•  těleso mosazné nebo ze zinkové slitiny (pouze 

typ FAB 50ED)
• spojka úplná nesymetrická

PROVEDENÍ VÝROBKU

• standardní povrchové úprava: 
- leštěná mosaz 
- lesklý nikl, označení Nb 
- slitina zinek (jen pro FAB 50ED)

• oboustranná cylindrická vložka: 
- označení „FAB 50D“ 
- rozměr 30+30 mm 
-  další rozměry odstupňované po 5mm 

• jednostranná cylindrická vložka: 
- označení „FAB 51D“ 
- rozměr od 30+10 mm

KLÍČE

• standadně dodávené 3 ocelové klíče
• polotovar klíče 50 ND R14
• distribuce volná

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY
SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

•  vložky nelze vzájemně sjednotit na společný 
uzávěr

•  nenabízíme kompatibilní výrobky pro FAB 50 
nebo FAB 50ED

Cylindrická vložka  
FAB 50

Klíč FAB 50
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Cylindrická vložka  
FAB 50

Oboustranná cylindrická vložka

Oboustranná cylindrická vložka

Jednostranná cylindrická vložka

Jednostranná cylindrická vložka


