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Vážení zákazníci,

společnost JAF Holz spol s.r.o. se od roku 2013 stává ofi ciálním partnerem společnosti Häfele, která patří k předním světovým 
výrobcům a dodavatelům vysoce kvalitního nábytkového a stavebního kování a elektronických systémů. Dovolujeme si 
Vám představit katalog našeho skladového sortimentu nábytkového kování Häfele. Naším cílem je pro Vás rychlá skladová 
dostupnost širokého základu kování pro Vaše projekty a realizace, který budeme v budoucnu nadále rozšiřovat.

 Společně se skladovým sortimentem pro Vás budujeme v prostorách našich fi liálkách síť vzorkoven kování, kde je 
sortiment kování Häfele prezentován na modulárních panelech nebo přímo na nábytku tak, abyste měli možnost získal 
ucelený přehled o nabídce a rozsahu nabízeného zboží a služeb. Samozřejmostí je profesionální poradenství.

 Vzhledem k tomu, že se celkový počet položek na centrálním skladu Häfele pohybuje na hranici 100 tisíc položek, 
a to nejen z oblasti nábytkového, ale i stavebního kování a osvětlení, žádejte Vaše obchodní zástupce o kompletní katalogy 
dle Vámi požadované oblasti použití.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň

Váš prodejní tým JAF Holz spol s.r.o.

PARTNER SHOP
Navštivte                               na našich fi liálkách.
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71001/0145 001.04.145 128
71003/0967 003.56.967 157
71006/0091 006.37.091 157
71006/0093 006.37.093 157
71006/0143 006.37.143 156
71006/0144 006.37.144 156
71006/0173 006.37.173 156
71006/0174 006.37.174 156
71006/0222 006.37.222 156
71006/0232 006.37.232 156
71012/0724 012.15.724 155
71012/0924 012.15.924 155
71015/0646 015.35.646 154
71015/0648 015.31.648 154
71015/0684 015.31.684 154
71015/0700 015.31.700 154
71015/0835 015.31.835 154
71015/0853 015.31.853 154
71015/0862 015.31.862 154
71015/0871 015.31.871 154
71015/0880 015.31.880 154
71015/0906 015.31.906 154
71015/1648 015.55.648 154
71017/0045 017.91.045 154
71017/0051 017.91.051 154
71017/0053 017.91.053 154
71017/0075 017.91.075 154
71017/0081 017.91.081 154
71017/0086 017.91.086 154
71017/0288 017.91.288 154
71019/0905 019.01.905 155
71019/0907 019.01.907 155
71019/0908 019.01.908 155
71019/0941 019.01.941 155
71019/0943 019.01.943 155
71019/0944 019.01.944 155
71022/0081 022.35.081 30
71022/0157 022.34.157 144
71022/0225 022.35.225 30
71022/0350 022.35.350 30
71022/0420 022.35.420 30
71022/0999 022.35.22X 30
71030/0584 030.10.584 150
71030/0863 030.10.863 150
71039/0709 039.60.709 100
71045/0010 045.23.010 155
71045/0230 045.23.230 155
71045/0300 045.23.300 155
71045/0410 045.23.410 155
71045/0470 045.23.470 155

71045/0500 045.23.500 155
71045/0700 045.23.700 155
71045/0750 045.23.750 155
71045/0950 045.23.950 155
71045/1010 045.25.010 155
71045/1300 045.25.300 155
71045/1310 045.25.310 155
71045/1410 045.25.410 155
71045/1500 045.25.500 155
71045/1700 045.25.700 155
71100/0051 100.48.051 7
71100/0061 100.45.061 7
71100/0062 100.45.062 7
71100/0063 100.45.063 7
71100/0064 100.45.064 7
71100/0066 100.45.066 7
71100/0067 100.45.067 7
71100/0901 100.74.901 9
71100/0902 100.74.902 9
71101/0002 101.69.002 12
71101/0029 101.20.029 7
71101/0030 101.20.030 7
71101/0031 101.20.031 7
71101/0032 101.20.032 7
71101/0033 101.20.033 7
71101/0034 101.20.034 7
71101/0035 101.20.035 7
71101/0036 101.20.036 7
71101/0037 101.20.037 7
71101/0402 101.14.402 17
71101/0403 101.14.403 17
71101/0602 101.69.602 12
71101/0900 101.03.900 8
71102/0001 102.12.001 13
71102/0002 102.12.002 13
71102/0003 102.12.003 13
71102/0004 102.12.004 13
71102/0005 102.12.005 13
71102/0008 102.12.008 13
71102/0009 102.12.009 13
71102/0101 102.55.101 16
71102/0201 102.12.201 13
71102/0202 102.12.202 13
71102/0203 102.12.203 13
71102/0204 102.12.204 13
71102/0205 102.12.205 13
71102/0208 102.12.208 13
71102/0209 102.12.209 13
71102/0401 102.12.401 13
71102/0402 102.12.402 13

71102/0403 102.12.403 13
71102/0404 102.12.404 13
71102/0405 102.12.405 13
71102/0408 102.12.408 13
71102/0409 102.12.409 13
71102/0410 102.27.410 11
71102/0420 102.27.420 11
71102/0650 102.83.650 17
71102/0901 102.55.901 16
71103/0202 103.84.202 14
71103/0203 103.84.203 14
71103/0204 103.84.204 14
71103/0295 103.84.295 19
71103/0403 103.84.403 14
71103/0404 103.84.404 14
71103/0405 103.84.405 14
71103/0495 103.84.495 19
71103/0600 103.36.600 16
71103/0695 103.84.695 19
71103/0803 103.84.803 14
71103/0804 103.84.804 14
71105/0600 105.26.600 17
71107/0003 107.18.003 20
71107/0402 107.20.402 16
71107/0403 107.20.403 16
71107/0602 107.20.602 16
71107/0603 107.18.603 20
71107/1603 107.20.603 16
71109/0002 109.78.002 12
71109/0003 109.78.003 12
71109/0202 109.78.202 12
71109/0207 109.79.207 14
71109/0261 109.79.261 13
71109/0262 109.79.262 13
71109/0263 109.79.263 13
71109/0402 109.78.402 12
71109/0403 109.78.403 12
71109/0902 109.49.902 8
71109/0904 109.49.904 8
71109/0906 109.49.906 8
71109/0907 109.49.907 8
71109/0911 109.49.911 8
71110/0091 110.34.091 20
71110/0094 110.34.094 20
71110/0096 110.34.096 20
71110/0227 110.34.227 18
71110/0236 110.34.236 18
71110/0238 110.34.238 18
71110/0265 110.34.265 19
71110/0266 110.34.266 19

71110/0267 110.34.267 19
71110/0286 110.34.286 19
71110/0287 110.34.287 19
71110/0291 110.34.291 20
71110/0294 110.34.294 20
71110/0296 110.34.296 20
71110/0327 110.34.327 18
71110/0328 110.34.328 18
71110/0336 110.34.336 18
71110/0337 110.34.337 18
71110/0338 110.34.338 18
71110/0339 110.34.339 18
71110/0386 110.34.386 19
71110/0387 110.34.387 19
71110/0400 110.07.400 15
71110/0600 110.07.600 15
71110/0601 110.24.601 15
71110/0627 110.34.627 18
71110/0636 110.34.636 18
71110/0638 110.34.638 18
71110/0665 110.34.665 19
71110/0666 110.34.666 19
71110/0667 110.34.667 19
71110/0686 110.34.686 19
71110/0687 110.34.687 19
71110/0691 110.34.691 20
71110/0694 110.34.694 20
71110/0696 110.34.696 20
71110/0786 110.34.786 19
71110/0787 110.34.787 19
71110/0904 110.73.904 9
71110/1401 110.24.401 15
71111/0422 111.18.422 25
71111/0822 111.18.822 25
71111/0910 111.20.910 28
71111/0922 111.18.922 25
71113/0753 113.07.753 25
71113/0943 113.07.943 25
71114/0202 114.03.202 24
71114/0203 114.03.203 24
71114/0312 114.03.312 24
71114/0313 114.03.313 24
71114/0712 114.03.712 24
71114/0713 114.03.713 24
71114/0902 114.03.902 24
71114/0903 114.03.903 24
71116/0005 116.09.005 23
71116/0015 116.09.015 23
71116/0045 116.09.045 23
71116/0065 116.09.065 23

Obsah
Nábytkové úchytky, věšáky str.  6 - 30
Osvětlení str.  31 - 47
Závěsy, výklopná kování str.  48 - 89
Výsuvy, zásuvkové systémy str.  90 - 100
Kuchyňské kování a příslušenství str.  101 - 106
Zámky, zámkové systémy, západky, uzávěry str.  107 - 118
Nábytkové nohy, kolečka, kluzáky str.  119 - 125
Kování na posuvné dveře  str.  126 - 139
Spojovací kování, podpěrky polic str.  140 - 157

Rejstřík artiklů
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71116/0075 116.09.075 23
71116/0085 116.09.085 23
71116/0095 116.09.095 23
71116/0205 116.09.205 23
71116/0214 116.09.214 23
71116/0245 116.09.245 23
71116/0265 116.09.265 23
71116/0275 116.09.275 23
71116/0285 116.09.285 23
71116/0295 116.09.295 23
71116/0605 116.09.605 23
71116/0610 116.22.610 17
71116/0615 116.09.615 23
71116/0645 116.09.645 23
71116/0665 116.09.665 23
71116/0675 116.09.675 23
71116/0685 116.09.685 23
71116/0695 116.09.695 23
71116/0902 116.04.902 9
71116/0911 116.04.911 9
71116/0913 116.04.913 9
71116/0917 116.04.917 9
71117/0208 117.97.218 23
71117/0209 117.97.219 23
71117/0222 117.31.222 24
71117/0224 117.97.224 23
71117/0231 117.31.231 24
71117/0234 117.97.234 23
71117/0244 117.97.244 23
71117/0252 117.97.225 23
71117/0254 117.97.227 23
71117/0256 117.97.229 23
71117/0421 117.31.421 24
71117/0431 117.31.431 24
71117/0452 117.97.235 23
71117/0453 117.97.236 23
71117/0454 117.97.237 23
71117/0455 117.97.238 23
71117/0456 117.97.239 23
71117/0621 117.31.621 24
71117/0631 117.31.631 24
71117/0652 117.97.245 23
71117/0653 117.97.246 23
71117/0654 117.97.247 23
71117/0655 117.97.248 23
71117/0656 117.97.249 23
71126/0901 126.14.901 10
71126/0904 126.27.904 10
71126/0909 126.22.909 10
71130/0755 130.51.755 26
71130/0764 130.51.764 26
71132/0003 132.94.003 8
71132/0220 132.09.220 21
71132/0225 132.09.225 21
71132/0240 132.09.240 21
71132/0245 132.09.245 21
71132/0250 132.09.250 22
71132/0255 132.09.255 22
71132/0420 132.09.420 21
71132/0425 132.09.425 21
71132/0440 132.09.440 21
71132/0445 132.09.445 21
71132/0450 132.09.450 22
71132/0455 132.09.455 22
71132/0620 132.09.620 21
71132/0625 132.09.625 21
71132/0640 132.09.640 21
71132/0645 132.09.645 21
71132/0650 132.09.650 22
71132/0655 132.09.655 22
71133/0200 133.91.200 22
71133/0210 133.91.210 21
71133/0400 133.67.400 15
71133/0510 133.91.510 21
71133/1400 133.91.400 22
71133/1600 133.91.600 22
71133/1610 133.91.610 21
71133/2600 133.67.600 15
71134/0611 134.88.611 8
71135/0201 135.48.201 12
71135/0401 135.48.401 12
71135/0601 135.48.601 12
71135/1001 135.48.001 12
71136/0209 136.05.209 14
71136/0509 136.05.509 14
71136/0609 136.05.609 14
71138/0011 138.68.011 27
71138/0012 138.68.012 27
71138/0014 138.68.014 27
71138/0280 138.01.280 26
71138/0390 138.01.390 26
71138/0411 138.68.411 27
71138/0412 138.68.412 27

71138/0414 138.68.414 27
71138/0511 138.68.511 27
71138/0512 138.68.512 27
71138/0514 138.68.514 27
71138/0750 138.26.750 26
71138/0790 138.01.790 26
71138/0940 138.26.940 26
71138/0980 138.01.980 26
71151/0901 151.76.901 11
71151/0903 151.76.903 11
71151/0904 151.76.904 11
71151/1901 151.99.901 11
71151/1902 151.76.902 11
71151/1903 151.99.903 11
71151/2902 151.99.902 11
71210/0090 210.11.090 113
71210/0600 210.40.600 113
71219/0601 219.21.601 114
71219/0677 219.19.677 113
71224/0600 224.64.600 108
71224/0610 224.64.610 108
71224/0650 224.64.650 108
71224/0660 224.64.660 108
71224/1600 224.65.600 108
71224/2610 224.65.610 108
71226/0205 226.67.205 108
71226/0209 226.07.209 108
71226/0708 226.57.708 109
71226/0761 226.30.761 109
71226/0781 226.30.781 109
71232/0200 232.01.200 114
71232/0210 232.01.210 114
71232/0220 232.01.220 114
71232/0240 232.01.240 114
71232/0610 232.26.610 109
71232/1600 232.26.600 109
71232/1620 232.26.620 109
71233/0210 233.20.210 115
71233/0220 233.20.220 116
71233/1600 233.44.600 110
71234/0240 234.99.240 117
71234/0241 234.99.241 117
71234/0650 234.98.650 110
71235/0200 235.19.200 115
71235/0211 235.19.211 115
71235/0600 235.59.600 110
71235/0610 235.59.610 110
71237/0002 237.10.002 111
71237/0006 237.23.006 111
71237/0086 237.22.086 111
71237/1600 237.68.600 116
71237/2600 237.76.600 112
71239/0013 239.41.013 118
71239/0014 239.68.014 112
71239/0701 239.06.701 118
71239/0703 239.40.703 118
71239/0761 239.75.761 109
71239/0781 239.75.781 109
71239/0930 239.81.930 112
71239/0950 239.81.950 112
71245/0701 245.54.701 120
71246/0100 246.00.100 118
71246/0141 246.26.141 117
71246/0341 246.26.341 117
71246/0708 246.00.708 118
71246/0741 246.26.741 117
71246/0910 246.01.910 88
71246/0940 246.26.940 117
71260/0020 260.20.020 146
71260/0504 260.28.504  146
71260/0710 260.09.710 146
71260/0950 260.22.950 146
71262/0003 262.87.003 141
71262/0026 262.28.026 141
71262/0041 262.87.041 143
71262/0042 262.87.042 143
71262/0094 262.26.034 141
71262/0112 262.55.112 145
71262/0155 262.56.155 145
71262/0211 262.96.211 144
71262/0220 262.96.220 144
71262/0350 262.49.350 148
71262/0350 262.49.350 149
71262/0356 262.49.356 148
71262/0356 262.49.356 149
71262/0358 262.49.358 149
71262/0359 262.50.359 149
71262/0365 262.49.365 148
71262/0365 262.49.365 149
71262/0367 262.49.367 148
71262/0367 262.49.367 149
71262/0368 262.50.368 149
71262/0380 262.51.380 148

71262/0380 262.51.380 149
71262/0404 262.56.404 145
71262/0425 262.55.425 145
71262/0708 262.56.708 145
71262/0710 262.55.710 145
71262/0912 262.87.912 142
71262/0932 262.87.932 142
71262/1358 262.49.358 148
71263/0205 263.14.205 143
71263/0705 263.15.715 142
71263/0981 263.20.981 143
71264/0192 264.39.192 153
71264/0600 264.43.600 153
71267/0020 267.90.020 153
71267/0235 267.82.235 153
71267/0240 267.82.240 153
71267/0702 267.05.702 144
71267/0704 267.05.704 144
71267/0706 267.05.706 144
71267/0715 267.01.715 144
71271/0530 271.03.530 147
71273/0540 273.41.540 147
71274/0933 274.00.933 106
71281/0907 281.41.907 151
71282/0300 282.02.300 151
71282/0403 282.12.403 151
71282/0610 282.13.610 152
71282/0706 282.06.706 150
71282/0710 282.24.710 150
71282/0715 282.26.715 150
71282/0716 282.24.716 150
71282/0726 282.24.726 150
71282/0730 282.24.730 152
71282/0732 282.24.732 152
71282/0905 282.43.905 150
71283/0014 283.32.014 153
71283/0117 283.63.117 151
71283/0715 283.63.715 151
71283/0930 283.33.930 152
71283/0931 283.33.931 152
71290/0740 290.00.740 62
71290/0900 290.08.900 62
71290/0930 290.21.930 62
71290/1100 290.34.100 63
71290/1900 290.10.900 62
71290/2700 290.34.700 63
71311/0500 311.41.500 51
71311/0501 311.41.501 51
71311/0502 311.41.502 51
71311/0506 311.60.506 53
71311/0507 311.60.507 53
71311/0515 311.60.515 53
71311/0520 311.51.520 51
71311/0522 311.51.522 51
71311/0525 311.60.525 53
71311/0540 311.71.540 53
71311/0542 311.71.542 53
71311/0560 311.71.560 53
71311/0562 311.71.562 53
71311/0570 311.71.570 53
71311/0572 311.71.572 53
71311/0620 311.60.620 53
71311/1505 311.60.505 53
71311/1520 311.60.520 52
71311/1521 311.60.521 52
71311/1522 311.60.522 52
71311/1600 311.71.600 53
71311/1602 311.71.602 53
71311/1610 311.70.610 52
71311/1612 311.70.612 52
71311/1622 311.70.622 52
71311/2500 311.90.500 49
71311/2501 311.90.501 49
71311/2600 311.60.600 53
71311/2620 311.70.620 52
71311/3500 311.93.500 50
71311/3502 311.90.502 49
71311/4500 311.98.500 49
71311/4500 311.98.500 50
71311/6500 311.60.500 52
71311/6501 311.60.501 52
71311/6502 311.60.502 52
71316/0420 316.10.420 56
71316/0710 316.53.710 56
71318/0300 318.43.300 56
71318/0301 318.43.301 56
71318/0302 318.43.302 56
71318/0504 318.81.504 56
71318/0506 318.81.506 56
71318/0600 318.41.600 54
71318/1500 318.45.500 55
71318/1501 318.44.501 55
71318/1504 318.61.504 56

71318/1600 318.42.600 54
71329/0040 329.67.040 58
71329/0503 329.71.503 75
71329/0507 329.17.507 75
71329/0528 329.80.528 59
71329/0604 329.73.604 58
71329/0900 329.17.900 57
71329/1500 329.71.500 75
71329/2700 329.19.700 58
71329/4500 329.74.500 58
71329/6600 329.36.601 59
71341/0314 341.24.314 60
71341/0414 341.24.414 60
71341/0503 341.23.503 60
71341/0506 341.22.506 60
71341/0714 341.24.714 60
71342/0900 342.20.900 61
71343/0700 343.37.700 61
71344/0051 344.75.051 60
71356/0000 356.37.000 88
71356/0001 356.37.001 88
71356/0002 356.37.002 88
71356/0010 356.37.010 88
71356/0402 356.06.402 57
71356/0444 356.25.444 88
71356/0550 356.01.550 88
71356/0940 356.19.940 88
71365/0754 365.10.754 89
71365/0846 365.80.846 89
71372/0044 372.37.044 75
71372/0320 372.91.320 67
71372/0321 372.91.321 67
71372/0322 372.91.322 67
71372/0330 372.91.330 68
71372/0331 372.91.331 68
71372/0332 372.91.332 68
71372/0333 372.91.333 68
71372/0499 372.91.499 69
71372/0598 372.91.598 71
71372/0598 372.91.598 73
71372/0599 372.91.599 69
71372/0599 372.91.599 71
71372/0599 372.91.599 73
71372/0690 372.33.690 71
71372/0690 372.33.690 73
71372/0691 372.33.691 71
71372/0691 372.33.692 73
71372/0693 372.33.693 71
71372/0693 372.33.694 73
71372/0695 372.33.695 71
71372/0695 372.33.696 73
71372/0697 372.33.697 71
71372/0697 372.33.698 73
71372/0700 372.37.700 74
71372/0701 372.33.701 72
71372/0702 372.33.702 72
71372/0703 372.37.703 74
71372/0711 372.33.711 72
71372/0712 372.33.712 72
71372/0713 372.33.713 72
71372/0720 372.91.720 67
71372/0721 372.91.721 67
71372/0722 372.91.722 67
71372/0723 372.37.723 74
71372/0724 372.37.724 74
71372/0730 372.91.730 68
71372/0731 372.91.731 68
71372/0732 372.91.732 68
71372/0733 372.91.733 68
71372/0734 372.37.734 74
71372/0740 372.37.740 74
71372/0742 372.37.742 74
71372/0743 372.37.743 74
71372/0744 372.37.744 74
71372/0752 372.37.752 74
71372/0754 372.37.754 74
71372/0762 372.37.762 74
71372/0763 372.37.763 74
71372/0764 372.37.764 74
71372/0773 372.37.773 74
71372/0774 372.37.774 74
71372/0783 372.37.783 74
71372/0784 372.37.784 74
71372/0793 372.37.793 74
71372/0794 372.37.794 74
71372/0796 372.64.796 75
71372/0797 372.64.797 75
71372/0798 372.37.798 74
71372/0799 372.37.799 74
71372/1700 372.33.700 72
71372/1702 373.37.702 74
71372/1710 372.33.710 72
71372/1712 372.37.712 74
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71372/1713 372.37.713 74
71372/1720 372.33.720 72
71372/1721 372.33.721 72
71372/1722 372.33.722 72
71372/1723 372.33.723 72
71372/1730 372.33.730 72
71372/1731 372.33.731 72
71372/1732 372.33.732 72
71372/1733 372.33.733 72
71372/2700 372.34.700 70
71372/2701 372.34.701 70
71372/2702 372.34.702 70
71372/2710 372.34.710 70
71372/2711 372.34.711 70
71372/2712 372.34.712 70
71372/2720 372.34.720 70
71372/2721 372.34.721 70
71372/2722 372.34.722 70
71372/2730 372.37.730 74
71372/2732 372.37.732 74
71372/2733 372.37.733 74
71372/2753 372.37.753 74
71372/3710 372.37.710 74
71372/3720 372.37.720 74
71372/3722 372.37.722 74
71373/0001 373.82.001 64
71373/0002 373.82.002 64
71373/0003 373.82.003 64
71373/0004 373.82.004 64
71373/0005 373.82.005 64
71373/0312 373.69.312 82
71373/0402 373.69.402 82
71373/0412 373.69.412 82
71373/0502 373.69.502 82
71373/0512 373.69.512 82
71373/0612 373.66.612 87
71373/0622 373.66.622 87
71373/0632 373.66.632 87
71373/0642 373.66.642 87
71373/0702 373.69.702 82
71373/0712 373.69.712 82
71373/0780 373.69.780 83
71373/0799 373.69.799 83
71373/1302 373.69.302 82
71400/0026 400.52.026 129
71400/0036 400.52.036 129
71400/0120 400.51.120 129
71400/0122 400.51.122 129
71400/0190 400.51.190  130
71400/0191 400.51.191 130
71400/0192 400.51.192 130
71400/0193 400.51.193 130
71400/0600 400.60.000 129
71400/0600 400.60.000 130
71400/0954 400.52.954 129
71400/0954 400.52.954 130
71400/0955 400.52.955 129
71400/0955 400.52.955 130
71400/0962 400.52.962 130
71400/0963 400.52.963 130
71402/0000 402.23.000 128
71402/0001 402.23.001 128
71402/0605 402.27.605 127
71402/0622 402.26.622 128
71402/0623 402.26.623 128
71402/0625 402.26.625 128
71402/0802 402.23.802 128
71402/0803 402.23.803 128
71402/0805 402.23.805 128
71402/0815 402.27.815 127
71402/1000 402.27.000 127
71402/1001 402.27.001 127
71405/0000 405.15.000 131
71405/0001 405.15.001 131
71405/0010 405.15.010 131
71405/0011 405.15.011 131
71405/0102 405.15.102 131
71405/0103 405.15.103 131
71405/0107 405.11.107 129
71405/0107 405.11.107 130
71405/0160 405.11.160 129
71405/0161 405.11.161 129
71405/0194 405.11.401 129
71405/0194 405.11.401 130
71405/0210 405.15.210 131
71405/0211 405.15.211 131
71405/0225 405.11.225 130
71405/0226 405.11.226 130
71407/0200 407.90.200  132
71407/0201 407.90.201 132
71420/0918 420.59.918 98
71420/0925 420.59.925 98
71420/1931 420.59.931 98

71422/0258 422.25.258 98
71422/0301 422.25.301 98
71422/0356 422.25.356 98
71422/0409 422.25.409 98
71422/0454 422.25.454 98
71422/0507 422.25.507 98
71422/0552 422.25.552 98
71422/0605 422.25.605 98
71422/0650 422.25.650 98
71422/0703 422.25.703 98
71423/0736   423.08.736 100
71423/0741   423.08.741 100
71423/0746   423.08.746 100
71423/0751   423.08.751 100
71423/0756  423.08.756 100
71432/0935 432.16.935 99
71432/0940 432.16.940 99
71432/0945 432.16.945 99
71432/0950 432.16.950 99
71432/0955 432.16.955 99
71433/0133 433.10.133 97
71433/0138 433.10.138 97
71433/0143 433.10.143 97
71433/0148 433.10.148 97
71433/0153 433.10.153 97
71433/0158 433.10.158 97
71502/0713 502.01.713 104
71502/0923 502.01.923 104
71541/0145 541.30.145 103
71541/0146 541.30.146 103
71541/0150 541.30.150 103
71541/0151 541.30.151 103
71541/0160 541.30.160 103
71541/0161 541.30.161 103
71541/0700 541.32.700 103
71541/0708 541.30.708 103
71541/0709 541.30.709 103
71545/0938 549.24.960 102
71553/0035 553.69.035 95
71553/0204 553.56.204 91
71553/0205 553.56.205 91
71553/0219 553.61.219 94
71553/0234 553.59.234 93
71553/0239 553.59.239 93
71553/0291 553.61.291 94
71553/0292 553.61.292 94
71553/0780 553.61.780 95
71553/0904 553.59.904 92
71553/0905 553.59.905 92
71553/0919 553.61.919 94
71553/0934 553.59.934 93
71553/0944 553.56.944 91
71553/0945 553.56.945 91
71553/0946 553.56.946 91
71553/0991 553.59.991 92
71553/1204 553.59.204 92
71553/1205 553.57.205 91
71553/1904 553.60.904 93
71553/1905 553.60.905 93
71553/2205 553.59.205 92
71553/2206 553.56.206 91
71553/3205 553.60.205 93
71556/0501 556.46.501 96
71556/0504 556.46.504 96
71556/0506 556.46.506 96
71556/0507 556.46.507 96
71556/0590 556.46.590 96
71556/0701 556.46.701 96
71556/0704 556.46.704 96
71556/0706 556.46.706 96
71556/0707 556.46.707 96
71556/0790 556.46.790 96
71558/0705 558.48.705 96
71558/0706 558.48.706 96
71558/0746 555.94.945 95
71558/0751 555.94.950 95
71568/0020 568.16.020 59
71571/0107 571.77.107 104
71571/0900 571.77.900 104
71571/1705 571.77.705 104
71634/0411 634.23.411 125
71634/0420 634.62.420 125
71634/0544 634.62.544 125
71634/0584 634.62.584 125
71635/0271 635.24.271 120
71635/0273 635.24.273 120
71635/0320 635.92.320 122
71635/0350 635.90.350 122
71635/0371 635.24.371 120
71635/0471 635.24.471 120
71635/0550 635.90.550 122
71637/0001 637.05.001 121
71637/0303 637.17.303 123

71637/0304 637.17.304 123
71637/0305 637.17.305 123
71637/0323 637.76.323 124
71637/0324 637.76.324 124
71637/0325 637.76.325 124
71637/0326 637.45.326 123
71637/0330 637.76.330 124
71637/0344 637.45.344 123
71637/0371 637.45.371 123
71637/0490 637.47.490 124
71637/0906 637.45.906 123
71637/0906 637.45.906 123
71641/0901 641.00.901 145
71641/0910 641.00.910 145
71646/0908 646.18.908 104
71650/0105 650.06.105 122
71650/0122 650.06.122 122
71650/0164 650.02.164 122
71650/0360 650.23.360 121
71650/0705 650.06.705 122
71650/0719 650.05.719 122
71650/0722 650.06.722 122
71660/0321 660.07.321 121
71660/1321 660.08.321 121
71661/0322 661.23.322 121
71713/0092 713.22.092 124
71713/0192 713.22.192 124
71713/0194 713.22.194 124
71713/0592 713.22.592 124
71713/0792 713.22.792 124
71801/0222 801.03.222 105
71802/0200 802.07.200 106
71803/0758 803.33.758 106
71805/0525 805.20.525 105
71805/0532 805.20.532 105
71805/0557 805.20.557 105
71805/0752 805.01.752 104
71805/0770 805.01.770 104
71805/0789 805.01.789 104
71820/0350 820.52.350 47
71830/0081 830.06.081 33
71830/0082 830.06.082 38
71833/0000 833.31.000 41
71833/0001 833.31.001 41
71833/0010 833.75.010 41
71833/0020 833.31.020 36
71833/0021 833.31.021 36
71833/0024 833.72.024 37
71833/0031 833.72.031 37
71833/0040 833.89.070 44
71833/0041 833.89.071 44
71833/0042 833.89.072 45
71833/0043 833.89.073 45
71833/0044 833.89.044 45
71833/0045 833.89.045 45
71833/0046 833.89.046 46
71833/0064 833.89.064 47
71833/0067 833.89.067 46
71833/0071 833.76.071 38
71833/0074 833.89.074 45
71833/0080 833.76.080 39
71833/0081 833.76.081 39
71833/0082 833.76.082 39
71833/0090 833.89.090 46
71833/0100 833.74.100 35
71833/0110 833.74.110 35
71833/0120 833.74.120 36
71833/0201 833.31.201 41
71833/0220 833.31.220 36
71833/0221 833.31.221 36
71833/0250 833.73.250 34
71833/0252 833.73.252 34
71833/0260 833.73.260 34
71833/0262 833.73.262 34
71833/0300 833.53.300 47
71833/0331 833.73.336 33
71833/0337 833.73.337 33
71833/0340 833.73.343 33
71833/0401 833.73.404 34
71833/0403 833.73.403 34
71833/0410 833.73.411 34
71833/0705 833.72.810 42
71833/0706 833.77.706 38
71833/0707 833.77.707 38
71833/0708 833.77.708 38
71833/0709 833.72.819 42
71833/0712 833.74.712 35
71833/0718 833.74.871 34
71833/0720 833.74.874 34
71833/0722 833.77.722 38
71833/0724 833.74.724 32
71833/0725 833.74.725 32
71833/0726 833.74.726 32

71833/0729 833.74.840 43
71833/0730 833.74.849 43
71833/0735 833.72.735 44
71833/0740 833.77.740 39
71833/0742 833.74.742 32
71833/0743 833.74.743 33
71833/0750 833.77.750 39
71833/0753 833.74.753 34
71833/0754 833.74.754 34
71833/0757 833.74.757 34
71833/0760 833.77.760 39
71833/0810 833.74.810 43
71833/0811 833.74.811 43
71833/0812 833.74.812 43
71833/0815 833.74.815 42
71833/0816 833.74.816 42
71833/0821 833.74.821 43
71833/0822 833.74.822 43
71833/0825 833.74.825 43
71833/0826 833.74.826 43
71833/0827 833.74.827 42
71833/0870 833.74.870 34
71833/0902 833.74.902 32
71833/0903 833.74.903 32
71833/0904 833.02.940 33
71833/0918 833.77.918 37
71833/0919 833.77.919 37
71833/0922 833.74.922 32
71833/1000 833.75.000 41
71833/1021 833.72.021 37
71833/1040 833.75.040  41
71833/1041 833.75.041 41
71833/1042 833.75.042 41
71833/1070 833.76.070 38
71833/1072 833.76.072 38
71833/1200 833.31.200 41
71833/1720 833.77.720 38
71833/1902 833.77.902 37
71833/1903 833.77.903 37
71833/1921 833.74.921 32
71833/2000 833.77.000 40
71833/2001 833.77.001 40
71842/0010 842.57.010 29
71842/0020 842.35.020 30
71842/0070 842.35.070 30
71842/0420 842.49.420 28
71842/0620 842.49.620 28
71844/0002 844.73.002 28
71844/0030 844.72.030 29
71844/0031 844.72.031 29
71844/0032 844.72.032 29
71844/0200 844.38.200 29
71885/0401 885.05.401 30
71885/0451 885.05.451 30
71892/0728 892.14.728 106
71940/0002 940.59.002 137
71940/0003 940.59.003 137
71940/0100 940.67.100 138
71940/0101 940.67.101 138
71940/0102 940.67.102 138
71940/0103 940.67.103 138
71940/0108 940.82.108 134
71940/0113 940.42.113 133
71940/0115 940.43.115 133
71940/0116 940.43.116 133
71940/0117 940.43.117 133
71940/0118 940.43.118 133
71940/0120 940.43.120 133
71940/0120 940.43.120 134
71940/0121 940.82.121 134
71940/0125 940.82.125 134
71940/0129 940.82.129 134
71940/0130 940.43.130 133
71940/0130 940.43.130 134
71940/0139 940.82.139 134
71940/0160 940.43.160 133
71940/0160 940.43.160 134
71940/0802 940.59.802 137
71940/0803 940.59.803 137
71940/0812 940.59.812 137
71940/0813 940.59.813 137
71940/0921 940.43.921 133
71940/0921 940.43.921 134
71940/0931 940.43.931 133
71940/0931 940.43.931 134
71940/0961 940.43.961 133
71940/0961 940.43.961 134
71940/1000 940.44.000 136
71940/1001 940.44.001 136
71942/0400 942.35.400 136
XXXXX/XXXX 844.27.220 22
XXXXX/XXXX 844.27.420 22



Nábytkové úchytky,
věšáky
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Nábytková úchytka

nerez

• materiál:  nerez, kvalita 1.4301
• povrchová úprava:  matný, kartáčovaný

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71100/0051 100.48.051 141 38 128

Nábytková úchytka

nerez

• materiál:  nerez, kvalita 1.4301
• povrchová úprava:  matný, kartáčovaný

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71100/0061 100.45.061 142 40 128
71100/0062 100.45.062 174 40 160
71100/0063 100.45.063 206 40 192
71100/0064 100.45.064 238 40 224
71100/0066 100.45.066 302 40 288
71100/0067 100.45.067 334 40 320

Nábytková úchytka

nerez

• materiál:  nerez, kvalita 1.4301
• povrchová úprava:  matný, kartáčovaný

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71101/0029 101.20.029 136 35 96
71101/0030 101.20.030 168 35 128
71101/0032 101.20.032 200 35 160
71101/0031 101.20.031 232 35 192
71101/0033 101.20.033 328 35 288
71101/0034 101.20.034 392 35 352
71101/0035 101.20.035 488 35 448
71101/0036 101.20.036 600 35 560
71101/0037 101.20.037 700 35 660
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Nábytková úchytka

nerez

• materiál:  nerez, kvalita 1.4301
• povrchová úprava:  matný

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Průměr (A) Výška (B)

71134/0611 134.88.611 18 23

Nábytková úchytka

nerez

• materiál:  nerez, kvalita 1.4301
• povrchová úprava:  matný

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71132/0003 132.94.003 19 25 15

Nábytková úchytka

hliník

• povrchová úprava:  stříbrný elox

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka Výška Rozteč

71101/0900 101.03.900 122 30 96

Nábytková úchytka

hliník

• povrchová úprava:  stříbrný elox

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71109/0902 109.49.902 52 28 32
71109/0907 109.49.907 116 28 96
71109/0904 109.49.904 148 28 128
71109/0906 109.49.906 212 28 192
71109/0911 109.49.911 308 28 288
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Nábytková úchytka

hliník

• povrchová úprava:  stříbrný elox

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71100/0901 100.74.901 106 27 96
71100/0902 100.74.902 138 27 128

Nábytková úchytka

hliník

• povrchová úprava:  stříbrný elox

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka Výška Rozteč

71110/0904 110.73.904 138 26 128

Nábytková úchytka

hliník

• povrchová úprava:  stříbrný elox

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71116/0911 116.04.911 136 35 128
71116/0902 116.04.902 168 35 160
71116/0913 116.04.913 200 35 192
71116/0917 116.04.917 328 35 320
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Nábytková úchytka

(úchytková lišta) hliník

• povrchová úprava:  stříbrný elox (E6/EV1)
• délka 2500 mm (lze krátit na míru)

Objednací číslo
Délka (mm)

JAF Holz Hafele

71126/0904 126.27.904 2500

Nábytková úchytka

(úchytková lišta) hliník

• povrchová úprava:  stříbrný elox (E6/EV1)
• délka 2500 mm (lze krátit na míru)

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele A B C

71126/0901 126.14.901 43 20 2

Nábytková úchytka

(úchytková lišta) hliník

• povrchová úprava:  stříbrný elox (E6/EV1)
• délka 2500 mm (lze krátit na míru)

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele A B C

71126/0909 126.22.909 43 20 2
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Mušle

hliník

• materiál: mušle: hliník
  koncové krytky: odlitek ze zinku
•   povrchová úprava:  mušle a koncové krytky: stříbrná

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C) Rozměr (D)

71151/1901 151.99.901 110 31 96 104
71151/2902 151.99.902 142 31 128 136
71151/1903 151.99.903 174 31 160 168

Mušle

hliník

• materiál: úchytka: odlitek ze zinku 
  zadní díl: hliník
•   povrchová úprava:  úchytka: barva hliník 
  zadní díl: stříbrná

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C) Rozměr (D)

71151/0901 151.76.901 111 34 96 106
71151/1902 151.76.902 143 34 128 138
71151/0903 151.76.903 175 34 160 170
71151/0904 151.76.904 207 34 192 202

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

• povrchová úprava:  matný chrom

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71102/0410 102.27.410 124 28 96
71102/0420 102.27.420 169 27 128



strana 12 

R
oz

m
ěr

y 
js

ou
 n

ez
áv

az
né

. K
on

st
ru

kč
ní

 z
m

ěn
y 

a 
fo

rm
át

 v
yh

ra
ze

ny
.

UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

• povrchová úprava:  matný nikl, barva nerezu

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71101/0602 101.69.602 160 29 128 nikl mat
71101/0002 101.69.002 160 29 128 barva nerezu

Objednací číslo Rozměry (v mm)
Povrchová 

úpravaJAF Holz Hafele Délka (B)
Průměr 

(A)
71135/0201 135.48.201 25 28 chrom lesk 
71135/0401 135.48.401 25 28 chrom mat 
71135/1001 135.48.001 25 28 barva nerezu
71135/0601 135.48.601 25 28 nikl mat

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71109/0202 109.78.202 117 20 96 chrom lesk

71109/0402 109.78.402 117 20 96
chrom mat

71109/0403 109.78.403 155 27 128
71109/0002 109.78.002 117 20 96 barva 

nerezu71109/0003 109.78.003 155 27 128
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Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

• povrchová úprava:  leskle chromováno, matně 
 chromováno, barva nerezu

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71102/0201 102.12.201 105 28 96

chrom lesk 

71102/0202 102.12.202 137 28 128
71102/0203 102.12.203 169 28 160
71102/0204 102.12.204 201 28 192
71102/0205 102.12.205 233 28 224
71102/0208 102.12.208 329 28 320
71102/0209 102.12.209 457 28 448
71102/0401 102.12.401 105 28 96

chrom mat

71102/0402 102.12.402 137 28 128
71102/0403 102.12.403 169 28 160
71102/0404 102.12.404 201 28 192
71102/0405 102.12.405 233 28 224
71102/0408 102.12.408 329 28 320
71102/0409 102.12.409 457 28 448
71102/0001 102.12.001 105 28 96

barva 
nerezu

71102/0002 102.12.002 137 28 128
71102/0003 102.12.003 169 28 160
71102/0004 102.12.004 201 28 192
71102/0005 102.12.005 233 28 224
71102/0008 102.12.008 329 28 320
71102/0009 102.12.009 457 28 448

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

• povrchová úprava: leštěný chrom

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka (A) Výška Rozteč (C)

71109/0261 109.79.261 157 26 128
71109/0262 109.79.262 189 26 160
71109/0263 109.79.263 349 26 128
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

• povrchová úprava: barva hliníku 

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka Výška Rozteč

71109/0207 109.79.207 150 29 128

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

• povrchová úprava:  leštěný chrom, matný chrom, 
 zlatá leštěná barva

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71103/0202 103.84.202 81 24 64
chrom lesk 71103/0203 103.84.203 113 24 96

71103/0204 103.84.204 158 29 128
71103/0403 103.84.403 113 24 96

chrom mat71103/0404 103.84.404 158 29 128
71103/0405 103.84.405 204 30 160
71103/0803 103.84.803 113 24 96

zlatá lesk 
71103/0804 103.84.804 158 29 128

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71136/0209 136.05.209 chrom lesk 
71136/0609 136.05.609 nikl mat 
71136/0509 136.05.509 zlatá mat 
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Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

• povrchová úprava: matný chrom, matný nikl

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka Výška Rozteč

71110/0400 110.07.400 150 34 128 chrom mat
71110/0600 110.07.600 150 34 128 nikl mat

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

• povrchová úprava: matný chrom, matný nikl

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka Výška Rozteč

71110/1401 110.24.401 27 30 30 chrom mat
71110/0601 110.24.601 27 30 30 nikl mat

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

• povrchová úprava: matný chrom, matný nikl

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka Výška Rozteč

71133/0400 133.67.400 25 25 23 chrom mat
71133/2600 133.67.600 25 25 23 nikl mat
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka Výška Rozteč

71102/0901 102.55.901 106 23 96 antik zinek

71102/0101 102.55.101 106 23 96
hnědá 
patina

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71107/0402 107.20.402 125 24 96
chrom mat

71107/0403 107.20.403 158 25 128
71107/0602 107.20.602 125 24 96

nikl mat
71107/1603 107.20.603 158 25 128

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka Výška Rozteč

71103/0600 103.36.600 177 27 96 nikl mat
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Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka Výška Rozteč

71102/0650 102.83.650 164 26 128 nikl mat

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71101/0402 101.14.402 172 29 96
chrom mat

71101/0403 101.14.403 223 31 128

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka Výška Rozteč

71105/0600 105.26.600 40 23 32 nikl mat

40

32

23

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka Výška Rozteč

71116/0610 116.22.610 41 23 32 nikl mat
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka (A) Šířka Rozteč (C) 

71110/0236 110.34.236 180 26 128/160
chrom lesk

71110/0238 110.34.238 244 26 192/224
71110/0636 110.34.636 180 26 128/160 nikl 

kartáčovaný71110/0638 110.34.638 244 26 192/224
71110/0337 110.34.337 180 26 128/160 bilá mat     

RAL 901671110/0339 110.34.339 244 26 192/224
71110/0336 110.34.336 180 26 128/160 černá mat    

RAL 901771110/0338 110.34.338 244 26 192/224

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka Šířka Rozteč 

71110/0227 110.34.227 215 30 160/192 chrom lesk
71110/0627 110.34.627 215 30 160/192 nikl kart.
71110/0328 110.34.328 215 30 160/192 bílá matná
71110/0327 110.34.327 215 30 160/192 černá matná
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Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka  (A) Šířka Rozteč  (C)

71110/0286 110.34.286 180 28 160
chrom lesk

71110/0287 110.34.287 212 28 192
71110/0686 110.34.686 180 28 160 nikl 

kartáčovaný71110/0687 110.34.687 212 28 192
71110/0786 110.34.786 180 28 160 bilá mat     

RAL 901671110/0787 110.34.787 212 28 192
71110/0386 110.34.386 180 28 160 černá mat    

RAL 901771110/0387 110.34.387 212 28 192

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka  (A) Šířka Rozteč  (C)

71110/0265 110.34.265 146 28 128
chrom lesk71110/0266 110.34.266 178 28 160

71110/0267 110.34.267 210 28 192
71110/0665 110.34.665 146 28 128

nikl 
kartáčovaný

71110/0666 110.34.666 178 28 160
71110/0667 110.34.667 210 28 192

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka Šířka Rozteč

71103/0295 103.84.295 139 29 128 chrom lesk
71103/0495 103.84.495 139 29 128 chrom mat
71103/0695 103.84.695 139 29 128 nikl mat

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka Výška Rozteč

71107/0003 107.18.003 154 29 128
barva 
nerezu

71107/0603 107.18.603 154 29 128 nikl mat

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka  (A) Šířka Rozteč  (C)

71110/0291 110.34.291 42 40 32
chrom lesk71110/0294 110.34.294 106 40 96

71110/0296 110.34.296 170 40 160
71110/0691 110.34.691 42 40 32

nikl 
kartáčovaný

71110/0694 110.34.694 106 40 96
71110/0696 110.34.696 170 40 160
71110/0091 110.34.091 42 40 32

železo      
patina 

71110/0094 110.34.094 106 40 96
71110/0096 110.34.096 170 40 160

21
A
C

40
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Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka Průměr

71133/0210 133.91.210 35 20 chrom lesk

71133/1610 133.91.610 35 20
barva 
nerezu

71133/0510 133.91.510 35 20 grafi tová

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka (B) Průměr (A)

71132/0245 132.09.245 24 15
chrom lesk

71132/0240 132.09.240 28 25
71132/0445 132.09.445 24 15

chrom mat
71132/0440 132.09.440 28 25
71132/0645 132.09.645 24 15 nikl 

kartáčovaný71132/0640 132.09.640 28 25

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka (B) Šířka (A)

71132/0225 132.09.225 24 15
chrom lesk

71132/0220 132.09.220 28 25
71132/0425 132.09.425 24 15

chrom mat
71132/0420 132.09.420 28 25
71132/0625 132.09.625 24 15 nikl 

kartáčovaný71132/0620 132.09.620 28 25

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku



strana 22 

R
oz

m
ěr

y 
js

ou
 n

ez
áv

az
né

. K
on

st
ru

kč
ní

 z
m

ěn
y 

a 
fo

rm
át

 v
yh

ra
ze

ny
.

UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Výška (B)  Délka (A) Šířka (C)

71132/0255 132.09.255 24 27 11
chrom lesk

71132/0250 132.09.250 28 34 14
71132/0455 132.09.455 24 27 11

chrom mat
71132/0450 132.09.450 28 34 14
71132/0655 132.09.655 24 27 11 nikl 

kartáčovaný71132/0650 132.09.650 28 34 14

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Průměr Výška Průměr

71133/0200 133.91.200 14 26 10 chrom lesk
71133/1400 133.91.400 14 26 10 chrom mat
71133/1600 133.91.600 14 26 10 nikl mat

Nábytková úchytka

odlitek ze zinku

Objednací číslo Rozměry (v mm)
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele Šířka Hloubka Výška 

71844/1220 844.27.220 65 47 73 chrom lesk 
71844/0420 844.27.420 65 47 73 chrom mat

• odstup vrtání: 32 mm
• upevňovací materiál součástí dodávky
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Nábytková úchytka

ocel

Objednací číslo Rozměry (v mm)
Povrchová 

úpravaJAF Holz Hafele
Délka 

(A)
Výška 

(B)
Rozteč 

(C)
71116/0205 116.09.205 74 35 64

 
chrom lesk

71116/0214 116.09.214 106 35 96
71116/0285 116.09.285 138 35 128
71116/0245 116.09.245 170 35 160
71116/0265 116.09.265 202 35 192
71116/0275 116.09.275 298 35 288
71116/0295 116.09.295 362 35 352
71116/0005 116.09.005 74 35 64

 
chrom mat

71116/0015 116.09.015 106 35 96
71116/0085 116.09.085 138 35 128
71116/0045 116.09.045 170 35 160
71116/0065 116.09.065 202 35 192
71116/0075 116.09.075 298 35 288
71116/0095 116.09.095 362 35 352
71116/0605 116.09.605 74 35 64

barva 
nerezu

71116/0615 116.09.615 106 35 96
71116/0685 116.09.685 138 35 128
71116/0645 116.09.645 170 35 160
71116/0665 116.09.665 202 35 192
71116/0675 116.09.675 298 35 288
71116/0695 116.09.695 362 35 352

Nábytková úchytka

ocel

Objednací číslo Rozměry (v mm)
Povrchová 

úpravaJAF Holz Hafele
Délka 

(A)
Výška 

(B)
Rozteč 

(C)
71117/0224 117.97.224 136 35 96

chrom lesk

71117/0252 117.97.225 168 35 128
71117/0208 117.97.218 200 35 160
71117/0254 117.97.227 232 35 192
71117/0209 117.97.219 328 35 288
71117/0256 117.97.229 392 35 352
71117/0234 117.97.234 136 35 96

chrom mat

71117/0452 117.97.235 168 35 128
71117/0453 117.97.236 200 35 160
71117/0454 117.97.237 232 35 192
71117/0455 117.97.238 328 35 288
71117/0456 117.97.239 392 35 352
71117/0244 117.97.244 136 35 96

nikl mat

71117/0652 117.97.245 168 35 128
71117/0653 117.97.246 200 35 160
71117/0654 117.97.247 232 35 192
71117/0655 117.97.248 328 35 288
71117/0656 117.97.249 392 35 352
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Nábytková úchytka

ocel

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71117/0222 117.31.222 111 30 96 lesklý
chrom71117/0231 117.31.231 148 30 128

71117/0421 117.31.421 111 30 96 matný 
chrom71117/0431 117.31.431 148 30 128

71117/0621 117.31.621 111 30 96 matný
nikl71117/0631 117.31.631 148 30 128

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71114/0202 114.03.202 150 29 128 leštěný 
chrom71114/0203 114.03.203 200 31 160

71114/0902 114.03.902 150 29 128
barva hliníku

71114/0903 114.03.903 200 31 160
71114/0712 114.03.712 150 29 128

bílá matná
71114/0713 114.03.713 200 31 160
71114/0312 114.03.312 150 29 128

černá matná
71114/0313 114.03.313 200 31 160

Nábytková úchytka

plast

• povrchová úprava:  leštěný chrom, barva hliníku, 
 bílá matná, černá matná
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Nábytková úchytka

plast

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71111/0922 111.18.922 oranžová
71111/0822 111.18.822 modrá
71111/0422 111.18.422 růžová

Nábytková úchytka

plast

• úchytka:  průhledná 
• sokl:  barva hliník, bílá matná

Objednací číslo Rozměry (v mm) Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele Délka (A) Výška (B) Rozteč (C)

71113/0943 113.07.943 183 24 160  hliník 
71113/0753 113.07.753 183 24 160 bílá
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Nábytková úchytka

porcelán

Objednací číslo Rozměry (v mm)
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele Průměr (A) Výška (B)
Průměr 

(C) 

71130/0764 130.51.764 30 30 18
keramika bílá / kov 

antik zinek

71130/0755 130.51.755 30 30 18
keramika bílá /kov 

hnědá patina 

Nábytková knobka

plast

Objednací číslo
Povrchová úprava / barva

JAF Holz Hafele

71138/0280 138.01.280 leštěný chrom
71138/0980 138.01.980 barva hliníku
71138/0790 138.01.790 bílá matná
71138/0390 138.01.390 černá matná

Nábytková knobka

plast

Objednací číslo
Povrchová úprava / barva

JAF Holz Hafele

71138/0940 138.26.940 úchytka: průhledná; sokl: barva hliník
71138/0750 138.26.750 úchytka: průhledná; sokl: bílá, mat
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Nábytková knobka

plast

Objednací číslo
Povrchová úprava / barva

JAF Holz Hafele

71138/0012 138.68.012 zelená
71138/0512 138.68.512 světle růžová
71138/0412 138.68.412 růžová

Nábytková knobka

plast

Objednací číslo
Povrchová úprava / barva

JAF Holz Hafele

71138/0014 138.68.014 zelená
71138/0514 138.68.514 světle růžová
71138/0414 138.68.414 růžová

Nábytková knobka

plast

Objednací číslo
Povrchová úprava / barva

JAF Holz Hafele

71138/0011 138.68.011 zelená
71138/0511 138.68.511 světle růžová
71138/0411 138.68.411 růžová
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Mušle

plast

•   povrchová úprava:  barva hliníku

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka Výška

71111/0910 111.20.910 78 78

Šatní háček

mosaz

•   povrchová úprava: chrom mat, nikl mat
•  upevňovací materiál součástí dodávky

Objednací číslo Rozměry (v mm)
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele Délka Průměr

71842/0420 842.49.420 44 32 chrom mat
71842/0620 842.49.620 44 32 nikl mat

Šatní háček

nerez

•  upevňovací materiál součástí dodávky
•  výška: 15 mm

Objednací číslo Rozměry (v mm)
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele Šířka Hloubka 

71844/0002 844.73.002 19 35 nerez mat
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Šatní háček

nerez

• materiál: nerez, kvalita 1.4301
•   povrchová úprava: matný kartáčovaný
•   upevňovací materiál součástí dodávky

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Hloubka ø háčku ø rozety

71842/0010 842.57.010 46 19 35

Šatní háček

nerez

• materiál: nerez, kvalita 1.4301
•   povrchová úprava: matný kartáčovaný
•   provedení: se štítkem Ø 30 mm
•   upevňovací materiál součástí dodávky

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Hloubka ø háčku

71844/0030 844.72.030 32 10
71844/0031 844.72.031 52 10
71844/0032 844.72.032 72 10

Šatní háček

nerez

• materiál: mosaz
•   povrchová úprava: lesklý chrom
•   upevňovací materiál součástí dodávky

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Hloubka ø háčku

71844/0200 844.38.200 32 14
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Šatní háček a věšák

nerez

• materiál: nerez, kvalita 1.4301
•   povrchová úprava: matný kartáčovaný
•   rozteč a hloubka: 17 mm a 70 mm
•   upevňovací materiál součástí dodávky

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Výška ø háčku ø rozety

71842/0070 842.35.070 105 8 45
71842/0020 842.35.020 219 8 45

Šatní háček a věšák

odlitek ze zinku

•   povrchová úprava: matný chrom
•   rozteč otvorů: 20 mm
•   upevňovací materiál součástí dodávky

Objednací číslo Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Šířka Hloubka Výška

71885/0451 885.05.451 76 30 46
71885/0401 885.05.401 76 76 123

Závitové šrouby M4 k úchytkám

ocel, pozink

•   hlava s podložkou s kombi zářezem 
•   závit M4

Objednací číslo
Provedení

Rozměry (v mm)

JAF Holz Hafele Délka

71022/0081 022.35.081 pevná délka 8
71022/0225 022.35.225 pevná délka 22
71022/0350 022.35.350 pevná délka 35
71022/0420 022.35.420 pevná délka 42
71022/0999 022.35.22X zalamovací 50



Osvětlení
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LED Driver

driver s 2M přívodním kabelem, 12 V

Objednací číslo
Příkon (W)

JAF Holz Hafele

71833/0902 833.74.902 15
71833/1921 833.74.921 20
71833/0903 833.74.903 30
71833/0922 833.74.922 60

•  provedení:  paralelní propojení, integrovaná funkce
 spínání, propojení konektory

•  vstupní napětí:  100 – 240 V; 50 – 60 Hz
•  výstupy: 6x pro 12 V svítidla, 1x pro spínač, 
  1x pro přívodní kabel s Euro zástrčkou

Prodlužovací kabely

max. vzdálenost světla od driveru je 6 m, 12 V

Objednací číslo Délka kabelu 
(mm)JAF Holz Hafele

71833/0724 833.74.724 500
71833/0725 833.74.725 1000
71833/0726 833.74.726 2000

3cestný elektronický rozbočovač

s 1 slotem pro spínač, 12 V

Objednací číslo Délka kabelu 
(mm)JAF Holz Hafele

71833/0742 833.74.742 200
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6cestný rozbočovač

12 V

Objednací číslo Délka kabelu 
(mm)JAF Holz Hafele

71830/0081 830.06.081 200
71833/0743 833.74.743 2000

Tranformátor se spínačem do zásuvky

s 6cestným rozbočovačem, 12 V

Objednací číslo
Příkon (W)

JAF Holz Hafele

71833/0904 833.02.940 6

• provedení: s nožním spínačem
• materiál: plast
• barva: černá
• rozměry:  A = 2000 mm
   B = 2000 mm
   C = 4000 mm

Objednací číslo
Barva světla

Světelný tok 
(lm)

Index podání 
barevJAF Holz Hafele

71833/0337 833.73.337
teplá bílá 
3200 K

1750 80

71833/0331 833.73.336
studená bílá 

4000 K
1800 80

71833/0340 833.73.343
studená bílá 

6500 K
1800 80

Osvětlovací páska LED 2013

se 300 LED diodami, 12 V

• provedení:  lze zkrátit po 50 mm
• povrchová úprava: bílá barva
• příkon:  4,8 W na metr (5M na 30 W driver)
• montáž:  samolepící / do hliníkového profi lu
• balení:  5M role LED pásky s 2M 

 propojovacím kabelem (833.74.871)
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Osvětlovací páska LED 2015

se 150 LED diodami, 12 V

• provedení:  vysoká svítivost, lze zkrátit po 100mm
•  povrchová úprava: bílá barva
•  příkon:  7,1 W na metr (3,8M na 30W driver)
•  montáž:  samolepící / do hliníkového profi lu
•  balení:  5M role LED pásky s 2M 

 propojovacím kabelem (833.74.753)

Objednací číslo
Barva světla

Světelný tok 
(lm)

Index podání 
barevJAF Holz Hafele

71833/0403 833.73.403
teplá bílá
3200 K

2600 80

71833/0401 833.73.404
studená bílá 

4000 K
2650 80

71833/0410 833.73.411
studená bílá 

6500 K
2700 80

Příslušenství osvětlovacích 12 V LED pásek

Objednací číslo
Typ Popis

JAF Holz Hafele

71833/0718 833.74.871 LED 2013 propojovací 2M kabel s 12 V konektorem
a příchytkou pro osvětlovací LED pásku pro 
připojení osvětlovací LED pásky k driveru71833/0753 833.74.753 LED 2015

71833/0720 833.74.874 LED 2013 nacvakávací konektor pro osvětlovací LED pásek 
pro propojení dvou osvětlovacích LED pásek71833/0757 833.74.757 LED 2015

71833/0870 833.74.870 LED 2013 propojovací kabel 50 mm s nacvakávacími  
konektory pro propojení LED pásek “přes roh”71833/0754 833.74.754 LED 2015

Objednací číslo
Barva světla

Světelný tok 
(lm)

Délka 
(mm)JAF Holz Hafele

71833/0260 833.73.260
teplá bílá 
3200 K

54 300

71833/0262 833.73.262
teplá bílá 
3200 K

338 2000

71833/0250 833.73.250
studená bílá 

5000 K
60 300

71833/0252 833.73.252
studená bílá 

5000 K
375 2000

Osvětlovací páska LED 2011

LED páska zalitá v pryskyřici, 12 V

• provedení:  lze zkrátit po 75 mm
• příkon:  300mm 0,8 W / 2000mm 5 W
• montáž: samolepící



Více informací najdete na: www.jafholz.cz | www.hafele.cz  strana 35

R
oz

m
ěr

y 
js

ou
 n

ez
áv

az
né

. K
on

st
ru

kč
ní

 z
m

ěn
y 

a 
fo

rm
át

 v
yh

ra
ze

ny
.

Více informací najdete na: www.jafholz.cz | www.hafele.cz  strana 35

Příslušenství osvětlovacích 12 V LED pásek

přívodní kabel, délka 2,5M, 12 V

Objednací číslo
Popis

JAF Holz Hafele

71833/0712 833.74.712
kabel pro připojení osvětlovací LED 
pásky k driveru, černý

LED 2018 – svítidlo s fl exibilním ramenem

12 V

• použití:  světlo na čtení, na postel,
•    provedení:   integrovaná skleněná čočka, 

 vestavěný otočný vypínač, 
 nelze stmívat

•   povrchová úprava: stříbrně šedá
•   světelný tok: 70 lm
•   příkon: 2 W
•   index podání barev 93
•   počet LED: 1
•   pro zapuštěnou nebo povrchovou montáž

Objednací číslo
Barva světla Typ montáže

JAF Holz Hafele

71833/0100 833.74.100
teplá bílá 
3000 K

povrchová

71833/0110 833.74.110
teplá bílá 
3000 K

zapuštěná

Poznámka:
Spínání fl exibilní lampičky 
pootočením koncovky svítidla
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LED 2019 – svítidlo na hranu skla

12 V

• použití:  podsvícení skleněných polic 
 s tloušťkou skla 6–12 mm

• materiál: nerez, lesklý
• délka: 40 mm
• příkon: 0,2 W
• index podání barev 87
• počet LED: 3
• pro nasunutí na hranu skla. Svítidlo nemá nosnou funkci.

Objednací číslo
Barva světla Světelný tok (lm)

JAF Holz Hafele

71833/0120 833.74.120
denní bílá 
6000 K

19

LED 1075

zapuštěná svítidla, 12 V

• materiál:  plast
• montáž: do vyvrtaného otvoru
• světelný tok (lm): 120
• příkon: 1,6 W
• index podání barev 70 – 80

Objednací číslo
Barva světla

Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele

71833/0220 833.31.220
studená bílá 

4000 – 4500 K
chrom

71833/0020 833.31.020
studená bílá 

4000 – 4500 K
nerez

71833/0221 833.31.221
teplá bílá 

3000 – 3250 K
chrom

71833/0021 833.31.021
teplá bílá 

3000 – 3250 K
nerez
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LED 2020

zapuštěná svítidla, 12 V (s možností povrchové montáže)

• materiál:  zinek
•  montáž:  do vyvrtaného otvoru nebo na povrch
•  světelný tok (lm): 138   
•  příkon:  3,2 W
•  index podání barev (CRI): 85 

Objednací číslo
Barva světla

Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele

71833/1021 833.72.021
studená bílá 

4000 K
matný nikl

71833/0024 833.72.024
studená bílá 

4000 K
černá

71833/0031 833.72.031
studená bílá 

4000 K
chrom

* Poznámka:
Kroužek pro povrchovou montáž, viz. katalog Hafele.

LED Driver

driver s 2M přívodním kabelem, 24 V

Objednací číslo
Příkon (W)

JAF Holz Hafele

71833/1902 833.77.902 15
71833/0918 833.77.918 20
71833/1903 833.77.903 30
71833/0919 833.77.919 75

•  provedení:  paralelní propojení, integrovaná funkce
 spínání, propojení konektory

•  vstupní napětí:  100 – 240 V; 50 – 60 Hz
•  výstupy: 6x pro 24V svítidla, 1x pro spínač, 
  1x pro přívodní kabel s Euro zástrčkou
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Prodlužovací kabely

24 V

Objednací číslo Délka kabelu 
(mm)JAF Holz Hafele

71833/0706 833.77.706 500
71833/0707 833.77.707 1000
71833/0708 833.77.708 2000

•  max. vzdálenost světla od driveru je 6M

3cestný elektronický rozbočovač

se slotem pro vypínač, 24 V

Objednací číslo Délka kabelu 
(mm)JAF Holz Hafele

71833/1720 833.77.720 200

6cestný rozbočovač

24 V

Objednací číslo Délka kabelu 
(mm)JAF Holz Hafele

71830/0082 830.06.082 200
71833/0722 833.77.722 2000

Objednací číslo
Barva světla

Světelný tok 
(lm)

Index podání 
barevJAF Holz Hafele

71833/1070 833.76.070
teplá bílá 
3200 K

6650 82

71833/0071 833.76.071
studená bílá 

4000 K
7000 83

71833/1072 833.76.072
teplá bílá 
6000 K

7860 86

Osvětlovací páska LED 3013

se 150 LED diodami, 24 V

• provedení:  vysoká svítivost, lze zkrátit po 200mm
•  povrchová úprava: bílá barva
•  příkon:  80 W (16 W na metr pásky)
 Max. 3,75M LED pásky na 75 W driver
• montáž:  samolepící
 Vždy do hliníkového profi lu s min. hloubkou 12 mm.
• balení:  5M role LED pásky s 2M 

 propojovacím kabelem (833.77.750)
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Objednací číslo
Barva světla

Světelný tok 
(lm)

Index podání 
barevJAF Holz Hafele

71833/0080 833.76.080
teplá bílá 
3200 K

6825 85

71833/0081 833.76.081
studená bílá 

4000 K
6825 83

71833/0082 833.76.082
teplá bílá 
6000 K

7100 83

Osvětlovací páska LED 3015

se 150 LED diodami, 24 V

• provedení:  vysoká svítivost, lze zkrátit po 50mm
•  povrchová úprava: bílá barva
•  příkon:  75 W (15 W na metr pásky)
 Max. 4M LED pásky na 75 W driver
• montáž:  samolepící
 Vždy do hliníkového profi lu s min. hloubkou 12 mm.
• balení:  5M role LED pásky s 2M 

 propojovacím kabelem (833.77.750)

Příslušenství osvětlovacích 24 V LED pásek

Objednací číslo
Typ Popis

JAF Holz Hafele

71833/0750 833.77.750
LED 3013
LED 3015

propojovací 2M kabel s 24V konektorem
a příchytkou pro osvětlovací LED pásku pro 
připojení osvětlovací LED pásky k driveru

71833/0760 833.77.760
LED 3013
LED 3015

nacvakávací konektor pro osvětlovací LED pásek 
pro propojení dvou osvětlovacích LED pásek

71833/0740 833.77.740
LED 3013
LED 3015

propojovací kabel 50 mm s nacvakávacími  
konektory pro propojení LED pásek “přes roh”
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LED 301018 – svítidlo s fl exibilním ramenem

24 V

• použití:  světlo na čtení, na postel
•  provedení:  vestavěný senzorový spínač i stmívač
•  povrchová úprava:  stříbrná šedá
•  světelný tok:  165 lm
•  příkon:  2,75 W
•  index podání barev: 93
•  počet LED:  30
•  pro zapuštěnou nebo povrchovou montáž

Objednací číslo
Barva světla Typ montáže

JAF Holz Hafele

71833/2001 833.77.001
studená bílá 

4000 K
povrchová

71833/2000 833.77.000
studená bílá 

4000 K
zapuštěná

Poznámka:
Senzorové spínání a stmívání fl exibilní 
lampičky poklepáním nebo přidržením 
prstu na hlavě svítidla. 
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LED 3001

zapuštěná svítidla, 24 V

• provedení: prizmatický kryt
• materiál: hliník, stříbrný elox
• povrchová úprava: stříbrný elox
• index podání barev 80 – 90
• příkon: 1,7 W
• počet LED: 24
• montáž: do otvoru, na klip nebo vrut

Objednací číslo
Barva světla Světelný tok (lm)

JAF Holz Hafele

71833/1000 833.75.000
studená bílá

5000 K
67

71833/0010 833.75.010
teplá bílá 
3200 K

55

LED 1048

zapuštěná svítidla, 24 V

• materiál:  plast
• montáž: do vyvrtaného otvoru
• světelný tok (lm): 120
• příkon: 1,7 W
• index podání barev 70 – 80

Objednací číslo
Barva světla

Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele

71833/0201 833.31.201
studená bílá 

5000 – 5500 K
chrom

71833/0001 833.31.001
studená bílá 

5000 – 5500 K
nerez

71833/1200 833.31.200
teplá bílá 

3000 – 3200 K
chrom

71833/0000 833.31.000
teplá bílá 

3000 – 3200 K
nerez

LED 3010

zapuštěná svítidla, 24 V

• materiál:  hliník, stříbrný elox
•  povrchová úprava: stříbrný elox
•  index podání barev: 84
•  příkon:  3,25 W
•  počet LED:  1
•  montáž:  do otvoru, na klip nebo vrut

Objednací číslo
Barva světla

Světelný tok 
(lm)JAF Holz Hafele

71833/1040 833.75.040 
teplá bílá 
3000 K

242

71833/1041 833.75.041
studená bílá 

4000 K
242

71833/1042 833.75.042
studená bílá 

6000 K
250
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Povrchové úpravy profi lu – různé světelné efekty

Mléčný kryt: 
Materiál je probarvený v celé tloušťce. Vytváří homogenní 
světlo s jednotnou intenzitou soustředěnou na plochu. 
Světlo působí “měkce“.

Matný kryt: 
Povrch je matný. Světlo působí jako „bílý samet“, velmi 
kvalitně a elegantně.

Mléčný kryt Matný kryt

Hliníkový profi l pro zapuštěnou montáž

pro osvětlovací LED pásky 2013, 2015, 3013, 3015

• pro vestavnou montáž 
•  s mléčným nebo matným krytem
•  profi ll:  hliník, délka 2500mm
•  koncovka:  plast

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71833/0705 833.72.810* stříbrný elox, kryt matný, 8,5mm
71833/0709 833.72.819 koncovka - stříbrná barva
71833/0815 833.74.815 stříbrný elox, kryt mléčný, 13mm
71833/0816 833.74.816 stříbrný elox, kryt matný, 13mm
71833/0827 833.74.827 koncovka - střbrná barva

* Poznámka:
Tento profi l není určený pro nepřetržitý provoz v kombinaci
 LED 3013 a 3015.

Viditelné LED body

Difuzor - kryt LED 2013 LED 2015 LED 3013 LED 3015

Mléčný ano ano ano ne

Matný ano ano ano ano

Koncovky s kabelovým
výstupem 833.72.819
profi l pro 833.74.810

Koncovky s kabelovým
výstupem 833.74.827
pro profi ly 833.74.815
a 833.74.816



Více informací najdete na: www.jafholz.cz | www.hafele.cz  strana 43

R
oz

m
ěr

y 
js

ou
 n

ez
áv

az
né

. K
on

st
ru

kč
ní

 z
m

ěn
y 

a 
fo

rm
át

 v
yh

ra
ze

ny
.

Více informací najdete na: www.jafholz.cz | www.hafele.cz  strana 43

Hliníkový profi l pro povrchovou montáž

pro osvětlovací LED pásky 2013, 2015, 3013, 3015

• pro vestavnou montáž 
•  s mléčným nebo matným krytem
•  profi ll:  hliník, délka 2500mm
•  koncovka:  plast

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71833/0729 833.74.840* stříbrný elox, kryt matný, 8,5mm
71833/0730 833.74.849 koncovka - stříbrná barva
71833/0810 833.74.810 stříbrný elox, kryt mléčný, 13mm
71833/0811 833.74.811 stříbrný elox, kryt matný, 13mm
71833/0821 833.74.821 koncovka - střbrná barva

* Poznámka:
Tento profi l není určený pro nepřetržitý provoz v kombinaci
 LED 3013 a 3015.

Viditelné LED body

Difuzor - kryt LED 2013 LED 2015 LED 3013 LED 3015

Mléčný ano ano ano ne

Matný ano ano ano ano

Koncovky s kabelovým
výstupem 833.74.849
profi l pro 833.74.840

Koncovky s kabelovým
výstupem 833.74.821
pro profi ly 833.74.810
a 833.74.811

Hliníkový profi l pro rohovou montáž

pro osvětlovací LED pásky 2013, 2015, 3013, 3015

• pro povrchovou montáž do rohu 
•  s mléčným krytem
•  profi l:  hliník, délka 2500mm
•  koncovka:  plast

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71833/0812 833.74.812 stříbrný elox, kryt mléčný
71833/0822 833.74.822 koncovka - stříbrná barva
71833/0825 833.74.825 konzole - stříbrná barva
71833/0826 833.74.826 mont. podložka - stříbrná barva

Poznámka:
Rozměr montážního klipu.

Viditelné LED body

Difuzor - kryt LED 2013 LED 2015 LED 3013 LED 3015

Mléčný ano ano ano ne
Koncovky 
s kabelovým
výstupem, 
stříbrná
833.74.822

Konzole, 
stříbrná  
833.74.825

Montážní 
podložka, 
stříbrná  
833.74.826
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Hliníkový profi l pro šatní tyče

pro osvětlovací LED pásky

• pro montáž podsvícené šatní tyče
•  s matným krytem
•  profi l:  hliník, délka 2500 mm
•  koncovka:  plast

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71833/0735 833.72.735 stříbrný elox, kryt matný

Poznámka:
Rozměr montážního klipu.

Oválný držák 
profi lu šatní 
tyče,
stříbrná  
833.74.822

Senzorový spínač

bezdotykové zapínání/vypínání

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71833/0040 833.89.070 stříbrná

• materiál:  plast
• kontaktní proud:  0 – 75 W
• dosah senzoru: 0 – 80 mm
• délka kabelu: 2 m

• materiál:  plast
• kontaktní proud: 0 – 75 W
• dosah senzoru: 0 – 80 mm
• délka kabelu: 2 m

Dveřní senzorový spínač

dveře otevřeny = světlo svítí, 
dveře zavřeny = světlo nesvítí

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71833/0041 833.89.071 stříbrná
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• materiál:  plast
• kontaktní proud: 0 – 75 W
• dosah senzoru: 0 – 3000 mm
• prodleva: 30 s
• délka kabelu: 2 m

Pohybový senzor 

automatické zapínání/vypínání

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71833/0042 833.89.072 stříbrná

• materiál:  plast
• kontaktní proud: 0 – 75 W
• dosah senzoru: 0 – 80 mm
• délka kabelu: 2 m

Senzorový spínač – bezdotykové zapínání a vypínání s funkcí stmívání

krátký dotek = zapnutí/vypnutí
dlouhý dotek = stmívání

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71833/0043 833.89.073 stříbrná

• materiál:  plast
• kontaktní proud: 0 – 75 W
• délka kabelu: 2 m

Dveřní spínač

dveře otevřeny = světlo svítí
dveře zavřeny = světlo nesvítí

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71833/0045 833.89.045 černá

• materiál:  plast
• kontaktní proud: 0 – 75 W
• délka kabelu: 2 m

Tlačítkový spínač

 

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71833/0044 833.89.044 černá
71833/0074 833.89.074 stříbrná
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• materiál:  plast
• kontaktní proud: 0 – 75 W
• délka kabelu: 2 m

Nožní spínač

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71833/0046 833.89.046 černá

Adaptér pro spínač, pro montáž na plochu

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71833/0090 833.89.090 stříbrná

• materiál:   plast
•    průměr: 16 mm
•  použití:            pro spínač s průměrem 12mm
•    vhodné pro otvory v rozteči 32mm

Prodlužovací kabel pro spínače

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71833/0067 833.89.067 černá

• materiál:   plast
•  použití:                   kompatibilní pro všechny spínače 
•  délka kabelu:  2 M

Poznámka:
Vzdálenost mezi driverem a spínačem je max. 6M.
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Multi-spínač-box

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71833/0064 833.89.064 černá

• materiál:   plast
•  použití:                   kompatibilní pro všechny spínače 
•  délka kabelu:  1 M

1 LED driver ovládaný 2-3 spínači. Umožňuje LED driver 
zapínat a vypínat z různých míst.

• Stmívač nelze použít v kombinaci s multi-switch-boxem
• Max. 75 W na každý multi-switch-box.

Zásuvkový prvek Schuko zápustný

se samostatným hlavním vypínačem napájení

Objednací číslo
Provedení

JAF Holz Hafele

71833/0300 833.53.300
s 3 zásuvkami Schuko 

a 2 přípojkami USB

• se dvěma přípojkami RJ-45 nebo dvěma USB nabíjecími 
porty

• kryt se sklápěcí kabelovou průchodkou umožňuje 
vyústění kabelu, i když je zásuvka v dolní poloze

• v dolní poloze je ze všech stran chráněn proti stříkající 
vodě

• provedení: kryt se sklápěcí kabelovou 
 průchodkou, s osvětleným hlavním
 vypínačem napájení

• materiál: tělo: hliník, kryt: plast
• barva: tělo: stříbrná barva, 

 zásuvková lišta: černá
• montáž: v pracovních deskách tloušťky 

 10–50 mm
• norma EN: vidlice bez kolíku

Zástrčka Schuko extrémně plochá

bez prodlužovacího kabelu

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71820/0350 820.52.350 černá

• tenký design umožňuje použití zásuvek, které jsou za 
nábytkem

•  s možností připojení kabelu, 
pro kabel s průřezem vodiče 0,75 mm2 až 1,5 mm2 

•  250 V/16 A



Závěsy, 
výklopná kování
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Nábytkové závěsy Metalla A 110°

pro standardní použití

• materiál:  miska a ramínko z oceli
• povrchová úprava: niklováno
• upevnění misky: k přišroubování
• montáž: k nasunutí s nasouvací technikou A
• hloubka vrtání: miska 12,0 mm
• nastavení: stranové nastavení ±2,5 mm, výškové 

 nastavení ±2 mm (montážní 
 podložkou), nastavení hloubky ±2 mm

• s automatickou dovírací mechanikou 

Objednací číslo
Typ Vrtání

JAF Holz Hafele

71311/2500 311.90.500 naložený
48/671311/2501 311.90.501 polonaložený

71311/3502 311.90.502 vložený

naložený závěs - naložení dveří (mm)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 4 5 6 7 0

odsazení misky E (mm) výška montážní  podložky (mm)

polonaložený závěs - naložení dveří (mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 4 5 6 7 0

odsazení misky E (mm) výška montážní  podložky (mm)

naložený závěs - naložení dveří (mm)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

3 4 5 6 7 0

odsazení misky E (mm) výška montážní  podložky (mm)
naložený polonaložený vložený

nasunovací 
technika

Křížové montážní podložky Metalla A

s nasouvací technikou

• materiál:  ocel
• povrchová úprava: niklováno
• nastavení: výškové nastavení ±2 mm 

 v podélných otvorech

Objednací číslo
Výška D (mm)

Způsob
montážeJAF Holz Hafele

 71311/4500 311.98.500 0
přišroubování 
pomocí vrutů
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Nábytkové závěsy Metalla A 165°

pro korpusy s vnitřními zásuvkami nebo výsuvnými policemi 

• materiál:  miska a ramínko z oceli
• povrchová úprava: niklováno
• upevnění misky: k přišroubování
• montáž: k nasunutí s nasouvací technikou A
• hloubka vrtání: miska 12,0 mm
• nastavení: stranové nastavení ±2,5 mm, výškové 

 nastavení ±2 mm (montážní 
 podložkou), nastavení hloubky ±2 mm

• s automatickou dovírací mechanikou 

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71311/3500 311.93.500 naložený

naložení dveří (mm)

7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

3 4 5 6 7 0

odsazení misky E (mm) výška montážní podložky (mm)

podložka s nasouvací technikou pro závěs Metalla A 165

• materiál:  ocel
• povrchová úprava: niklováno
• nastavení: výškové nastavení ±2 mm 

 v podélných otvorech

Objednací číslo
Výška D (mm)

Způsob
montážeJAF Holz Hafele

 71311/4500 311.98.500 0
přišroubování 
pomocí vrutů
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Nábytkové závěsy Metalla Mini A 95°

pro dřevěné dveře

• materiál: miska a ramínko z oceli
• povrchová úprava: niklováno
• upevnění misky: k přišroubování
• montáž: k nasunutí s nasouvací technikou A
• hloubka vrtání: miska 10,0 mm
• nastavení: stranové nastavení ±2 mm, 

 výškové nastavení ±2 mm (montážní 
 podložkou), nastavení hloubky ±2 mm

• pro tloušťku dveří: 12 – 22 mm
• s automatickou dovírací mechanikou

Objednací číslo
Typ Vrtání

JAF Holz Hafele

71311/0500 311.41.500 naložený
48/671311/0501 311.41.501 polonaložený

71311/0502 311.41.502 vložený

naložený polonaložený

vložený

naložený závěs - naložení dveří (mm)

7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

3 4 5 0

3 4 5

odsazení misky E (mm) výška montážní podložky (mm)

polonaložený závěs - naložení dveří (mm)

-1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

3 4 5 0

3 4 5 2

odsazení misky E (mm) výška montážní podložky (mm)

naložený závěs - naložení dveří (mm)

-7,5 -6,5 -5,5 -4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5

3 4 5 0

3 4 5 2

odsazení misky E (mm) výška montážní podložky (mm)

E
F

Křížové montážní podložky Metalla Mini A

pro přišroubování pomocí vrutů

• materiál:  ocel
• povrchová úprava: niklováno
• nastavení: výškové nastavení ±2 mm 

 v podélných otvorech

Objednací číslo
Výška D (mm)

Způsob
montážeJAF Holz Hafele

 71311/0520 311.51.520 0
přišroubování 
pomocí vrutů

71311/0522 311.51.522 2
přišroubování 
pomocí vrutů
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Nábytkové závěsy Metalla SM 110°

pro standardní použití

• materiál:  miska a ramínko z oceli
• povrchová úprava: niklováno
• upevnění misky: k přišroubování
• montáž: dveře ke korpusu s rychlomontážní 

 technikou SM
• hloubka vrtání: miska 11,0 mm
• nastavení: stranové nastavení ±2,5 mm, výškové 

 nastavení ±2 mm (montážní podložkou),  
 nastavení hloubky ±1 mm

• s automatickou dovírací mechanikou 
• nelze kombinovat se závěsy Metalla SM Kombi

Objednací číslo
Typ Vrtání

JAF Holz Hafele

71311/6500 311.60.500 naložený
45/9,571311/6501 311.60.501 polonaložený

71311/6502 311.60.502 vložený
71311/1520 311.60.520 naložený

48/671311/1521 311.60.521 polonaložený
71311/1522 311.60.522 vložený

naložený závěs - naložení dveří (mm)

9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 4 5 6 7 0

3 4 5 6 7 2

odsazení misky E (mm) výška montážní  podložky (mm)

polonaložený závěs - naložení dveří (mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 4 5 6 7 0

3 4 5 6 7 2

odsazení misky E (mm) výška montážní  podložky (mm)

naložený závěs - naložení dveří (mm)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

3 4 5 6 7 0

3 4 5 6 7 2

odsazení misky E (mm) výška montážní  podložky (mm)

naložený polonaložený vložený

SM - technika
(rychlomontáž)

vruty

Křížové montážní podložky Metalla SM

s rychlomontážní technikou

• materiál:  ocel
• povrchová úprava: niklováno
• nastavení: výškové v podélných otvorech +/- 2mm 

Objednací číslo Výška D
(mm)

Způsob 
montážeJAF Holz Hafele

71311/1610 311.70.610 0 přišroubování 
pomocí vrutů71311/1612 311.70.612 2

71311/2620 311.70.620 0 předmontovanými 
eurošrouby71311/1622 311.70.622 2

eurošrouby
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SM - technika
(rychlomontáž)

Nábytkové závěsy Metalla SM Kombi 110°

s nebo bez integrovaného tlumení v ramínku závěsu

• materiál:  miska a ramínko z oceli
• povrchová úprava: niklováno
• upevnění misky: k přišroubování
• montáž: s rychlomontážní technikou SM
• hloubka vrtání: miska 12,0 mm
• nastavení: stranové nastavení ±1,5 mm, výškové 

 nastavení ±2 mm (montážní 
 podložkou), nastavení hloubky 
 od -1 do +3 mm

• s automatickou dovírací mechanikou

Objednací číslo
Typ Tlumení Vrtání

JAF Holz Hafele

71311/1505 311.60.505

naložený

s tlumením 45/9,5
71311/2600 311.60.600 bez tlumení 45/9,5
71311/0525 311.60.525 s tlumením 48/6
71311/0620 311.60.620 bez tlumení 48/6
71311/0515 311.60.515 s tlumením 52/5,5
71311/0506 311.60.506 polonaložený s tlumením 45/9,5
71311/0507 311.60.507 vložený s tlumením 45/9,5

naložený polonaložený vložený

naložený závěs - naložení dveří (mm)

9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 4 5 0

3 4 5 6 7 2

odsazení misky E (mm) výška montážní podložky (mm)

polonaložený závěs - naložení dveří (mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 4 5 6 7 0

3 4 5 6 7 2

odsazení misky E (mm) výška montážní podložky (mm)

naložený závěs - naložení dveří (mm)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

3 4 5 6 7 0

3 4 5 6 7 2

odsazení misky E (mm) výška montážní podložky (mm)

Křížové montážní podložky Metalla SM Kombi

s nasouvací a rychlomontažní technikou

• materiál:  ocel
• povrchová úprava: niklováno 
• výškové nastavení v podélných otvorech +/- 2mm 
•  výškové nastavení +/- 2 mm pomocí excentru

(varianta s excentrem)

Objednací číslo
Typ

Výška D 
(mm)

Způsob montáže
JAF Holz Hafele

71311/0570 311.71.570 bez excentru 0 přišroubování 
pomocí vrutů71311/0572 311.71.572 bez excentru 2

71311/1600 311.71.600 bez excentru 0 předmontovanými 
eurošrouby71311/1602 311.71.602 bez excentru 2

 71311/0540 311.71.540 s excentrem 0 přišroubování 
pomocí vrutů71311/0542 311.71.542 s excentrem 2

71311/0560 311.71.560 s excentrem 0 předmontovanými 
eurošrouby71311/0562 311.71.562 s excentrem 2

s excentrem s excentrem  
a eurošrouby

bez excentru
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

SM - technika
(rychlomontáž)

Nábytkové závěsy Metallamat SM 175°

pro korpusy s vnitřními zásuvkami nebo výsuvnými policemi 

• materiál:  miska a ramínko z oceli
• povrchová úprava: niklováno
• upevnění misky: k přišroubování
• montáž: dveře ke korpusu 

 s rychlomontážní technikou SM
• hloubka vrtání: miska 12,5 mm
• nastavení: ve 3 rovinách
• s automatickou dovírací mechanikou 

Objednací číslo
Vrtání Typ

JAF Holz Hafele

71318/1600 318.42.600 48/6
rychlomontážní 

technika SM

naložení dveří (mm)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SM

3 4 5 6 7 8 4

3 4 5 6 7 8 6

odstup misky E (mm) výška montážní podložky (mm)

naložený
Montážní podložky, viz stránka 56

SM - technika
(rychlomontáž)

Montážní podložky, viz stránka 56

Nábytkové závěsy Metallamat SM 92°

pro silné a profi lové dřevěné dveře do 35 mm

• materiál:  miska ze zinku, ramínko z oceli 
 (u vloženého závěsu ze zinku)

• povrchová úprava: niklováno
• upevnění misky: k přišroubování
• montáž: dveře ke korpusu 

 s rychlomontážní technikou SM
• hloubka vrtání: miska 13,2 mm
• nastavení: ve 3 rovinách
• s automatickou dovírací mechanikou 

Objednací číslo
Vrtání Typ

JAF Holz Hafele

71318/0600 318.41.600 52/7,5
rychlomontážní 

technika SM
naložený

naložení dveří (mm)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SM

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4

odstup misky E (mm) výška montážní podložky (mm)
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Nábytkové závěsy Metallamat SM 92°

aplikace se slepým úhlem

• materiál:  miska z oceli, ramínko ze zinku
• povrchová úprava: niklováno
• upevnění misky: k přišroubování
• montáž: s rychlomontážní technikou SM
• hloubka vrtání: miska 12,5 mm
• nastavení: ve 3 rovinách
• s automatickou dovírací mechanikou

Objednací číslo
Vrtání Typ

JAF Holz Hafele

71318/1500 318.45.500 48/6
rychlomontážní 

technika SM

Montážní podložky, viz stránka 56

SM - technika
(rychlomontáž)

Nábytkové závěsy Metallamat SM 92°

pro úhlové aplikace 45°

• materiál:  miska z oceli, ramínko ze zinku
• povrchová úprava: niklováno
• upevnění misky: k přišroubování
• montáž: s rychlomontážní technikou SM
• hloubka vrtání: miska 12,5 mm
• nastavení: ve 3 rovinách
• s automatickou dovírací mechanikou 

Objednací číslo
Vrtání Typ

JAF Holz Hafele

71318/1501 318.44.501 48/6
rychlomontážní 

technika SM

Montážní podložky, viz stránka 56

SM - technika
(rychlomontáž)
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

kruhová krytka misky

• materiál:  zinkový odlitek
• povrchová úprava: matně chromováno

Montážní podložky, viz stránka 56

Nábytkové závěsy Metallamat SM 92°

pro skleněné a zrcadlové dveře

• materiál:  miska ze zinku, ramínko z oceli 
• povrchová úprava: miska černá, ramínko niklované
• upevnění misky: k přišroubování
• pro tloušťku skla: 4 - 7 mm
• nastavení: ve 3 rovinách
• s automatickou dovírací mechanikou 

Objednací číslo
Artikl Typ

JAF Holz Hafele

71318/0300 318.43.300 závěs naložený
71318/0301 318.43.301 závěs polonaložený
71318/0302 318.43.302 závěs vložený
71316/0420 316.10.420 krytka

naložený

naložený závěs - naložení dveří (mm)

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SM

3 4 5 6 7 8 9 4

3 4 5 6 7 8 9 6

polonaložený závěs - naložení dveří (mm)

4 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 SM

3 4 5 6 7 8 9 4

3 4 5 6 7 8 9 6

polonaložený vložený
vložený závěs - naložení dveří (mm)

3 4 6

odstup misky E (mm) zvýšení podložky (mm)

Křížové montážní podložky Metallamat SM

s rychlomontážní technikou

• materiál:  ocel
• povrchová úprava: niklováno 
• výškové nastavení v podélných otvorech +/- 2mm 
•  výškové nastavení +/- 2 mm pomocí excentru (varianta 

s excentrem)

Objednací číslo
Výška D (mm) Typ

JAF Holz Hafele

 71318/1504 318.61.504 4 bez excentru 
71318/0504 318.81.504 4 s excentrem
71318/0506 318.81.506 6 s excentrem

Příslušenství nábytkových závěsů Metallamat

tlumič

• materiál:  plast
• použití:  pro závěsy (vrtání 48/6), aplikace s úhlem

 otevření 110°, slepé rohy, rohové aplikace
 30° a 45°

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71316/0710 316.53.710 stříbrná
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naložení dveří (mm)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 4 5 6 0

odstup misky E (mm) zvýšení podložky (mm)

 Nábytkové závěsy Duomatic Push 110°

pro otevírání bez úchytek, naložený

• materiál:  miska a ramínko z oceli
• povrchová úprava: niklováno
• montáž: čelní panel ke korpusu

 rychlomontážní technikou pomocí
 montážních podložek Duomatic SM

• hloubka vrtání: miska závěsu 11 mm
• nastavení: boční nastavení od –1,5 do +4,5 mm,

 výškové nastavení od –2 do +2 mm,
  hloubkové nastavení s podložkami

 Duomatic SM od –0,5 do +2,8 mm
• s otevíracím mechanismem Push (je vyžadována 

samostatná záskočka dveří)

Objednací číslo
Vrtání Upevnění misky

JAF Holz Hafele

71329/0900 329.17.900 48/6 k přišroubování

Montážní podložky, viz stránka 58

• samovolné, téměř úplné otevření 
dveří po uvolnění záskočky

SM - technika
(rychlomontáž)

Magnetická záskočka dveří pro Duomatic Push

pro použití pro čelní panely bez úchytek 

• provedení: s magnetem pro držení v zavřené
 poloze, pružina pro překonání 
 magnetu

• materiál: plast
• barva: černá, béžová
• montáž: pro vyvrtání do dna korpusu nebo 

 namontování pomocí křížového 
 adaptéru

Objednací číslo
Montáž

JAF Holz Hafele

71356/0402 356.06.402
do vyvrtaného otvoru + protikus 

k nalepení

Upozornění
Pro uvolnění je požadována mezera mezi dveřmi min. 
2,5 mm.
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Nábytkové závěsy Duomatic 70°

aplikace do rohových skříněk

• materiál:  miska ze zinku, ramínko z oceli
• povrchová úprava: niklováno
• montáž: dveře nasadit na korpus nasouvací  

 technikou pomocí montážních 
 podložek Duomatic A nebo rychlo
 montážní technikou pomocí 
 montážních podložek Duomatic SM

• hloubka vrtání: miska 11 mm
• nastavení: stranové nastavení od –1,5 do 

 +4,5 mm, výškové nastavení od –2 
 do +2 mm, hloubkové nastavení 
 s montážními podložkami Duomatic A 
 +2,8 mm, s montážními podložkami
 Duomatic SM od –0,5 do +2,8 mm

• s automatickou dovírací mechanikou

Objednací číslo
Vrtání Typ

JAF Holz Hafele

71329/2700 329.19.700 48/6 k přišroubování

Montážní podložky, viz stránka 58

SM - technika
(rychlomontáž)

Křížové montážní podložky Duomatic SM

s rychlomontážní technikou

• materiál:  zinkový odlitek
• povrchová úprava: niklováno
• nastavení: hloubkové nastavení pomocí 

 středového excentru, výškové 
 nastavení ±2 mm v podélných 
 otvorech

Objednací číslo
Výška D (mm) Typ

JAF Holz Hafele

 71329/0040 329.67.040 0 rovná s excentrem
71329/4500 329.74.500 0 křížová s excentrem
71329/0604 329.73.604 4 křížová s excentrem

D

32
21

D

37
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nasunovací 
technika

Nábytkové závěsy Duomatic 94°

pro dveře lednice

• materiál:  miska a ramínko z oceli
• povrchová úprava: niklováno
• montáž: dveře nasunout na korpus pomocí 

 montážních podložek Duomatic A
• hloubka vrtání: miska závěsu 11 mm
• nastavení: stranové nastavení až o +4,5 mm,

 výškové nastavení od –2 do +2 mm,
 hloubkové nastavení s podložkami
 Duomatic A +2,8 mm

• s automatickou dovírací mechanikou

Objednací číslo
Typ Vrtání

JAF Holz Hafele

71329/6600 329.36.601 naložený 48/6

naložený závěs - naložení dveří (mm)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SM

3 4 5 6 7 8 0 4

odstup misky E (mm) výška montážní podložky (mm)

podložka s nasouvací technikou k závěsu Duomatic pro dveře lednice

• materiál:  ocel
• povrchová úprava: niklováno
• montáž: přišroubování vruty
• nastavení: výškové nastavení ±2 mm 

 v podélných otvorech

Objednací číslo
Výška D (mm) Typ

JAF Holz Hafele

71329/0528 329.80.528 0 bez excentru 

pro dveře lednice

• materiál:  plast
• použití: pro vestavěné lednice za nábytkové 

dveře, po otevření nábytkových dveří se otevřou 
automaticky i dveře lednice

• sada obsahuje: upevňovací materiál

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71568/0020 568.16.020 vedení: bílá: lišta: černá
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Závěsy pro skrytou montáž

pro tloušťku materiálu 18 mm a více

• použití:  pro naloženou nebo vloženou montáž
• úhel otevření: 180°
• materiál: odlitek ze zinku/plast
• montáž: k přišroubování

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71341/0414 341.24.414
závěs: matný chrom, 

krytka: šedá

71341/0714 341.24.714
závěs: matný chrom, 

krytka: bílá

71341/0314 341.24.314
závěs: černá, 
krytka: černá

Závěsy pro skrytou montáž

Zysa pro tloušťku materiálu 14-40 mm

• úhel otevření: 180°
• materiál: mosaz
• provedení: pravolevé
• montáž: Dotažením rozpěrného šroubu dojde k upevnění 

závěsu. Při zvlášť velkém zatížení je možno válečky 
závěsu zajistit z čelní strany dodatečnými vruty.

Objednací číslo
Pro tloušťku materiálu (mm)

JAF Holz Hafele

71341/0506 341.22.506 14 - 19
71341/0503 341.23.503 17 - 22

Nerezové závěsy - se zvýšenou odolností proti korozi

Speciální závěs vhodný pro dveře z kompaktních desek (HPL) 

• úhel otevření: 240°
• použití: pro tloušťku korpusu 13 mm, pro

 tenké dveře tloušťky 10 - 13 mm
• materiál: nerez, kvalita 1.4401 (V4A)
• vnitřní přesah dveří 0 mm při úhlu otevření 140°
• nastavení: stranové nastavení -1 mm, nastavení

 výšky ± 2 mm
• upevňovací materiál (nerezové samořezné šrouby, 

Ø otvoru 3,3 mm) jsou součástí

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71344/0051 344.75.051 speciální závěs
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Závěsy pro speciální aplikace

závěs Varidoor pro tloušťky dveří 6 až 10 mm

• úhel otevření: 120°
• použití: pro tenké dveře, např. dveře 

 z oceli nebo HPL
• materiál: závěs ze zinku, ramínko z oceli
• povrchová úprava: niklováno
• montáž: dveře ke korpusu bez nástrojů

 (Clip technika), montážní 
 podložka k přišroubování

• naložení dveří: 0 – 15 mm (variabilní)
• s automatickou dovírací mechanikou

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71343/0700 343.37.700 speciální závěs

Naložení dveří 
A mm

Rozměr X vrtání pro kří-
žovou montážní podložku 

(tolerance - 0,5 mm)

Rozměr vrtání závěsu 
(tolerance - 0,5 mm)

Mezera 
S mm

naložená montáž, polonaložená montáž / montáž proti sobě:
tloušťka dveří 6 - 10 mm

11 57 41 + naložení dveří 11 = 52 1

12 57 41 + naložení dveří 12 = 53 1

13 57 41 + naložení dveří 13 = 54 1

14 56 41 + naložení dveří 14 = 55 2

15 55 41 + naložení dveří 15 = 56 3

vložená montáž: tloušťka dveří 6 mm

0 64 40 1

vložená montáž: tloušťka dveří 10 mm

0 68 40 1

naložený polonaložený / proti sobě

vložený

křížová podložka s rychlomontážní technikou pro závěs Variodor

• materiál:  ocel
• povrchová úprava: niklováno
• nastavení výšky: ±2 mm (pomocí excentru)
• montáž: speciálními šrouby a hmoždinkami

Objednací číslo
Použití

JAF Holz Hafele

71342/0900 342.20.900
naložený, polonaložený/proti sobě 

vložený
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Závěsné kování horních skříněk

nosnost 150 kg/pár

• materiál:  plast
• montáž: použitelný jako pravý, levý 

 nebo středový

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71290/0740 290.00.740 bílá

Závěsné kování horních skříněk

skryté, nosnost 150 kg/pár

• materiál:  závěsné nosiče skříněk ocel
• povrchová úprava: zinkováno
• nastavení: stavící šrouby je možné po montáži 

 ovládat zepředu
• závěs je neviditelný, namontovaný za zadní stěnou 

(potřebný prostor min. 16mm)
• k našroubování vpravo a vlevo

Objednací číslo
Montáž

JAF Holz Hafele

71290/0930 290.21.930 levá nebo pravá

Závěsné kování horních skříněk 

nosné lišty a profi ly 

• materiál:  ocel
• povrchová úprava: zinkováno
• montáž: k přišroubování

Objednací číslo
Typ

Délka
(mm)JAF Holz Hafele

71290/1900 290.10.900 Lišta 2032
71290/0900 290.08.900 Plech 60
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Závěsné kování horních skříněk

nosnost 90 kg/pár (Bystrica)

• materiál:  závěsné kování: ocel, krytka: plast
• povrchová úprava: zinkováno
• nastavení: výška 8 mm, hloubka 8 mm
• montáž: použitelný jako pravý, levý 

 nebo středový
• typ: k přišroubování

Objednací číslo
Provedení

JAF Holz Hafele

71290/1100 290.34.100 krytka, hnědá
71290/2700 290.34.700 krytka, bílá
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71373/0001 373.82.001 60 N
71373/0002 373.82.002 80 N
71373/0003 373.82.003 100 N
71373/0004 373.82.004 120 N
71373/0005 373.82.005 150 N

Plynová vzpěra

Pro dřevěné výklopy nebo výklopy s hliníkovým rámečkem

• materiál:  ocel
• povrchová úprava: nikl
• montáž: s úhelníkem k přišroubování, plynová

 vzpěra bez nástrojů (rychlomontážní 
 technika)

Tabulky ukázkových hodnot
max. hmotnost výklopu (kg) p i aplikaci 75°

max. hmotnost výklopu (kg) p i aplikaci 90°

max. hmotnost výklopu (kg) p i aplikaci 110°

Upozorn ní
Tabulky ukázkových hodnot se týkají jedné plynové vzp ry. 
P i pou ových vzp r se nosnost zdvojnásobuje.
Pro rovnob  synchronizované otevírání velkých výklop  
se doporu uje p  plynové vzp ry.

Sada obsahuje
1 plynová vzp ra
1 úhelník k p išroubování pro korpus
1 úhelník k p išroubování pro d ev ný výklop
1 úhelník k p išroubování pro klopny s hliníkovým ráme kem o ší ce 

0 mm
1 sada mo ního návodu
Upev ovací materiál

Síla pr y Výška výklopu mm
N 300 400 500 600
60 0 5
80 7 0 6
100 4 6 0
1 0 1 1 5
150 7 5 9

Síla pr y Výška výklopu mm
N 300 400 500 600
60 8 3 1
80 4 8 4
100 0 8
1 0 6 7 1
150 1 3

Síla pr y Výška výklopu mm
N 300 400 500 600
60 6 9
80 1 6
100 6 9 6
1 0 1 3 9
150 5 6

Montá

Tabulka s ukázkovými hodnotami pro mont ní rozm ry
p i pou tí záv s  pro nalo enou montá
Úhel otev ení Rozm. mm

A B C
75º 246 100 25
90º 241 90 25
110º 236 80 25



Výklopné kování
pro horní skříňky

Free Swing
Free Up

Free Fold

Free Flap 1.7
Free Flap 3.15



strana 66

R
oz

m
ěr

y 
js

ou
 n

ez
áv

az
né

. K
on

st
ru

kč
ní

 z
m

ěn
y 

a 
fo

rm
át

 v
yh

ra
ze

ny
.

UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Free Flap

 
Free Flap 1.7 a 3.15, 

 
 

 
 

Maximální  exibilita
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Výklopné kování

Free Flap 1.7

• materiál: kování: ocel, krytka: plast
• povrchová úprava: kování: nikl, krytky: šedá RAL 7035
• pro výšku klopny: 250–400 mm
• úhel otevření: 107° (lze omezit na 90° volitelným 

 omezovačem otevření)
• nastavení: výška/bok/úhel sklopení čelního 

 panelu ± 1,5 mm, přídržná síla
• montáž: kování pro našroubování 

 s předmontovanými eurošrouby, 
 čelní panel bez nástrojů (Clip technika) 

Sada obsahuje:
• 2 výklopná kování (levé/pravé)
• 2 krytky pro kování (pravá/levá)
• 2 úhelníky k přišroubování pro dřevěné klopny nebo 

klopny s hliníkovým rámečkem, od šířky rámečku 45 mm
• 1 sada montážního návodu
• 1 vrtací přípravek

Objednací číslo
Model Barva krytek

JAF Holz Hafele

71372/0320 372.91.320 A šedá
71372/0321 372.91.321 B šedá
71372/0322 372.91.322 C šedá
71372/0720 372.91.720 A bílá
71372/0721 372.91.721 B bílá
71372/0722 372.91.722 C bílá

Model A B C

Výška korpusu (mm) Hmotnost klopny (kg)

250 1,3–3,8 2,9–6,4 5,4–11,8

275 1,2–3,3 2,5–5,7 4,8–10,6

300 1,1–3,1 2,4–5,1 4,4–9,6

325 1,0–2,8 2,1–4,6 4,0–8,8

350 0,9–2,6 2,0–4,2 3,7–8,1

375 0,9–2,3 1,9–3,8 3,5–7,5

400 0,8–2,1 1,7–3,6 3,2–7,0

425 0,7-1,9 1,5-3,4 2,9-6,1

450 0,6-1,7 1,4-3,2 2,7-6,1

Montá

16 19 22 26 28

83 74 64 52 46

Vr r Vr r
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Objednací číslo
Model Barva krytek

JAF Holz Hafele

71372/0330 372.91.330 D šedá
71372/0331 372.91.331 E šedá
71372/0332 372.91.332 F šedá
71372/0333 372.91.333 G šedá
71372/0730 372.91.730 D bílá
71372/0731 372.91.731 E bílá
71372/0732 372.91.732 F bílá
71372/0733 372.91.733 G bílá

Výklopné kování

Free Flap 3.15

• materiál: kování: ocel, krytka: plast
• povrchová úprava: kování: nikl, krytky: šedá RAL 7035
• pro výšku klopny: 400–600 mm
• úhel otevření: 90° nebo 107° (nastavitelné na kování)
• nastavení: výška/bok/úhel sklopení čelního 

 panelu ± 1,5 mm, přídržná síla
• montáž: kování pro našroubování 

 s předmontovanými eurošrouby, 
 čelní panel bez nástrojů (Clip technika) 

Sada obsahuje:
• 2 výklopná kování (levé/pravé)
• 2 krytky pro kování (pravá/levá)
• 2 úhelníky k přišroubování pro dřevěné klopny nebo 

klopny s hliníkovým rámečkem, od šířky rámečku 45 mm
• 1 sada montážního návodu
• 1 vrtací přípravek

Model D E F G

Výška korpusu (mm) Hmotnost klopny (kg)

400 4,7–9,6 5,9–12,4 8,9–18,6 11,8–23,3

425 4,4–9,0 5,6–11,6 8,3–17,4 11,0–21,8

450 4,1–8,4 5,2–10,9 7,8–16,3 10,4–20,5

475 3,9–8,0 4,9–10,3 7,4–15,4 9,8–19,3

500 3,7–7,5 4,7–9,7 7,0–14,6 9,2–18,3

525 3,5–7,1 4,4–9,2 6,6–13,9 8,8–17,3

550 3,3–6,8 4,2–8,8 6,3–13,2 8,3–16,5

575 3,2–6,5 4,0–8,4 6,0–12,5 8,0–15,6

600 3,0–6,2 3,8–8,0 5,7–12,0 7,6–15,0

625 2,8-5,9 3,6-7,6 5,4-11,5 7,2-14,4

650 2,6-5,6 3,4-7,3 5,3-11,0 6,9-14,0

Montá

83 74 64 52 46

Vrtání pro korpus Vrtání pro elní panel

6 9 22 26 28
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Free Flap 3.15 - příslušenství

omezovač otevření

• použití:  pro omezení úhlu otevření 
 ze 107° na 90° 

• materiál: plast

Balení: 1 sada

Objednací číslo
Artikl

JAF Holz Hafele

71372/0499 372.91.499 omezovač otevření

adaptér pro klopny s hliníkovým rámečkem 20 mm

• použití: na levé nebo pravé straně
• materiál: odlitek ze zinku
• šrouby (M4x10 mm) jsou součástí balení

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71372/0599 372.91.599 nikl

Vrtání
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Objednací číslo
Model

Výška KH 
(mm)

Hmotnost 
(kg)JAF Holz Hafele

71372/2700 372.34.700 S1 370 1,8 - 4
71372/2710 372.34.710 S2 500 2,5 - 5,9
71372/2720 372.34.720 S3 670 3,2 - 6,5
71372/2701 372.34.701 S4 370 3,4 - 6,5
71372/2711 372.34.711 S5 500 5 - 10
71372/2721 372.34.721 S6 670 5,7 - 11,3
71372/2702 372.34.702 S7 370 5,2 - 10,3
71372/2712 372.34.712 S8 500 8,2 - 15,9
71372/2722 372.34.722 S9 670 8,5 - 17,1

Výklopné kování Free Swing

mechanické výklopné kování pro horní skříňky

• materiál: kování: plast, ocel, krytka: plast
• povrchová úprava: kování: nikl, krytka: bílá
• nastavení: výškové / boční / hloubkové
• použití: pro optimální přístup do skříňky 

moderní design
• funkce: multi-stop - zastavení v každé pozici

tlumení při otevírání i zavírání
• montáž: efektivní a časově úsporná instalace 

pomocí vestavěných Eurošroubů

Sada:

Balení: 1 sada kování, 1 sada krytek
KH = výška skříňky
Hmotnost = udává předpokládanou hmotnost obou skládaných 
dvířek včetně úchytky
K =  tloušťka korpusu
Barva krytky = šedá barva možná na objednávku

Upozornění
Synchronizační tyč musí být objednána samostatně.
Úhelníky k přišroubování pro úzké hliníkové rámečky jsou k dispozici 
jako příslušenství.

Model S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

Výška KH  Hmotnost čela (včetně úchytky)
370 1,8 - 4,0 - - 3,4 - 6,5 - - 5,2 - 10,3 - -
400 1,8 - 3,9 - - 3,3 - 6,3 - - 5,0 - 10,0 - -
450 1,9 - 3,7 - - 3,2 - 6,1 - - 4,8 - 9,4 - -
500 1,9 - 3,5 2,5 - 5,9 - 3,0 - 5,8 5,0 - 10,0 - 4,5 - 8,9 8,2 - 15,9 -
550 - 2,5 - 5,6 - - 4,8 - 9,6 - - 7,8 - 15,2 -
600 - 2,5 - 5,3 - - 4,7 - 9,3 - - 7,5 - 14,5 -
670 - 2,5 - 4,8 3,2 - 6,5 - 4,5 - 8,8 5,7 - 11,3 - 7,0 - 13,5 8,5 - 17,1
700 - - 3,1 - 6,3 - - 5,6 - 11,1 - - 8,4 - 16,7
750 - - 3,0 - 6,0 - - 5,4 - 10,7 - - 8,2 - 16,0
750 - - 2,9 - 5,7 - - 5,3 - 10,3 - - 8,0 - 15,3
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Příslušenství - Výklopné kování Free Swing

synchronizační tyč

• materiál: tyč: ocel, nikl, koncovky: plast
• rozměry: od 450 do 1800 mm šířky skříňky 
• montáž: na klip / možné krátit

Balení: 1 ks
KB = šířka skříňky
K = tloušťka korpusu
Délka = udává přesnou délku synchonizační tyče 

Objednací číslo Šířka KB 
(mm)

Tloušťka 
K (mm)

Délka (mm)
JAF Holz Hafele

71372/0690 372.33.690 450
16

324
19

71372/0691 372.33.692 600
16

374
19

71372/0693 372.33.694 900
16

674
19

71372/0695 372.33.696 1200
16

874
19

71372/0697 372.33.698 1800
16

1374
19

KB
16

KB - (2 x K) - 88
19

Adaptér k nalepení na skleněné čelo, nerez

pro tloušťku 6 - 10 mm a šířku skla ≤ 900 mm

Poznámka
V případě kombinace výklopného kování Free swing s celoskleněným 
čelem je třeba počítat s osazením adaptéru k nalepení a odsadit tak 
kování v korpusu a jeho tloušťku.

Objednací číslo

JAF Holz Hafele

71372/0598 372.91.598

Balení: 1 ks
Montáž pomocí šroubů M5.

Adaptér pro hliníkové rámečky 20 mm

zinek - nikl, pravo / levý

Objednací číslo

JAF Holz Hafele

71372/0599 372.91.599

Balení: 1 kus, včetně 
spojovacích šroubů
Montáž pomocí šroubů 
M4x10.

Sada

KB
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Objednací číslo Výška KH 
(mm)

Výška LH 
(mm)

Hmotnost 
(kg)JAF Holz Hafele

71372/1700 372.33.700 320 - 360 od 280 3,0 - 5,7
71372/0701 372.33.701 320 - 360 od 280 4,8 - 9,3
71372/0702 372.33.702 320 - 360 od 280 8,7 - 16,5
71372/1710 372.33.710 345 - 420 od 308 2,4 - 4,8
71372/0711 372.33.711 345 - 420 od 308 4,1 - 8,0
71372/0712 372.33.712 345 - 420 od 308 7,4 - 14,0
71372/0713 372.33.713 345 - 420 od 308 11 - 19,6
71372/1720 372.33.720 380 - 500 od 343 2,0 - 3,8
71372/1721 372.33.721 380 - 500 od 343 3,4 - 6,7
71372/1722 372.33.722 380 - 500 od 343 6,3 - 11,8
71372/1723 372.33.723 380 - 500 od 343 9,3 - 17,4
71372/1730 372.33.730 430 - 600 od 388 1,6 - 3,3
71372/1731 372.33.731 430 - 600 od 388 2,6 - 5,5
71372/1732 372.33.732 430 - 600 od 388 5,0 - 9,7
71372/1733 372.33.733 430 - 600 od 388 7,4 - 14,6

Výklopné kování Free Up

mechanické výklopné kování pro horní skříňky

• materiál: kování: plast, ocel, krytka: plast
• povrchová úprava: kování: nikl, krytka: bílá
• nastavení: výškové / boční / hloubkové
• použití: pro optimální přístup do skříňky 

moderní design
• funkce: multi-stop - zastavení v každé pozici

tlumení při otevírání i zavírání
• montáž: efektivní a časově úsporná instalace 

pomocí vestavěných Eurošroubů

Sada:

Balení: 1 sada kování, 1 sada krytek
KH = výška skříňky
LH = světlá výška skříňky
Hmotnost = udává předpokládanou hmotnost obou skládaných 
dvířek včetně úchytky
Barva krytky = šedá barva možná na objednávku

Upozornění
Synchronizační tyč musí být objednána samostatně.
Úhelníky k přišroubování pro úzké hliníkové rámečky jsou k dispozici 
jako příslušenství.

D
KH

152

< 40

2

T

K

40

54

U

V1

V2 HH

35

67

131

32

40104168462 232

32 64 4046 46
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Příslušenství - Výklopné kování Free Up

synchronizační tyč

• materiál: tyč: ocel, nikl, koncovky: plast
• rozměry: od 450 do 1800 mm šířky skříňky 
• montáž: na klip / možné krátit

Balení: 1 ks
KB = šířka skříňky
K = tloušťka korpusu
Délka = udává přesnou délku synchonizační tyče 

Objednací číslo Šířka KB 
(mm)

Tloušťka 
K (mm)

Délka (mm)
JAF Holz Hafele

71372/0690 372.33.690 450
16

324
19

71372/0691 372.33.692 600
16

474
19

71372/0693 372.33.694 900
16

774
19

71372/0695 372.33.696 1200
16

1074
19

71372/0697 372.33.698 1800
16

1674
19

KB
16

KB - (2 x K) - 88
19

Adaptér k nalepení na skleněné čelo, nerez

pro tloušťku 6 - 10 mm a šířku skla ≤ 900 mm

Poznámka
V případě kombinace výklopného kování Free swing s celoskleněným 
čelem je třeba počítat s osazením adaptéru k nalepení a odsadit tak 
kování v korpusu a jeho tloušťku.

Objednací číslo

JAF Holz Hafele

71372/0598 372.91.598

Balení: 1 ks
Montáž pomocí šroubů M5.

Adaptér pro hliníkové rámečky 20 mm

zinek - nikl, pravo / levý

Objednací číslo

JAF Holz Hafele

71372/0599 372.91.599

Balení: 1 kus, včetně 
spojovacích šroubů
Montáž pomocí šroubů 
M4x10.

Sada

KB
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Skládací výklopné kování Free Fold

mechanické výklopné kování pro čela horních skříněk ze dřeva nebo hliníkového rámečku

• materiál: kování: plast, ocel, krytka: plast
• povrchová úprava: kování: nikl, krytka: bílá
• nastavení: výškové / boční / hloubkové
•    montáž: pomocí vestavěných Eurošroubů ve 

spojení s náb. závěsy 110 ° a středovými závěsy
•    funkce: multi-stop - zastavení v každé pozici  

 tlumení při otevírání i zavírání

Sada:

32

A1
K X

KH

X = KH Y  S  (2 x K) + A1
Y = (Q x KH) R  K

W

V

U

T

ß

25

[ ° ]
ß RQ S T U V W

~107-98
~107-96
~107-93
~108-95
~107-94
~108-95
~108-95
~108-98
~107-98
~107-100
~107-102

313
328
347
377
409
439
467
501
533
557
576

 94-49
100-37
106-23
119-40
124-38
136-46
146-43
154-70
160-78
170-99
177-120

 93-128
100-155
112-184
126-197
147-224
161-233
179-223
195-248
214-246
228-251
239-256

315-343
328-370
347-401
375-430
411-470
439-500
466-527
502-559
536-588
560-605
578-616

196-180
203-186
213-190
227-207
238-215
250-219
267-200
272-231
282-225
295-240
306-256

1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,0
1,2
1,1
1,1
1,1

349
426
466
589
664
736
644
882
865
915
954

450-480
480-530
520-590
580-650
650-730
710-790
770-840
840-910
910-970
960-1010
1000-1040

Y

Y + 32
Y + 64

64

57
57182 942 581 121

64 6432 64

Vrtání v korpusu

12

Ø5

Objednací číslo Výška KH 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

Model
Rozměr 
K (mm)JAF Holz Hafele

71372/0700 372.37.700
450 - 480

2,8 - 5,7 B1fo 16
71372/1702 373.37.702 5,6 - 11,3 B3fo 16
71372/0703 372.37.703 8,3 - 16,3 B4fo 16
71372/3710 372.37.710

480 - 530
2,6 - 5,2 C1fo 21

71372/1712 372.37.712 5,2 - 10,6 C3fo 21
71372/1713 372.37.713 7,8 - 15,1 C4fo 21
71372/3720 372.37.720

520 - 590

2,4 - 4,9 D1fo 36
71372/3722 372.37.722 4,8 - 9,8 D3fo 36
71372/0723 372.37.723 7,2 - 14,1 D4fo 36
71372/0724 372.37.724 11,8 - 23,3 D5fo 36
71372/2730 372.37.730

580 - 650

2,2 - 4,4 E1fo 50
71372/2732 372.37.732 4,3 - 8,8 E3fo 50
71372/2733 372.37.733 6,0 - 12,2 E4fo 50
71372/0734 372.37.734 10,6 - 20,9 E5fo 50
71372/0740 372.37.740

650 - 730

1,9 - 4,0 F1fo 59
71372/0742 372.37.742 3,9 - 7,9 F3fo 59
71372/0743 372.37.743 5,8 - 11,6 F4fo 59
71372/0744 372.37.744 9,5 - 18,7 F5fo 59
71372/0752 372.37.752

710 - 790
3,5 - 7,2 G3fo 59

71372/2753 372.37.753 5,2 - 10,3 G4fo 59
71372/0754 372.37.754 8,7 - 17,2 G5fo 59
71372/0762 372.37.762

770 - 840
3,2 - 6,7 H3fo 69

71372/0763 372.37.763 4,9 - 9,8 H4fo 69
71372/0764 372.37.764 8,0 - 15,5 H5fo 69
71372/0773 372.37.773

840 - 910
4,5 - 9,0 I4fo 69

71372/0774 372.37.774 7,3 - 14,6 I5fo 69
71372/0783 372.37.783

910 - 970
4,2 - 8,0 J4fo 79

71372/0784 372.37.784 6,8 - 13,5 J5fo 79
71372/0793 372.37.793

960 - 1010
3,9 - 7,6 K4fo 84

71372/0794 372.37.794 6,5 - 12,8 K5fo 84
71372/0798 372.37.798

1000 - 1040
3,7 - 7,3 L4fo 89

71372/0799 372.37.799 6,2 - 12,3 L5fo 89

Balení: 1 sada kování, 1 sada krytek

KH = výška skříňky
Hmotnost = předpokládaná hm. obou skládaných dvířek vč. úchytky
K = max. tloušťka dna
Barva krytky  = šedá barva možná na objednávku

Nábytkové a středové závěsy musí být objednány samostatně.
Úhelníky k přišroubování pro úzké hliníkové rámečky jsou k dispozici 
jako příslušenství.
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Příslušenství - Skládací výklopné kování Free Fold

nábytkový závěs Duomatic 110° a montážní podložky

• materiál nábytkový závěs: miska a ramínko: ocel
•  povrch. úprava:  nikl
•  nastavení: boční nastavení -1,5 až 4,5 mm
•  s automatickou dovírací mechanikou
•  montáž:  na vrut u závěsu i montážní podložky
•  materiál montážní podložka: zinek
•  povrchová úprava:  nikl
•  nastavení:  pomocí excentru

Nábytkový závěs, montážní podložka:

Balení: 1 ks

Objednací číslo
Popis

Vrtání 
(mm)

Výška 
podložkyJAF Holz Hafele

71329/0507 329.17.507
Nábytkový 

závěs
45/9,5 -

71329/1500 329.71.500
Montážní 
podložka

32/37 od 
hrany

0

71329/0503 329.71.503
Montážní 
podložka

32/37 od 
hrany

3

naložení dveří (mm)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 4 5 6 0

3 4 5 6 3

odstup misky E (mm) zvýšení podložky (mm)

středový závěs pro Free fold

• materiál: zinkový odlitek
•  povrch. úprava:  nikl
•  nastavení: ve třech rovinách, nastavení do strany 

 ± 2 mm, nastavení mezery –2 až +1 mm 
 nastavení hloubky ±1,5 mm

•  s integrovanou funkcí ochrany prstů
•  montáž:                na vrut nebo Euro šroub

Sada:

Balení: 1 ks

Objednací číslo
Popis

Vrtání 
(mm)

Montáž
JAF Holz Hafele

71372/0796 372.64.796
středový 

závěs
32/14 od 

hrany
na vrut

71372/0797 372.64.797
středový 

závěs
32/14 od 

hrany
euro 
šroubVrtání

adaptér pro hliníkové rámečky 20 mm

• materiál: zinkový odlitek
•  povrch. úprava:  nikl
•  nastavení: pomocí zápustných šroubù M4x8

Sada:

Balení: 1 pár adaptérù, 8 kusù spojovacích šroubů M4x8 

Objednací číslo
Popis

Vrtání 
(mm)

Montáž
JAF Holz Hafele

71372/0044 372.37.044 adaptér
32/X od 
hrany

na šroub

X = KH -  Y -  S -  (2 x K) + A1
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Výklopné kování 

Maxi

 

y

y
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Výklopná kováníMaxi výklopné kování Pou ití bez úchytekNové produkty a systémyNové produkty a systémyPlánování, konstrukceRozm ry jsou nezávazné. Konstruk ní zm ny jsou vyhrazeny.

Maxi Push-to-open
 verze pro automatické úplné otev e

Upozorn n
pro tento druh aplikace musí být dodr eny následující mo í rozm ry 
a hodnoty v tabulkách
pro ší ky klopen dv  kování Maxi
hodnoty hmotností se vztahují k jednomu kování Maxi, p i ání 
Maxi se hodnoty hmotností klopny zdvojnásobují
p tí v kombinaci s nábytkovými záv sy Duomatic Push a magnetickými 
zásko kami
pro spolehlivé dr ené p gnetickou 
zásko ku Push 356.06.401/402 a jeden dopl kový magnet 356.06.441/442 
(ve stejné vzdálenosti)

Úhel otev en  75°
Výška korpusu
mm

Hmotnost klopny kg
Model A Model B Model C Model D

300 2,4–3,3 4,5–6,8 5,5–9,5 8,6–11,8
400 1,7–2,3 3,6–5,3 4,6–7,7 6,0–10,1
500 – 2,7–4,7 4,3–7,0 5,8–9,2
600 – 2,1–3,3 2,9–5,1 3,9–6,6
700 – 2,1–3,0 2,6–4,5 3,4–5,8
800 – – 2,5–4,2 3,3–5,5
900 – – 2,1–3,7 2,8–4,8
1000 – – 2,0–3,4 2,7–4,4

Úhel otev en  90°
Výška korpusu
mm

Hmotnost klopny kg
Model A Model B Model C Model D

300 1,7–2,4 3,1–4,6 3,8–7,0 5,8–9,8
400 – 2,4–3,7 3,1–5,5 4,2–7,1
500 – 1,6–2,9 2,6–4,5 3,4–5,8
600 – 1,5–2,4 2,1–3,6 2,9–4,8
700 – 1,2–2,1 1,5–3,2 2,5–4,0
800 – – 1,3–2,9 2,2–3,8
900 – – 1,1–2,6 1,9–3,3
1000 – – – 1,6–3,0

Úhel otev en  110°
Výška korpusu
mm

Hmotnost klopny kg
Model A Model B Model C Model D

300 – 2,7–4,0 3,5–6,1 5,1–7,8
400 – 1,8–3,0 2,7–4,6 3,4–5,0
500 – 1,7–2,4 2,3–3,7 3,0–4,9
600 – 1,4–2,1 1,8–3,1 2,5–4,2
700 – – 1,6–2,7 2,2–3,5
800 – – – 1,8–3,1
900 – – – 1,4–2,9
1000 – – – 1,2–2,6

*Rozm ry pro Maxi s úhelníkem pro p išroubování pro vzdálenost 
od hrany 37 mm
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Výklopná kováníMaxi výklopné kování Pou ití bez úchytekNové produkty a systémyNové produkty a systémyPlánování, konstrukceRozm ry jsou nezávazné. Konstruk ní zm ny jsou vyhrazeny.Maxi Touch Opening
 verze pro lehké otev  klopny 

s plynulým 
Upozorn n

pro tento druh aplikace musí být dodr eny následující mo í rozm ry 
a ukázkové hodnoty v tabulkách
pro ší ky klopen dv  kování Maxi
hodnoty hmotností se vztahují k jednomu kování Maxi, p i ání 
Maxi se hodnoty hmotností klopny zdvojnásobují.
p tí v kombinaci s nábytkovými záv sy Duomatic Push a magnetickými 
zásko kami
pro spolehlivé dr ené p gnetickou 
zásko ku Push 356.06.401/402 a jeden dopl kový magnet 356.06.441/442 
(ve stejné vzdálenosti)

Úhel otev en  75°
Výška korpusu
mm

Hmotnost klopny kg
Model A Model B Model C Model D

300 2,0–3,8 4,0–7,7 7,0–14,0 –
400 1,6–3,1 3,0–6,3 5,0–11,5 7,0–12,5
500 1,3–2,5 2,7–5,2 4,7–8,4 5,5–10,5
600 – 2,4–4,5 4,3–7,8 4,7–8,4
700 – 2,2–4,0 4,0–7,5 4,3–8,0
800 – – 3,6–6,2 3,9–7,3
900 – – 3,4–5,8 3,5–6,7

Úhel otev en  90°
Výška korpusu
mm

Hmotnost klopny kg
Model A Model B Model C Model D

300 2,0–3,5 3,3–6,7 6,0–10,3 7,8–13,6
400 1,5–2,6 2,5–5,0 5,5–7,8 5,8–10,2
500 1,2–2,1 2,0–4,0 3,6–6,3 4,7–8,2
600 1,0–1,8 1,7–3,3 3,0–5,2 3,9–6,8
700 0,9–1,4 1,4–2,7 2,5–4,3 3,2–5,7
800 0,7–1,3 1,2–2,6 2,2–3,9 2,9–5,1
900 0,7–1,2 1,1–2,2 2,0–3,4 2,6–4,5
1000 0,6–1,0 1,0–2,0 1,8–3,1 2,4–4,1

Úhel otev en  110°
Výška korpusu
mm

Hmotnost klopny kg
Model A Model B Model C Model D

300 1,2–2,9 2,6–5,5 4,6–9,5 –
400 0,9–2,2 2,0–4,4 3,8–7,0 4,6–8,7
500 0,7–1,8 1,7–3,4 3,1–5,8 3,7–6,5
600 – 1,4–3,0 2,6–4,7 3,1–5,8
700 – – 2,3–4,1 2,8–4,5
800 – – 2,0–3,8 2,4–4,1
900 – – – 2,1–3,9
1000 – – – 1,8–3,7

*Rozm ry pr pro vzdálenost 
od hrany 37 mm
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Maxi
 verze pro  klopny s posilova em

Upozorn n
pro tento druh aplikace musí být dodr eny následující mo í rozm ry 
a ukázkové hodnoty v tabulkách
pro ší ky klopen dv  kování Maxi
hodnoty hmotností se vztahují k jednomu kování Maxi, p i ání 
Maxi se hodnoty hmotností klopny zdvojnásobují.
pro ombinaci s nábytkovými záv sy s automatickou dovírací 
mechanikou nebo bez ní

Úhel otev en  75°
Výška korpusu
mm

Hmotnost klopny kg
Model A Model B Model C Model D

400 2,2–4,0 4,3–8,2 7,1–14,0 –
500 1,8–3,2 3,4–7,0 6,4–11,5 6,8–13,4
600 1,6–3,0 2,9–5,5 5,1–10,0 6,4–11,2
700 1,4–2,8 2,6–5,1 4,9–9,1 5,3–10,2
800 – 2,4–4,6 4,0–7,4 4,9–9,0
900 – 2,2–4,4 3,8–7,0 4,7–8,2
1000 – 2,0–4,2 3,5–6,7 4,4–7,6

Úhel otev en  90°
Výška korpusu
mm

Hmotnost klopny kg
Model A Model B Model C Model D

300 2,7–5,1 5,0–8,5 8,0–12,0 9,0–15,0
400 2,1–3,5 4,5–6,7 5,8–11,2 7,2–13,5
500 1,6–2,6 3,5–5,5 4,5–8,8 6,0–11,0
600 1,3–2,2 2,7–4,3 3,9–7,7 4,8–8,5
700 1,2–2,0 2,5–3,7 3,2–6,4 4,2–7,6
800 – 2,4–3,4 3,0–5,4 3,5–6,7
900 – – 2,7–5,2 3,0–6,0
1000 – – – 2,7–5,5

Úhel otev en  110°
Výška korpusu
mm

Hmotnost klopny kg
Model A Model B Model C Model D

300 1,4–3,2 3,1–5,9 5,4–10,0 –
400 1,2–2,5 3,0–5,0 4,2–8,1 4,8–9,0
500 0,9–2,0 2,2–3,8 3,2–6,3 2,8–7,5
600 0,7–1,5 1,9–3,5 2,7–6,0 3,5–6,8
700 – 1,7–2,7 2,5–4,5 3,0–5,2
800 – – 2,2–3,6 2,6–4,7
900 – – – 2,3–4,3
1000 – – – 2,0–4,0

*Rozm ry pro Maxi s úhelníkem pro p išroubování pro vzdálenost 
od hrany 37 mm
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Výklopná kováníMaxi výklopné kování Pou ití s úchytkouNové produkty a systémyNové produkty a systémyPlánování, konstrukceRozm ry jsou nezávazné. Konstruk ní zm ny jsou vyhrazeny.Maxi
 verze pro mimo ádn  široké a t ké 

panely
Upozorn n

pro tento druh aplikace musí být dodr eny následující mo í rozm ry 
a ukázkové hodnoty v tabulkách
pro ší ky klopen dv  kování Maxi
hodnoty hmotností se vztahují k jednomu kování Maxi, p i ání 
Maxi se hodnoty hmotností klopny zdvojnásobují
pro ombinaci s nábytkovými záv sy s automatickou dovírací
mechanikou nebo bez ní

Úhel otev en  75°
Výška korpusu
mm

Hmotnost klopny kg
Model A Model B Model C Model D

300 3,8–7,1 6,7–13,7 11,9–21,0 15,4–27,3
400 2,8–5,3 5,0–10,3 8,9–15,8 11,6–20,5
500 2,3–4,3 4,1–8,3 7,2–12,5 9,4–16,2
600 1,9–3,5 3,3–7,0 5,9–10,6 7,6–13,7
700 1,6–3,0 2,8–5,7 5,0–8,8 6,5–11,4
800 1,4–2,7 2,5–5,1 4,4–7,9 5,7–10,4
900 1,3–2,4 2,2–4,6 4,0–7,0 5,2–9,1
1000 1,1–2,1 2,0–4,1 3,6–6,3 4,6–8,2

Úhel otev en  90°
Výška korpusu
mm

Hmotnost klopny kg
Model A Model B Model C Model D

300 3,0–5,3 5,1–10,2 9,1–15,8 11,9–20,8
400 2,3–4,0 3,8–7,6 6,9–11,9 8,9–15,6
500 1,8–3,2 3,1–6,1 5,5–9,6 7,2–12,5
600 1,5–2,7 2,6–5,1 4,6–7,9 6,0–10,4
700 1,3–2,2 2,1–4,2 3,8–6,6 4,9–8,7
800 1,1–2,0 1,9–3,9 3,4–5,9 4,4–7,8
900 1,0–1,8 1,7–3,4 3,0–5,2 3,9–6,9
1000 0,6–1,6 1,5–3,0 2,7–4,7 3,6–6,2

Úhel otev en  110°
Výška korpusu
mm

Hmotnost klopny kg
Model A Model B Model C Model D

300 2,4–4,0 3,9–7,5 6,8–11,6 9,2–15,0
400 1,8–3,0 2,9–5,6 5,1–8,7 6,9–11,2
500 1,4–2,4 2,4–4,5 4,0–7,1 5,7–9,0
600 1,2–2,0 1,9–3,8 3,3–5,9 4,5–7,6
700 1,0–1,7 1,7–3,1 2,9–4,8 3,8–6,2
800 0,9–1,4 1,4–2,8 2,6–4,3 3,4–5,6
900 0,8–1,3 1,3–2,5 2,3–3,8 3,0–5,0
1000 0,7–1,2 1,1–2,2 2,0–3,5 2,7–4,5
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Výklopné kování 

Duomatic Push + příslušenství, viz stránka 57

• materiál: kování: odlitek ze zinku, 
 montážní konzole a úhelník 
 k přišroubování: ocel, 
 krytka pro seřizovací šroub: plast

• povrchová úprava: kování: nikl
  montážní konzole a úhelník 

 k přišroubování: nikl
• použití: na levé nebo pravé straně
• montáž: bez nástrojů (naklapnutí)
• nastavení: nastavení přídržné síly
• typ: pro dřevěné klopny nebo klopny 

 s hliníkovým rámečkem, od šířky
 rámečku 45 mm

• odstup od hrany: 37 mm

Sada obsahuje
• 1 výklop
• 1 montážní konzole pro korpus
• 1 úhelník k přišroubování na klopnu (pro eurošrouby)

Objednací číslo
Model

Odstup hrany 
(mm)JAF Holz Hafele

Pro dřevěné klopny nebo klopny s hliníkovým rámečkem od šířky 
rámečku 45mm

71373/0512 373.69.512 A 37
71373/0412 373.69.412 B 37
71373/0712 373.69.712 C 37
71373/0312 373.69.312 D 37

Pro dřevěné klopny s hliníkovým rámečkem  šířky 20 mm
71373/0502 373.69.502 A 37
71373/0402 373.69.402 B 37
71373/0702 373.69.702 C 37
71373/1302 373.69.302 D 37

Upozornění
Pro šířky klopen od 600 mm použijte dvě kování Maxi.

Maxi
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Výklopné kování Maxi  - příslušenství 

adaptér pro nalepení na sklo 

• použití: pro kombinaci s úhelníkem 
 k přišroubování pro dřevěné nebo  
 široké hliníkové rámečky, pro vruty
 (373.66.681/384/381), pro 
 celoskleněné čelní panely

• materiál: nerez
• montáž: pro nalepení (UV-lepení skla)
• šrouby M4 jsou dodány

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71373/0780 373.69.780 kartáčované

Upozornění
Při používání adaptéru k nalepení na sklo musí být rozměry 
kování Maxi zasazeny do korpusu o výšku adaptéru (6 mm).

tlumič 

• provedení: pro odstup hrany 28 a 37 mm
• materiál: zinkový odlitek
• nastavitelná vzdálenost tlumení

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71373/0799 373.69.799 nikl

Upozornění
Při používání systému tlumení není montážní konzole pro 
korpus vyžadována.



strana 84

R
oz

m
ěr

y 
js

ou
 n

ez
áv

az
né

. K
on

st
ru

kč
ní

 z
m

ěn
y 

a 
fo

rm
át

 v
yh

ra
ze

ny
.

UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

 
 
 

 nlool  z e npolk  =

 npolk/rz ek e polk  =

Duo výklop / klopna
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Výklopy / klopnyKování pro sklopná a výklopná dví kaDuo výklop / klopnaPlánování, konstrukceRozm ry jsou nezávazné. Konstruk ní zm ny jsou vyhrazeny.

Kompletní sada Duo standard
Sada obsahuje
1 výklop
1 mo ní konzole pro korpus
1 úhelník k p išroubování pro klopnu

Balení: 1 ksMontá  jako výklop

Tabulka ukázkových hodnot pro max. hmotnost klopny
Je-li pou ita jako klopna, pou jt dv  kování.

Úhel otev ení 75° Úhel otev ení 90°

Úhel otev ení 110°

Montá  jako klopna

Je adována samostatná 
západka

Ne tatná 
západka.
Po adavek na prostor p
kování do korpusu se zav enu 
klopnou: 130 mm od p ední hrany 
korpusu

Odstup 
hrany

Nikl Bílá erná

mm
pro d ev né klopny nebo klopny s hliníkovým ráme kem,
od ší ky ráme ku 45 mm
pro vruty 28 373.66.611 373.66.261 373.66.211

37 373.66.612 373.66.262 373.66.212
pro eurošrouby 28 373.66.613 373.66.263 373.66.213

37 373.66.614 373.66.264 373.66.214
pro klopny s hliníkovým ráme kem 20 mm
pro šrouby do 
plechu 

28 373.66.621 373.66.271 373.66.221
37 373.66.622 373.66.272 373.66.222

Výška 
korpusu mm

Hmotnost klopny kg
Funkce zajišt ní Funkce brzdy
1 vzp ra 2 vzp ry 1 vzp ra 2 vzp ry

mont ko výklop
75° 200 9,0 15,0 11,5 15,0

250 7,0 15,0 9,0 15,0
300 6,0 12,0 7,5 15,0
350 5,0 10,0 6,5 13,0
400 4,5 9,0 6,0 11,5
450 4,0 8,0 5,0 10,0
500 3,5 7,0 4,5 9,0

90° 200-400 viz tabulka "m opna" 
450 3,5 6,5 4,5 8,5
500 3,0 6,0 4,0 7,5

110° 200 6,0 12,0 8,0 15,0
250 5,0 9,5 6,0 12,0
300 4,0 8,0 5,0 10,0
350 3,5 7,0 4,0 9,0
400 3,0 6,0 4,0 7,5
450 2,5 5,5 3,5 7,0
500 2,0 5,0 3,0 6,0

montá ako klopna
90° 200 7,5 15,0 9,5 15,0

250 6,0 12,0 7,5 15,0
300 5,0 10,0 6,0 13,0
350 4,0 8,5 5,5 11,0
400 3,5 7,0 5,0 10,0
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

pnyKování pro sklopná a výklopná dví kaDuo výklop / klopnaPlánování, konstrukceRozm ry jsou nezávazné. Konstruk ní zm ny jsou vyhrazeny.

Kompletní sada Duo forte
Sada obsahuje
1 výklop

ro korpus
1 úhelník k p išroubování pro klopnu

Balení: 1 ks
Montá  jako výklop Tabulka ukázkových hodnot pro max. hmotnost klopny

Úhel otev ení 75°

Úhel otev ení 90°

Úhel otev ení 110°

Odstup hrany Nikl Bílá erná
mm

pro d ev né klopny nebo klopny s hliníkovým ráme kem, 
od ší ky ráme ku 45 mm
pro vruty 28 373.66.631 373.66.371 373.66.311

37 373.66.632 373.66.372 373.66.312
pro eurošrouby 28 373.66.633 373.66.373 373.66.313

37 373.66.634 373.66.374 373.66.314
pro klopny s hliníkovým ráme kem 20 mm
pro šrouby do 
plechu

28 373.66.641 373.66.375 373.66.321
37 373.66.642 373.66.376 373.66.322

Výška 
korpusu mm

Hmotnost klopny kg
Funkce zastavení Funkce brzdy
1 vzp ra 2 vzp ry 1 vzp ra 2 vzp ry

Mont o výklop
75° 200 14.0 15.0 15.0 15.0

250 11.5 15.0 15.0 15.0
300 9.0 15.0 12.0 15.0
350 8.0 15.0 11.0 15.0
400 7.0 14.0 9.0 15.0
450 6.0 12.5 8.0 15.0
500 5.5 11.0 7.0 15.0
550 5.0 10.0 6.5 13.0
600 5.0 9.5 6.0 12.0
650 4.0 8.5 5.5 11.0
700 4.0 8.0 5.0 10.5

90° 200 12.5 15.0 15.0 15.0
250 9.5 15.0 12.0 15.0
300 8.0 15.0 10.0 15.0
350 7.0 13.5 9.0 15.0
400 6.0 12.0 8.0 15.0
450 5.0 11.0 7.0 14.0
500 5.0 9.5 6.0 12.0
550 4.0 8.5 5.5 11.0
600 4.0 8.0 5.0 10.0
650 3.5 7.0 5.0 9.5
700 3.0 7.0 4.0 9.0

110° 200 9.5 15.0 12.5 15.0
250 7.5 15.0 10.0 15.0
300 6.5 12.5 8.0 15.0
350 5.5 11.0 7.0 14.0
400 4.5 9.5 6.0 12.5
450 4.0 8.5 5.5 11.0
500 4.0 7.5 5.0 10.0
550 3.5 7.0 4.0 9.0
600 3.0 6.0 4.0 8.0
650 3.0 5.5 4.0 7.5
700 3.0 5.0 3.5 7.0
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Mont lopn T bu u h odn pr m motnos opny
p t o p pou t d n

Je vy adována samostatná 
západka

Není adována samostatná 
západka.

a prostor p i mo
kování do korpusu se zav enu 
klopnou: 175 mm od p ední hrany 
korpusu

Výška 
korpusu mm

Hmotnost klopny kg
Funkce zastavení Funkce brzdy
1 vzp ra 2 vzp ry 1 vzp ra 2 vzp ry

montá o lo
90° 200 12,5 15,0 15,0 15,0

250 9,5 15,0 12,0 15,0
300 8,0 15,0 10,0 15,0
350 7,0 13,5 9,0 15,0
400 6,0 12,0 8,0 15,0
450 5,0 11,0 7,0 14,0
500 5,0 9,5 6,0 12,0
550 4,0 8,5 5,5 11,0
600 4,0 8,0 5,0 10,0

197

Duo výklop / klopna

kompletní sada Duo Standard

• sada obsahuje: 1x výklop
  1x montážní konzole pro korpus
  1x úhelník k přišroubování pro klopnu
• odstup od hrany: 37 mm
• montáž: pro vruty
• pro dřevěné klopny nebo klopny s hliníkovým rámečkem,

od šířky rámečku 45 mm

Objednací číslo Odstup hrany 
(mm)

Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele

Pro dřevěné klopny nebo klopny s hliníkovým rámečkem 
od šířky rámečku 45 mm

71373/0612 373.66.612 37 nikl
Pro dřevěné klopny s hliníkovým rámečkem  šířky 20 mm

71373/0622 373.66.622 37 nikl

Duo výklop / klopna

kompletní sada Duo Forte

• sada obsahuje: 1x výklop
  1x montážní konzole pro korpus
  1x úhelník k přišroubování pro klopnu
• odstup od hrany: 37 mm
• montáž: pro vruty
• pro dřevěné klopny nebo klopny s hliníkovým rámečkem,

od šířky rámečku 45 mm

Objednací číslo Odstup hrany 
(mm)

Povrchová 
úpravaJAF Holz Hafele

Pro dřevěné klopny nebo klopny s hliníkovým rámečkem 
od šířky rámečku 45 mm

71373/0632 373.66.632 37 nikl
Pro dřevěné klopny s hliníkovým rámečkem  šířky 20 mm

71373/0642 373.66.642 37 nikl
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Záskočka dveří a protikus

zajištěná magnetem

• materiál: plast, světle šedý
• provedení: s nastavitelným magnetickým hrotem
• montáž: přednostně v úchopové části dveří
• nastavení: hrot +5 mm lze odšroubovat
• otevření:  38 mm
•  vzdálenost uvolnění do cca 3 mm
• protikus: s nanesenou samolepicí vrstvou

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71356/0550 356.01.550 záskočka dveří
71246/0910 246.01.910 protikus k nalepení

• použití: k mechanickému otevírání a aretaci zavřené 
 polohy nábytkových dveří

Systém tlumení dvířek

tlumič

• materiál: plast
• barva: šedá
• montáž: k zasunutí do adaptéru nebo 

 k zasunutí do 10 mm vrtaného otvoru

Doporučení k montáži:
Lehký:  střed bočnice korpusu naproti
  straně závěsu
Střední:  střed půdy korpusu
Silný:  půda korpusu, blíže k bodu otáčení

Volba správné verze (provozu) a přesná montážní poloha 
závisí na šířce dveří, hmotnosti dveří a použitých závěsech.
Doporučuje se provést zkušební montáž.

Objednací číslo
Artikl Provedení 

JAF Holz Hafele

71356/0000 356.37.000 tlumič lehký
71356/0001 356.37.001 tlumič střední
71356/0002 356.37.002 tlumič silný
71356/0010 356.37.010 adaptér podélný

podélný adaptér pro tlumení s vymezením

Dorazové čočky

plast, samolepicí

• způsob balení: odlité na platu
• UV stálé, neblednou, odolné proti odírání

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71356/0444 356.25.444 transparentní

Dorazové čočky

pro otvory Ø 8 mm
• materiál: plast a guma
• přesah: 2,0 nebo 2,5 mm
• provedení: s vložkou
• tvrdost: Shore A 60 při přesahu 2,5 mm

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71356/0940 356.19.940
pouzdro: stříbrná barva

doraz: transparentní



Více informací najdete na: www.jafholz.cz | www.hafele.cz  strana 89

R
oz

m
ěr

y 
js

ou
 n

ez
áv

az
né

. K
on

st
ru

kč
ní

 z
m

ěn
y 

a 
fo

rm
át

 v
yh

ra
ze

ny
.

Klopna Slow

s brzdou

• materiál:  ocel, pouzdro: plast
•  povrchová úprava:  niklováno, pouzdro: bílá
•  montáž:  použitelné jako pravé i levé
•  způsob montáže:  k přišroubování

Objednací číslo
Rozměr A 

(mm) 
Délka L 

(mm) 

světlá 
výška 

korpusu 
(mm) 

JAF Holz Hafele

71365/0846 365.80.846 105 200 min. 170

Montá

Rozm r C ur ete zkušebn
 klopna 
 dno

Barová brzda

bez brzdy, s drážkovým vedením v kloubu

• materiál:  ocel
•  povrchová úprava:  niklováno
•  montáž:  použitelné jako pravé i levé
•  způsob montáže:  k přišroubování

Montá

Drá kové vedení

Rozm r C ur ete 
zkušební mont

 klopna
 dno

Objednací číslo
Rozměr A 

(mm) 
Délka L 

(mm) 

světlá 
výška 

korpusu 
(mm) 

JAF Holz Hafele

71365/0754 365.10.754 160 200 min. 170



Výsuvy, 
zásuvkové systémy
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UPOZORNĚNÍ - Provedení na 30 kg a 50 kg nelze barevně  
kombinovat z důvodu odlišné povrchové úpravy.  

Zásuvkový systém Moovit

výška bočnice 92 mm / 115 mm

• materiál:  ocel
• povrchová úprava: bočnice: prášková barva, 

 korpusová lišta: pozink
• provedení: plnovýsuv, s integrovaným systémem

 tlumeného dotahu Smuso, 
 s integrovaným držákem zad

• nosnost: 30 kg / 50 kg

Sada obsahuje
a

r bo ny
r r o
r H

Montá

Z a 3 o r
Vni

– <19 n r o
o r r

a bo bo 115

Objednací číslo Délka
(mm)

Výška 
(mm)

Nosnost 
(kg)

Barva
JAF Holz Hafele

71553/0944 553.56.944 450 92 30 šedá 
71553/0945 553.56.945 500 92 30 šedá 
71553/0946 553.56.946 550 92 30 šedá 

71553/0204 553.56.204 450 92 50
šedá 

metalická 

71553/0205 553.56.205 500 92 50
šedá 

metalická 

71553/2206 553.56.206 550 92 50
šedá 

metalická 

71553/1205 553.57.205 550 115 50
šedá 

metalická
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Zásuvkový systém Moovit - příslušenství

připevnění čela Moovit fi x

• materiál:  zinkový odlitek
• možnost nastavení čela ve dvou rovinách 

Objednací číslo
Montáž

JAF Holz Hafele

71553/0991 553.59.991 k přišroubování

Zásuvkový systém Moovit - příslušenství

podélný reling Moovit

• materiál:  reling: ocel, držák: plast
• povrchová úprava: s povrchem
• průměr: 11 mm
• sada obsahuje: 2x podélný reling
  2x čelní držák k nalisování
  2x čelní držák k přišroubování
  2x zadní adaptér

Objednací číslo Jmenovitá délka
(mm)

Typ Barva
JAF Holz Hafele

71553/0904 553.59.904 450 pro var. 30 kg. šedá 
71553/0905 553.59.905 500 pro var. 30 kg. šedá 
71553/1204 553.59.204 450 pro var. 50 kg. šedá metalická
71553/2205 553.59.205 500 pro var. 50 kg. šedá metalická

eln r ení

t Ø 10 mm 

eln b

dr   st ny
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Zásuvkový systém Moovit - příslušenství

příčný reling Moovit

• provedení:  s možností zkrácení
• délka: 1102 mm
• průměr: 11,0 mm
• seříznutí = světlá šířka korpusu – 80 mm

Objednací číslo Jmenovitá délka
(mm)

Typ Barva
JAF Holz Hafele

71553/0934 553.59.934 1200 pro var. 30 kg. šedá 
71553/0234 553.59.234 1200 pro var. 50 kg. šedá metalic. 

Zásuvkový systém Moovit - příslušenství

držák příčného relingu

• materiál:  plast

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71553/0239 553.59.239 metalická šedá

Zásuvkový systém Moovit - příslušenství

zvýšení bočnice Moovit 

• materiál: ocel
• použití: pro zvýšení výšky uzavřeného 

 vnitřního prostoru výsuvu na 
 115 nebo 162 mm

• povrchová úprava: s povlakem
• montáž: pro naklapnutí na reling a bočnice

 (připevnění panelů Moovit zvětší výšku
 o 90 mm)

Objednací číslo Jmenovitá délka
(mm)

Typ Barva
JAF Holz Hafele

71553/1904 553.60.904 450 pro var. 30 kg. šedá 
71553/1905 553.60.905 500 pro var. 30 kg. šedá 
71553/3205 553.60.205 500 pro var. 50 kg. šedá metalická
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Zásuvkový systém Moovit - příslušenství 

čelní panel pro vnitřní zásuvku

• použití: čelo pro vnitřní zásuvku
• materiál: hliník
• montáž: držáky k přišroubování do panelu, 

 panel je naklapnut na bočnici zásuvky
 pomocí držáků

• provedení: s možností zkrácení
• výška: 95 mm
• délka: světlá šířka korpusu – 80 mm
• tloušťka boku: 16 mm

vnitřní zásuvka

Objednací číslo Jmenovitá délka
(mm)

Typ Barva
JAF Holz Hafele

71553/0919 553.61.919 1088 pro var. 30 kg. šedá 
71553/0219 553.61.219 1088 pro var. 50 kg. šedá metalická

Zásuvkový systém Moovit - příslušenství 

držák čela pro vnitřní zásuvku

• použití: držák čela pro vnitřní zásuvku, 
 spojuje bočnice s čelem

• materiál: plast
• montáž: nasunutí čela na bočnice
• výška: 97 mm

Objednací číslo
Výška (mm)

Pro bočnici  
(mm)JAF Holz Hafele

71553/0292 553.61.292 97 92
71553/0291 553.61.291 185 s rel. 92 - 115 
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Zásuvkový systém Moovit - příslušenství 

držák pro stabilizaci čela 

• použití: pro zpevnění čelního panelu proti 
 průhybu a odstátí při zatížení 
 a vysouvání vnitřní zásuvky

Objednací číslo
Materiál Barva

JAF Holz Hafele

71553/0780 553.61.780 plast bílá

Zásuvkový systém Moovit - příslušenství 

značkovací přípravek Moovit Fix

• použití: pro snadné označení míst pro vrtání
 otvorů na čelním panelu

• materiál: plast
• barva: šedá/červená

Objednací číslo
Popis

JAF Holz Hafele

71553/0035 553.69.035 značkovací přípravek Moovit

Zásuvkový systém s jednoduchou bočnicí

výška 86 mm

• sada obsahuje: 1 pár bočnic
  1 pár korpusových lišt
  1 sadu čelního upevnění 
• barva: bílá, RAL 9010
• montáž: k přišroubování
• dostupné výšky: 54 / 86 / 118 / 150 mm

Objednací číslo Jmenovitá délka
(mm)

Typ Barva
JAF Holz Hafele

71558/0746 555.94.945 86 450 bílá RAL 9010
71558/0751 555.94.950 86 500 bílá RAL 9010
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Zásuvkový systém s jednoduchou bočnicí

sada bočního relingu 

• materiál: reling: ocel, 
 držák zadní stěny:plast

• povrchová úprava: reling: potažené plastem
• montáž: reling: k naražení, montáž do čílka 

 pomocí rozevíracích hmoždinek, 
 držák zadní stěny: k přišroubování

• sada obsahuje: 2x podélný reling
 2x držák zadního panelu

  2x čelní držák

Objednací číslo
Barva

Délka
(mm)JAF Holz Hafele

71558/0705 558.48.705 bílá RAL 9010 450
71558/0706 558.48.706 bílá RAL 9010 500

Vložka pro příbory

pro zaříznutí na míru

• materiál: plast
• tloušťka materiálu: 3 mm
• výška: 50 mm
• vyrobeno:  vstřikováním

Objednací číslo
Barva

Pro šířku korpusu
(mm)JAF Holz Hafele

71556/0501 556.46.501 šedá 300
71556/0504 556.46.504 šedá 400 - 450
71556/0506 556.46.506 šedá 500 - 550
71556/0507 556.46.507 šedá 600
71556/0701 556.46.701 bílá 300
71556/0704 556.46.704 bílá 400 - 450
71556/0706 556.46.706 bílá 500 - 550
71556/0707 556.46.707 bílá 600

spojovací profi l, lze zkrátit na míru
• materiál: plast
• použití: profi l pro prodloužení šířky několika

 vložek pro příbory z důvodu dosažení
 ideálních šířek

• délka: 505 mm

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71556/0590 556.46.590 šedá
71556/0790 556.46.790 bílá
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Skrytý výsuv

plnovýsuv, nosnost 30 kg, s tlumením

• nastavení: na výšku: 3 mm pomocí čelního kování
• materiál / povrch: ocel / pozink
•    rozměry: max. šířka zásuvky SB = vnitřní šířka
  zásuvky - 41 mm + 2 x tloušťka boku
•    funkce: integrovaný tlumený dotaz
•   montáž: skrytá na dno zásuvky
•   nosnost: max. 30 kg

Objednací číslo Jmenovitá délka 
(mm)

Délka zásuvky 
SL (mm)JAF Holz Hafele

71433/0133 433.10.133 300 300
71433/0138 433.10.138 350 350
71433/0143 433.10.143 400 400
71433/0148 433.10.148 450 450
71433/0153 433.10.153 500 500
71433/0158 433.10.158 550 550

Balení: 1 sada

Balení obsahuje:
•    1 pár korpusových lišt (levé a pravé provedení)
•    1 pár čelního kování (levé a pravé provedení)

Instalace

Osazení zásuvky vůči korpusu a korpusové liště

Osazení zásuvky vůči čelu pomocí čelního kování 
a korpusové liště  

Poznámka:
min. instalační délka s čelní zásuvkou = jmenovitá délka + 18 mm 



strana 98

R
oz

m
ěr

y 
js

ou
 n

ez
áv

az
né

. K
on

st
ru

kč
ní

 z
m

ěn
y 

a 
fo

rm
át

 v
yh

ra
ze

ny
.

UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Kuličkový výsuv

mini

• materiál:  ocel
•  povrchová úprava: pozink
•  rozměry:  max. šířka zásuvky = světlá šířka

 korpusu - 20mm + 2 x hloubka drážky

Objednací číslo
Instalační délka (mm)

JAF Holz Hafele

71420/0918 420.59.918 184
71420/0925 420.59.925 246
71420/1931 420.59.931 310

Kuličkový výsuv

plnovýsuv, nosnost do 30 kg 

• materiál: ocel
• provedení: s možností vysazení pomocí 

 uvolňovací páčky s pojistkou 
 pro aretaci zavřené polohy

• montáž: na bok

Objednací číslo Vestavná délka 
(mm)

Výsuvná délka 
(mm)JAF Holz Hafele

71422/0258 422.25.258 250 250
71422/0301 422.25.301 300 300
71422/0356 422.25.356 350 350
71422/0409 422.25.409 400 400
71422/0454 422.25.454 450 450
71422/0507 422.25.507 500 500
71422/0552 422.25.552 550 550
71422/0605 422.25.605 600 600
71422/0650 422.25.650 650 650
71422/0703 422.25.703 700 700

Vrtání
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Kuličkový výsuv

částečný výsuv, s dotahem a tlumením Smuso

• materiál: ocel
• povrchová úprava: pozink
• provedení:

• montáž:
• nosnost:

s integrovaným dotahem a tlumením, 
krytkami na zadních koncích 
korpusových lišt a na konci středové 
lišty s dorazem, s možností vysazení 
pomocí uvolňovací páčky
na bok
45 kg

Objednací číslo Vestavná délka 
(mm)

Výsuvná délka 
(mm)JAF Holz Hafele

71432/0935 432.16.935 350 280
71432/0940 432.16.940 400 380
71432/0945 432.16.945 450 430
71432/0950 432.16.950 500 480
71432/0955 432.16.955 550 530

Vrtání

Délka mm A
300 96 – – –
350 160 – – –
400 128 192 – –
450 128 256 – –
500 128 288 – –
550 128 224 352 –
600 128 224 384 –
650 128 288 416 –
700 128 224 352 480

B C D

Montá

Mon a
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Kolečkový výsuv

• provedení: typ zavírání: samozavírání, vedení 
 4 kluznými ložisky s polyamidovými
 kolečky

• nastavení: nastavení výšky pomocí podélných
 otvorů v korpusové liště

• materiál: ocel
• barva: bílá RAL 9010
• rozměry: max. šířka zásuvky = světlá šířka 

 korpusu – 25 mm
• montáž: na zásuvku, bok korpusu
• boční stabilita je zajištěna automatickým vedením na 

pravé straně

Objednací číslo Montážní délka 
(mm)

Výsuvná délka 
(mm)JAF Holz Hafele

71423/0736  423.08.736 350 263
71423/0741  423.08.741 400 310
71423/0746  423.08.746 450 355
71423/0751  423.08.751 500 393
71423/0756 423.08.756 550 443

Kování pro seřízení čela zásuvky

2 dílné

• použití: pro 2 rozměrné seřízení čel zásuvek
• nastavení: horizontálně: ±2 mm, 

 vertikálně: ±1;2 mm
• materiál: plast

Montáž
•  Pouzdro zasuňte do otvoru o průměru 15 mm v čele 

zásuvky.
•  Oválné vybrání nastavte vodorovně s vrchní hranou 

zásuvky.
•  Vyosený otvor v pouzdře nastavte napravo nebo nalevo.
•  Excentrický seřizovací prvek vmáčkněte do pouzdra tak, 

aby šipka směřovala ven.
•  Našroubujte čelo zásuvky.

Seřízení čela
•  Při seřizování povolte vruty.
•  Z nulové montážní polohy nastavíte čelo otáčením 

seřizovacího prvku (horizontálně ±2 mm, vertikálně 
±2 mm).

Sada obsahuje
1 pouzdro k zavrtání
1 seřizovací prvek

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71039/0709 039.60.709 bílá

 dekorativní panel
 ílko zásuvky
 vl a
 se izovací prvek
 šroub

“

Zapušt né pouzdro Se izovací prvek



Kuchyňské kování  
a příslušenství
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Čelní výsuv

tlumené zavírání Smuso

• materiál: ocel
• povrchová úprava: metalická šedá RAL 9006
• nosnost: 12 kg
• montáž: pro přišroubování na bok skříně
• hloubka: min. 495 mm při 45°, 

 min. 481 mm při 90°
• šířka korpusu: >112 mm
• výška korpusu:  min. 540 mm se 2 patry, 

 min. 755 mm se 3 patry
• vzdálenost vnitřní přední hrany od prvního otvoru: 38 mm

Objednací číslo
Úhel Použití

JAF Holz Hafele

71545/0938 549.24.960 90° montáž vpravo
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Otočný výsuv pro rohovou skříňku

s tlumením a dovíracím mechanismem

• materiál: rám: ocel, dno: lamino
• povrchová úprava: reling: pochromované 

 dno: bílá
• provedení: police s protiskluzovou úpravou
• nosnost: 25 kg/police
• úhel otevření dveří min. 85°
• sada obsahuje: 2x police s předmontovaným kováním
  1x montážní pokyny

Objednací číslo Pro šířku dveří 
(mm)

Směr
vyklápěníJAF Holz Hafele

71541/0145 541.30.145 450 pravá
71541/0146 541.30.146 450 levá
71541/0150 541.30.150 500 pravá
71541/0151 541.30.151 500 levá
71541/0160 541.30.160 600 pravá
71541/0161 541.30.161 600 levá

Ší ka dve í mm 450 500 600
C = vnit ní rozm r mm min. 800 min. 910 min. 960
B mm max. 450 max. 500 max. 600
A mm 411 – 418 461 – 468 561 – 568

Funkce
(sm r vykláp ní vpravo)

1. sk í ková dví ka 
otev ena

2. horní nebo dolní 
police je vyklopena 
dop edu

3. úplné vyklopení

rozpěrná tyč 

• materiál: ocel/plast
• barva: bílá
• výškově nastavitelná

systém tlumení Objednací číslo
Artikl 

Světlá výška 
korpusu (mm)JAF Holz Hafele

71541/0700 541.32.700 rozpěrná tyč  600 – 750
71541/0708 541.30.708 tlumení pravé 
71541/0709 541.30.709 tlumení levé

Systém tlumeníVýškové nastavení a 
zesílení boku korpusu
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Odpadkový koš

pro montáž za otočná dvířka

• pro šířku korpusu: min. 400 mm
• montáž: pro přišroubování na bok skříně
• typ: použitelné jako pravé i levé
• objem: 13 litrů

Objednací číslo
Materiál

JAF Holz Hafele

71502/0713 502.01.713 plast, bílý; koš: plast, šedý

71502/0923 502.01.923
plast, barva stříbra;

koš: plast, šedý

Větrací mřížky, hranaté

z plastu, se zoubky pro naklapnutí

• provedení: s osazením
• montáž: k zapuštění, upevnění zezadu klipy 

 (s možností nastavení na odpovídající 
 tloušťku materiálu)

• výška x šířka: 65 x 458 mm
• hloubka: 20 mm
• propustnost vzduchu více než 190 cm2

• pro tloušťku materiálu 10 – 20 mm

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71571/1705 571.77.705 bílá
71571/0107 571.77.107 hnědá
71571/0900 571.77.900 matně stříbrná

Věšák na ramínka

k našroubování pod polici nebo půdu, výsuvný

• provedení: výsuvné, s plastovým vodítkem
• materiál: ocel
• povrchová úprava: niklováno

Objednací číslo Délka
(mm)

Nosnost 
(kg)JAF Holz Hafele

71805/0752 805.01.752 260 8
71805/0770 805.01.770 360 5
71805/0789 805.01.789 410 4

Nábytkové točny

otočení o 360°

• provedení: ložisko: kuličkové
•  materiál: ocel
•  povrchová úprava: zinkováno
•  nosnost: 150 kg

Objednací číslo Rozměry (D x Š x V)
(mm)JAF Holz Hafele

71646/0908 646.18.908 155 x 155 x 10,5
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Sklopná šatní tyč 2004 

pro montáž na bok, nosnost 10 kg

• materiál: rameno a šatní tyč: ocel, stahovací 
 tyč, pouzdro, spojovací díly: plast

• nosnost: 1,6–10 kg
• montáž: pro přišroubování na bok skříně
• pro světlou šířku korpusu 440 – 1 200 mm
• upevňovací materiál je součástí balení.

Objednací číslo
Pro světlou šířku korpusu (mm)

JAF Holz Hafele

71805/0525 805.20.525 440–610 mm
71805/0532 805.20.532 600–1000 mm
71805/0557 805.20.557 770-1200 mm

Šatní tyč

oválná 30 x 15 mm

• materiál: ocel, svařovaná
• tloušťka materiálu: 0,8 mm
• povrchová úprava: chromováno

Objednací číslo
Rozměry (mm)

JAF Holz Hafele

71801/0222 801.03.222 30 x 15 x 2500
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Držák šatní tyče

boční, středový

• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava:  boční: niklováno, 

 středový: chromováno
• u středového držáku možnost výškového nastavení

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71803/0758 803.33.758 boční oválný držák tyče
71802/0200 802.07.200 středový držák tyče

30
45

85
–1

05

20

Výklopné kování

pro skříňové botníky

• použití: k vestavění do skříňových botníků
• materiál: plast
• barva:  bílá

Objednací číslo
Provedení

JAF Holz Hafele

71892/0728 892.14.728 s 2 oddíly

Polohovací kování

pro lamelové rošty

• použití: pro lamelové rošty, lehátka 
 a francouzská lůžka

• provedení: s patkami k našroubování
• materiál: ocel
• povrchová úprava: žlutě chromátováno
• výška: nastavení max. 300 mm

Objednací číslo
Provedení

JAF Holz Hafele

71274/0933 274.00.933 18-polohové



Zámky, zámkové systémy, 
západky, uzávěry
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Třícestný zámek

Piccolo-Nova

• použití: pro dělené zamykací táhlo Ø 6 mm,
 pro výměnné vložky osazené 
 zepředu

• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava: niklováno
• délka těla zámku: 22 mm
• montáž: k přišroubování nebo nalisování

Objednací číslo
Montáž Typ

JAF Holz Hafele

71224/0650 224.64.650 k přišroubování levý
71224/0600 224.64.600 k přišroubování pravý
71224/0660 224.64.660 k nalisování levý
71224/0610 224.64.610 k nalisování pravý

Třícestný zámek

Standard-Nova

• použití: pro dělené zamykací táhlo Ø 6 
 nebo 8 mm, pro výměnné vložky
 osazené zepředu

• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava: niklováno
• délka těla zámku: 22 mm
• montáž: k přišroubování

Objednací číslo
Zamykací táhlo Typ

JAF Holz Hafele

71224/2610 224.65.610 Ø 6 mm levý nebo pravý
71224/1600 224.65.600 Ø 8 mm levý nebo pravý

Třícestný zámek - příslušenství 

profi lová tyč

• materiál: ocel
• povrchová úprava:  poniklováno
• délka:  2 metry

Objednací číslo Průměr 
(mm)JAF Holz Hafele

71226/0209 226.07.209 6
71226/0205 226.67.205 8

Ø 6 mm Ø 8 mm
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vodítko tyče 

• použití: pro profi lové tyče Ø 6 nebo 8 mm
• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava: niklováno
• provedení: s plastovým vedením
• montáž: k přišroubování

Objednací číslo Pro průměr 
(mm)JAF Holz Hafele

71239/0761 239.75.761 6
71239/0781 239.75.781 8

zamykací čep

• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava: leštěný nikl
• montáž: k přišroubování (s možností seřízení 

 v podélném otvoru)

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71226/0708 226.57.708 s patkou pro přišroubování

zachytný háček

• použití: pro profi lové tyče Ø 6 nebo 8 mm
• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava: poniklováno
• provedení: s plastovým vedením

Objednací číslo Pro průměr
(mm)JAF Holz Hafele

71226/0761 226.30.761 6
71226/0781 226.30.781 8

Nábytkový zámek

s krátkou závorou

• použití: pro výměnné vložky osazené zepředu
• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava: niklováno
• délka těla zámku: 22 mm
• montáž: k přišroubování

Objednací číslo
Typ montáže

JAF Holz Hafele

71232/0610 232.26.610 levý
71232/1600 232.26.600 pravý

71232/1620 232.26.620
zásuvková verze 

(otočení klíče vpravo)
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Jazýčkový zámek

s montážní deskou a rovným jazýčkem

• použití: pro výměnné vložky osazené zepředu
• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava: niklováno
• pro tloušťku dveří: max. 22 mm
• délka těla zámku: 22 mm
• směr zamykání: 90° jazýček, 180° klíč
• montáž: k našroubování přes montážní desku
• sada obsahuje: 1x jazýčkový zámek
  1x jazýček (předmontovaný)
  1x upevňovací šroub (předmontovaný)
  1x podložka (předmontovaná)

Objednací číslo
Směr zamykání

JAF Holz Hafele

71235/0600 235.59.600 A (D, F, G)
71235/0610 235.59.610 B (C, E, H)

Zámek pro posuvná skleněná dvířka

• použití: pro výměnné vložky osazené zepředu
• materiál: pouzdro: zinkový odlitek, 

 ozubený hřeben: nerez
• pro tloušťku skla: 4 – 7 mm
• montáž: ozubený hřeben k nasunutí, 

 tělo zámku pohyblivé po hřebenu

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71233/1600 233.44.600 pouzdro: matně niklováno

Centrální otočný zámek

s jednostrannou upevňovací patkou

• použití: pro výměnné vložky osazené zepředu
• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava: niklováno
• provedení: zvedací trn se zdvihem 12 mm
• směr zamykání: 180°
• délka těla zámku: 22 mm
• montáž: k namontování do pevného čelního 

 panelu

Objednací číslo Zdvih
(mm)JAF Holz Hafele

71234/0650 234.98.650 12
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Centrální otočný zámek - příslušenství 

centrální zamykací tyč 

• materiál: hliník
• povrchová úprava: bez povrchové úpravy

Objednací číslo Délka
(mm)JAF Holz Hafele

71237/0002 237.10.002 600

vodítko tyče 

• použití: pro centrální zamykací tyč s průřezem 
 16 x 3 mm

• materiál: ocel
• povrchová úprava: zinkováno
• montáž: k přišroubování

Objednací číslo
Provedení

JAF Holz Hafele

71237/0006 237.23.006 otevřený tvar

zamykací trn 

• použití: pro centrální zamykací tyč s průřezem
 16 x 3 mm

• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava: matně niklováno
• montáž: k přišroubování

Objednací číslo Délka
(mm)JAF Holz Hafele

71237/0086 237.22.086 9



strana 112

R
oz

m
ěr

y 
js

ou
 n

ez
áv

az
né

. K
on

st
ru

kč
ní

 z
m

ěn
y 

a 
fo

rm
át

 v
yh

ra
ze

ny
.

UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Rozvorový zámek Symo

• použití: pro výměnné vložky osazené zepředu
•  materiál:  zinkový odlitek
•  povrchová úprava: niklováno
•  montáž:  zásuvková verze (pro Variant S)
•  zdvih:  16 mm
•  tělo zámku:  22 mm
•  k přišroubování

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71237/2600 237.76.600 zásuvková verze

Rozvorový zámek - příslušenství 

profi lová tyč

• materiál:  ocel
•  povrchová úprava: zinkováno
•  provedení:  masivní profi l
•  pro výšku dveří:  2000 mm (2 x délka 975 mm) 

 nebo 2500 mm

Montá
P i návrhu sk ín  a p i volb  
p íslušenství pro centrální zámek 
vezm te do úvahy následující 
rozm ry:

A  rozm r horní ty e:
st ed t la C  – 23 mm
B  rozm r dolní ty e: 
st ed t la C  – 23 mm

Upozorn ní
Výpo et odpovídá 
délce zdvihu 16 mm

Objednací číslo
Artikl Délka

JAF Holz Hafele

71239/0930 239.81.930 profi lová tyč 2000 mm
71239/0950 239.81.950 profi lová tyč 2500 mm
71239/0014 239.68.014 vodítko tyče

vodítko tyče
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Univerzální zámková vložka Symo

samostatná vložka s klíčem 

• použití: pro všechny zámky a zamykací olivy 
 systému Symo

• materiál: pouzdro: zinkový odlitek, 
 plátková stavítka: mosaz

• povrchová úprava: niklováno
• zamykací technika: s 6 plátkovými stavítky
• montáž: levý nebo pravý, k zasunutí
• 2 600 různých zamykacích kombinací
• sada obsahuje: 1x výměnná plátková vložka
  2 klíče

Objednací číslo
Popis

JAF Holz Hafele

71210/0600 210.40.600 individuální klíč

Univerzální zámková vložka Symo - příslušenství 

demontážní klíč

• použití: pro skladové uzamykací systémy 
 HS 1, HS 2 a HS 3 a univerzální 
 zámkové vložky Symo s individuálním
 nebo společným klíčem 

• materiál: ocel

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71210/0090 210.11.090 niklováno

krycí rozeta

• použití: pro zakrytí okraje otvoru pro 
 cylindrické tělo zámku

• materiál: ocel
• montáž: k zatlačení

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71219/0677 219.19.677 leskle niklováno
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Nábytkový zámek se závorou Econo

s pevnou plátkovou vložkou

• použití: pro hromadnou výrobu nábytku
• materiál: odlitek ze zinku
• povrchová úprava: chrom leštěná
• délka vložky: 21 mm
• Ø vložky: 19 mm
• zamykací technika: s 6 plátkovými stavítky
• montáž: k přišroubování
• 120 různých zamykacích možností
• sada obsahuje: 1x vrchní zámek se závorou
  1x rozeta
  1x rohový protiplech
  2x sklopný klíč

Objednací číslo
Montáž

JAF Holz Hafele

71232/0200 232.01.200 levá
71232/0210 232.01.210 pravá
71232/0220 232.01.220 zásuvkové provedení

Roletkový zámek k přišroubování Econo 

s pevnou plátkovou vložkou

• použití: pro roletky
• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava: chrom leštěná
• délka vložky: 22 mm
• Ø vložky: 19 mm
• zamykací technika: s 6 plátkovými stavítky
• 120 různých zamykacích možností
• montáž: k přišroubování
• sada obsahuje: 1x roletkový zámek k přišroubování
  2x sklopný klíč
  1x protiplech
  1x rozeta

Objednací číslo
Montáž

JAF Holz Hafele

71232/0240 232.01.240 zásuvkové provedení

Zápustný západkový zámek Econo 

s pevnou plátkovou vložkou

• materiál: odlitek ze zinku
• povrchová úprava: poniklováno
• délka vložky: 19,5 mm
• Ø vložky: 19 mm
• zamykací technika: s 6 plátkovými stavítky
• montáž: k přišroubování
• 120 různých zamykacích možností
• sada obsahuje: 1x zápustný sklopný zámek
  2x sklopné klíče
  1x rozeta

Objednací číslo
Montáž

JAF Holz Hafele

71219/0601 219.21.601
zásuvková verze 

(otočení klíče vlevo)
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Jazýčkový zámek Econo 

s montážní maticí, s rovným jazýčkem

• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava: leskle chromováno
• směr zamykání: 90°
• zamykací technika: s 6 plátkovými stavítky
• 120 různých zamykacích možností
• montáž: pro přišroubování šestihrannou maticí

 (otvor 19,7 x 17,5 mm)
• sada obsahuje: 1x jazýčkový zámek
  2x sklopný klíč
  1x zajišťovací trn, rovný
  1x pojistná podložka
  1x zajišťovací matice (předmontovaná)

Objednací číslo Pro tloušťku dveří
(mm)JAF Holz Hafele

71235/0211 235.19.211 max. 22

otvor do 
kovových 
dve í

Jazýčkový zámek Econo 

s montážní maticí, s jazýčkovým háčkem

• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava: leskle chromováno
• směr zamykání: 90°
• zamykací technika: s 6 plátkovými stavítky
• 120 různých zamykacích možností
• montáž: pro přišroubování šestihrannou maticí

 (otvor 19,7 x 17,5 mm)
• sada obsahuje: 1x jazýčkový zámek
  2x sklopný klíč
  1x jazýček s háčkem
  1x pojistná podložka
  1x zajišťovací matice (předmontovaná)

Objednací číslo Pro tloušťku dveří
(mm)JAF Holz Hafele

71235/0200 235.19.200 max. 17

otvor do 
kovových 
dve í

Nábytkový zámek se závorou

 pro skleněná dvířka Econo

• materiál: odlitek ze zinku
• povrchová úprava: chrom leštěná
• pro tloušťku skla: 4–8 mm
• zamykací technika: s 6 plátkovými stavítky
• 120 různých zamykacích možností
• montáž: k naklapnutí
• sada obsahuje: 1x zámek se svěracím držákem na

 sklo
  2x plastové šrouby M4
  1x protiplech
  2x sklopné klíče

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71233/0210 233.20.210 s pevnou plátkovou vložkou
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Zámek pro posuvné skleněné dveře Econo

s pevnou plátkovou vložkou

• materiál: tělo: odlitek ze zinku, hřeben: nerez
• povrchová úprava: chrom leštěná
• pro tloušťku skla: 4 – 7 mm
• zamykací technika: s 6 plátkovými stavítky
• 120 různých zamykacích možností
• montáž: hřeben k naklapnutí, vložka pro 

 nasunutí
 na hřeben

• sada obsahuje: 1x tělo zámku
  1x hřeben
  2x sklopný klíč

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71233/0220 233.20.220 individuální uzávěr

Centrální otočný zámek Econo 

k namontování do boku korpusu

• povedení: předmontovaná zamykací tyč 600 mm
• materiál: pouzdro a vložka: zinkový odlitek,

 tyč: hliník
• povrchová úprava: zámek: chrom leštěná
• délka vložky: 21 mm
• Ø vložky: 19 mm
• směr zamykání: 180°
• zamykací technika: s 6 plátkovými stavítky
• 120 různých zamykacích možností
• montáž: k přišroubování
• sada obsahuje: 1x centrální otočná zámková vložka se

 zámkem a zamykací tyčí
  2x sklopný klíč
  1x rozeta
  2x vodítko tyče
  3x zajišťovací trn
  3x zásuvkový zajišťovací plech

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71237/1600 237.68.600 individuální uzávěr
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Centrální otočná zámková vložka se zámkem Econo

k namontování do čelního panelu

• materiál: zinkový odlitek
• povrchová úprava: chrom leštěná
• délka vložky: 22 mm
• Ø vložky: 19 mm
• směr zamykání: 180°
• zamykací technika: s 6 plátkovými stavítky
• 120 různých zamykacích možností
• montáž: k přišroubování
• sada obsahuje: 1x centrální otočná zámková vložka

 se zámkem
  2x sklopné klíče
  1x rozeta
  1x tyč
  2x vodítka tyče
  3x zajišťovací trny
  3x zásuvkové zajišťovací plechy

Objednací číslo Zamykací tyč 
(mm)

Zdvih
(mm)JAF Holz Hafele

71234/0240 234.99.240 600 12
71234/0241 234.99.241 800 17

32

19

19

5.
8

12
.5

42

2039.5

30.5

2

2

Magnetický uzávěr

přídržná síla 2,0 kg

• materiál: pouzdro: plast, protikus: ocel
• povrchová úprava: protikus: niklováno
• provedení: pouzdro pohyblivé, protikus pevný
• nastavení: v podélném otvoru v pouzdře
• montáž: pouzdro i protikus k přišroubování

Objednací číslo
Barva pouzdra

JAF Holz Hafele

71246/0741 246.26.741 bílá
71246/0141 246.26.141 hnědá
71246/0341 246.26.341 černá
71246/0940 246.26.940 stříbrná

Protikus

Pouzdro
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Magnetický uzávěr

přídržná síla 1,8 kg, pro otvor 9 mm

• materiál: pouzdro: plast, protikus: ocel
• provedení: pouzdro i protikus pevný
• montáž: pouzdro k nalepení, protikus 

 k přišroubování

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71246/0708 246.00.708 pouzdro: bílá
71246/0100 246.00.100 pouzdro: hnědá

Protiplech

k zapuštění a přišroubování

• materiál: ocel
• montáž: k zapuštění a přišroubování

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71239/0701 239.06.701 niklováno

Protiplech

k přišroubování

• materiál: ocel
• montáž: přišroubování

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71239/0703 239.40.703 niklováno

Protiplech

k přišroubování

• materiál: ocel
• montáž: přišroubování

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71239/0013 239.41.013 niklováno



Nábytkové nohy, 
kolečka, kluzáky
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Pružinová západka MINI-LATCH 

 k přišroubování

• materiál: zavírač: ocel, protikus: plast
• nastavení: podélný výřez

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71245/0701 245.54.701
západka: poniklováno/bílá 

protikus: bílá

Stolové nohy válcové

z oceli

• materiál: kluzák: plast, 
 montážní deska: odlitek ze zinku

• montáž: k přišroubování, s montážní deskou
• barva: kluzák: černá, 

 montážní deska: tmavě šedá
• výška: 710 mm 
• průměr: 60 mm
• sada obsahuje: stolová noha
  upevňovací materiál

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71635/0273 635.24.273 leskle chromováno
71635/0471 635.24.471 nerezový odstín, čirý lak
71635/0271 635.24.271 metalická šedá, RAL 9006
71635/0371 635.24.371 černá

výška
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Narážecí kluzák do kruhové trubky

pro zkracované stolové nohy

• materiál: plast
• barva: černá
• použití: samostatně jako kluzák 50 mm nebo

 pro naražení do kruhové trubky 

Objednací číslo
Pro vnitřní průměr (mm)

JAF Holz Hafele

71650/0360 650.23.360 58

Dvojité nábytkové kolečko

otočné, s krytem

• materiál: kolečko: plast
• barva: kolečko: černá
• pojezdová plocha: tvrdá
• průměr kolečka: 50 mm
• rozměr plotny: 42 x 42 mm
• výška: 63 mm
• nosnost: cca 40 kg

Objednací číslo
Provedení Montáž

JAF Holz Hafele

71660/1321 660.08.321 s brzdou na vrut
71660/0321 660.07.321 bez brzdy na vrut

Kolečko

pevné

• materiál: tělo: ocel, kolečko: plast 
• barva: tělo ZN, kolečko: černá 
• nosnost: cca. 15 kg

Objednací číslo
Montáž

JAF Holz Hafele

71661/0322 661.23.322 na vrut

19

Soklový seřizovací šroub

M8, pevný, s narážecí maticí

• použití: pro otvor Ø 10 mm
• materiál: šroub: ocel, krytka: plast
• povrchová úprava: šroub: pozink, krytka: černá
• nosnost: cca 300 kg/kus (staticky)
• drážka: křížová drážka PZ2 nahoře, 

 čtvercový trubkový klíč SW8 dole
• celková délka: 51,7 mm
• délka k hlavě: 45 mm

Objednací číslo
Popis

JAF Holz Hafele

71637/0001 637.05.001 stavěcí šroub

 tvercová matice SW8
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Nábytkové kluzáky

k přišroubování, 2-dílný, s regulací výšky

• materiál: plast
• výška: 19 - 27 mm
• nastavení výšky: +8 mm
• nosnost: cca 70 kg

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71635/0350 635.90.350 černá
71635/0550 635.90.550 šedá

Stavěcí kluzák

do vrtaných otvorů, 2-dílný, s regulací výšky

Objednací číslo
Artikl

JAF Holz Hafele

71635/0320 635.92.320 stavěcí kluzák

• materiál: 
• výška: 25 - 45 mm
• nosnost: cca 70 kg
• nastavení výšky  +20 mm seřizení shora (šestihran SW8)

Nábytkové kluzáky

k naražení, výška 5 mm

• barva: bílá
• materiál: plast

Objednací číslo
Rozměry (mm)

JAF Holz Hafele

71650/0719 650.05.719 44 x 19
71650/0164 650.02.164 průměr 16

Nábytkové kluzáky samolepicí

kruhový, hranatý

• materiál: plsť
• tloušťka: cca 3 mm

Objednací číslo
Provedení Barva Rozměr 

JAF Holz Hafele

71650/0105 650.06.105 kruhový hnědá Ø 24 mm
71650/0705 650.06.705 kruhový bílá Ø 24 mm
71650/0122 650.06.122 hranatý hnědá 25 x 25 mm
71650/0722 650.06.722 hranatý bílá 25 x 25 mm
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Soklové nohy

plast

• barva: černá
• nastavení výšky: +15 mm

Objednací číslo Výška
(mm)JAF Holz Hafele

71637/0303 637.17.303 100
71637/0304 637.17.304 120
71637/0305 637.17.305 150

klip soklové nohy k přišroubování • materiál: plast
• barva: černá

Objednací číslo
Popis

JAF Holz Hafele

71637/0906 637.45.906 klip soklové nohy

Soklové nohy

plast, dělené s pevnou (neotáčivou) podstavou

• barva: černá
• nastavení výšky: +15 mm
• montáž: s upevňovacím šroubem nebo 3 vruty

 se zápustnou hlavou Ø 3,5 mm
• nosnost: cca 160 kg
• snadné výškové nastavení díky pevné (neotáčivé podstavě)
• možnost oddělení nožky od podstavy

Objednací číslo Výška
(mm)JAF Holz Hafele

71637/0326 637.45.326 100
71637/0344 637.45.344 120
71637/0371 637.45.371 150

klip soklové nohy k přišroubování • materiál: plast
• barva: černá

Objednací číslo
Popis

JAF Holz Hafele

71637/0906 637.45.906 klip soklové nohy
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Soklové nohy HE 

plast, dělené

• barva: černá
• montáž: na vrut

Objednací číslo
Artikl Výška (mm)

JAF Holz Hafele

71637/0330 637.76.330 příruba na vrut 
71637/0323 637.76.323 soklová nožka 100
71637/0324 637.76.324 soklová nožka 125
71637/0325 637.76.325 soklová nožka 150
71637/0490 637.47.490 klip soklu 

• barva: černá
• nastavení výšky:  -10(-6) +18 mm
• montáž: k nasunutí do montážní podstavy
• nosnost: cca 160 kg

• snadná montáž soklu 

Soklový těsnící profi l 

s těsnícím okrajem

• materiál: plast (tvrdý a měkký)
• barva: v 5 různých odstínech
• délka: 2,5 m

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71713/0192 713.22.192 šedohnědá
71713/0792 713.22.792 bílá
71713/0592 713.22.592 šedá
71713/0194 713.22.194 hnědá
71713/0092 713.22.092 transparentní
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Nábytkové nohy

s nastavením výšky

• materiál: závitový čep: ocel
• povrchová úprava: matná
• provedení: s bílým plastovým kluzákem
• nastavení výšky: +20 mm na talíři

Objednací číslo
Výška H (mm)

JAF Holz Hafele

71634/0584 634.62.584 100

Objednací číslo
Výška H (mm)

JAF Holz Hafele

71634/0544 634.62.544 100

Nábytkové nohy

s nastavením výšky

• materiál: závitový čep: ocel
• povrchová úprava: matná
• provedení: s bílým plastovým kluzákem
• nastavení výšky: +20 mm na talíři

Objednací číslo
Výška H (mm)

JAF Holz Hafele

71634/0420 634.62.420 80

Nábytkové nohy

bez výškového nastavení

• materiál: závitový čep: ocel
• povrchová úprava: matná
• provedení: s bílým plastovým kluzákem

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71634/0411 634.23.411 mat

Nábytkové nohy

bez výškového nastavení

• materiál: závitový čep: ocel
• povrchová úprava: závitový čep: zinkováno
• provedení: s černým plastovým kluzákem



Kování na posuvné dveře
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S 8 one IF/VF 20 

pro dveře o hmotnosti až 20 kg

• použití: pro dřevěné posuvné dveče 
 s jednoduchou kolejnicí

• uložení jezdce: kluzné ložisko
• montáž: pojezdová a vodicí kolejnice uvnitř 

 korpusu, pro montáž do drážky 
• nosnost: 20 kg

Sada:

Objednací číslo
Popis sady

JAF Holz Hafele

71402/1000 402.27.000
pro 1 dveře, rovný jezdec, montáž 

Infront, s montážními pokyny 

71402/1001 402.27.001
pro 1 dveře, zalom. jezdec,  montáž 

Vorfront, s montážními pokyny

vložená varianta 

naložená varianta

Balení: 1 sada

Upevňovací materiál, pojezdové a vodicí kolejnice nejsou v sadě 
obsaženy. Objednejte je zvlášť.

Lišty a jednotlivé díly:

Objednací číslo Délka 
(mm)

Mate-
riál

Povrch 
/ barvaJAF Holz Hafele

71402/0605 402.27.605 5000 hliník
bez 

úpravy

71402/0815 402.27.815 5000 plast hnědá

Rozm ry pojezdové a vodicí kolejnice

hliník plast

Rovná verze, mo Infront

Zalomená ve Vorfront

Balení: 1 ks
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Slido Classic 55 IF 

pro dveře o hmotnosti až 55 kg

• tloušťka křídla: > 16mm 
• jezdec: spodní pojezd, 1 kolečko
• uložení jezdce: ocelové kuličkové ložisko
• nastavení výšky: pro montáž do drážky
• díky samostatné pojezdové a vodicí kolejnici není 

omezení tloušťky dveří
• nosnost: 20 kg
• skvělé pojezdové vlastnosti díky velkým rozměrům 

koleček
•  individuální tloušťky dveří jsou možné

Sada:

Objednací číslo
Popis sady

JAF Holz Hafele

71402/0000 402.23.000 pro 2 dveře, s montážními pokyny
71402/0001 402.23.001 pro 3 dveře, s montážními pokyny

Balení: 1 sada

Upevňovací materiál, pojezdové a vodicí kolejnice nejsou v sadě 
obsaženy. Objednejte je zvlášť.

Lišty a jednotlivé díly:

Objednací číslo Délka 
(mm)

Mate-
riál

Povrch 
/ barvaJAF Holz Hafele

71402/0802 402.23.802 2500
hliník

bez 
úpravy

71402/0803 402.23.803 3500
71402/0805 402.23.805 5000
71402/0622 402.26.622 2500

hliník
bez 

úpravy
71402/0623 402.26.623 3500
71402/0625 402.26.625 5000
71001/0145 001.04.145 Forstner. vrták, Ø 50mm, dřík 10mm

Vrtání

Dve e bez výškového nastavení

Vodící i pojezdové kolejnice - montáž na vrut

Pojezdová kolejnice k přišroubování
X = tloušťka dveří

Výpočet
Výška dveří = světlá výška korpusu – (3 + 25) mm

Balení: 1 ks
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Slido Classic 50 VF SR 

pro dveře o hmotnosti až 50 kg

• tloušťka křídla: 19–21mm 
• materiál: jezdec a vodítko: ocel, pojezdová
  kolejnice: hliník nebo ocel,
  vodicí kolejnice: hliník
• jezdec: horní pojezd, 1 kolečko
• uložení jezdce: plastové kolečko s kuličkovým 

 ložiskem
• montáž: jezdec a kolejnice: k přišroubování,

 vodítko: k naklapnutí do 
 přišroubované montážní desky

•  provedení: s pojistkou proti vysazení

Sada:

Objednací číslo
Popis sady

JAF Holz Hafele

71400/0120 400.51.120 pro 2 dveře, tloušťka kř. 19 - 21mm
71400/0122 400.51.122 pro 3 dveře, tloušťka kř. 19 - 21mm

Balení: 1 sada

Pojezdové kolejnice, vodicí kolejnice a vymezovací podložku objednejte 
samostatně. 

Lišty a jednotlivé díly:

Objednací číslo Délka 
(mm)

Mate-
riál

Povrch 
/ barvaJAF Holz Hafele

71400/0954 400.52.954 2500
hliník stř. elox

71400/0955 400.52.955 3500

71400/0026 400.52.026 2500
hliník stř. elox

71400/0036 400.52.036 3500

71400/0600 400.60.000 - ocel zinek

Objednací číslo
Popis

Mate-
riál

Povrch 
/ barvaJAF Holz Hafele

71405/0107 405.11.107 Tlumení na 50kg plast sv. šedá
71405/0194 405.11.401 Distan. podložka plast sv. šedá
71405/0160 405.11.160 Přední úhelník ocel -
71405/0161 405.11.161 Zadní úhelník ocel -

Tlumení s dotahem, Classic 50 VF P, 19–21 mm:

Balení: 1 ks

Balení: 1 ks
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Slido Classic 50 VF P 

pro dveře o hmotnosti až 50 kg

• tloušťka křídla: 19–21mm 
• materiál: jezdec a vodítko: ocel, 

 pojezdová kolejnice: hliník, 
 vodicí kolejnice: hliník

• jezdec: horní pojezd, 1 kolečko
• uložení jezdce: plastové kolečko s kuličkovým 

 ložiskem
• montáž: jezdec a kolejnice: k přišroubování,

 vodítko: k naklapnutí do 
 přišroubované montážní desky

•  provedení: s pojistkou proti vysazení

Sada:
Objednací číslo

Popis sady
JAF Holz Hafele

71400/0190 400.51.190 pro 2 dv., tl. kř. 19 - 21mm
71400/0192 400.51.192 pro 2 dv., tl. kř. 19 - 21mm k E-drive
71400/0191 400.51.191 pro 3 dv., tl. kř. 19 - 21mm
71400/0193 400.51.193 pro 3 dv., tl. kř. 19 - 21mm k E-drive

Balení: 1 sada

Pojezdové kolejnice, vodicí kolejnice a vymezovací podložku objednejte 
samostatně. 

Lišty a jednotlivé díly:

Objednací číslo Délka 
(mm)

Mate-
riál

Povrch 
/ barvaJAF Holz Hafele

71400/0954 400.52.954 2500
hliník stř. elox

71400/0955 400.52.955 3500

71400/0962 400.52.962 2500
hliník stř. elox

71400/0963 400.52.963 3500

71400/0600 400.60.000 - ocel zinek

Objednací číslo
Popis

Mate-
riál

Povrch 
/ barvaJAF Holz Hafele

71405/0107 405.11.107 Tlumení na 50kg plast sv. šedá
71405/0194 405.11.401 Distan. podložka plast sv. šedá
71405/0226 405.11.226 Přední úhelník ocel -
71405/0225 405.11.225 Zadní úhelník ocel -

Tlumení s dotahem, Classic 50 VF P, 19–21 mm:
Balení: 1 ks

Balení: 1 ks
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Elektrický pohon pro posuvné Slido VF 

Slido E-drive

• provedení: pro 2 nebo 3 dveře, rychlopřípojka
•    šířka skříně:  pro 2 dveře 1600 – 2400/2400 – 4000 mm  

 pro 3 dveře 2500 – 3100/3100 – 4000 mm
• hmotnost: 20 – 100 kg na jedno křídlo
•    jmenovité napětí: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, v pohot. < 1 W
•    příkon: 25 W / napětí 12 V 
•    integrovaný bezpečnostní vypínač
•    rychlost otevírání: 0,2 m/s
•    automatické uzavření po 2 minutách
•    jemné zatlačení otevře jedny dveře a zavře druhé dveře, 

pokud byly otevřeny

Objednací číslo
Popis

JAF Holz Hafele

71405/0000 405.15.000 pro 2 dveře, 1600 – 2400 mm 
71405/0001 405.15.001 pro 2 dveře, 2400 – 4000 mm 
71405/0010 405.15.010 pro 3 dveře, 2500 – 3100 mm 
71405/0011 405.15.011 pro 3 dveře, 3100 – 4000 mm

Balení: 1 sada

Dodává se bez spojovacích ramen pro montáž, objednejte je 
samostatně.

Spojovací rameno:

Objednací číslo
Použití

Mate-
riál

Povrch 
/ barvaJAF Holz Hafele

71405/0102 405.15.102 2 dveře ocel pozink
71405/0103 405.15.103 3 dveře hliník pozink

Sada:

Balení: 1 pár

Jezdce:

Objednací číslo
Použití

Mate-
riál

Povrch 
/ barvaJAF Holz Hafele

71405/0210 405.15.210 2 dveře ocel pozink

71405/0211 405.15.211 3 dveře hliník pozink

Balení: 1 ks

Jezdce v provedení pro tloušťku dveří 19 - 21mm. Jsou obsahem sady 
400.51.192 a 400.51.193.
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Vyrovnávací kování Planofi t 

pro dveře o max. výšce 2650 mm

• pro svislé i vodorovné použití
• tloušťka dveří od 16 mm a více
• použití: zamezí prohnutí dveří nebo vyrovná

 prohnuté dveře
•    tloušťka křídla: min. 16 mm
•   materiál: závitová tyč: ocel,

 utahovací díl: odlitek ze zinku
  krycí profi l, krytky a protikus: plast
•  povrchová úprava:  závitová tyč: lesklá utahovací díl:

 lesklý krycí profi l, krytky a protikus:
 černá

•  montáž: lze namontovat i dodatečně po 
 prohnutí dveří, doporučena jsou
 2 vyrovnávací kování na každé křídlo 

•  sada obsahuje: vyrovnávací kování Planofi t (1 sada)
  1x závitová tyč
  1x krycí profi l
  2x utahovací díl
  1x šestihranná matice
  1x čtvercová matice
  2x krytky černé
  4x plastové přídržné protikusy
  2x pojistná podložky
  1x montážní návod

Objednací číslo Výška 
dveří (mm)

Závit. tyč 
(mm)

Krycí lišta 
(mm)JAF Holz Hafele

71407/0200 407.90.200 max. 2400 1920 1863
71407/0201 407.90.201 max. 2650 2195 2138

Balení: 1 sada

Jednotlivé komponenty sady vyrovnávacího kování je možné objednat 
samostatně. V nabídce také bílá barva krytek.

Sada:

Vrtání
12.5

Montá

A  pojistná p
B  šestihr
C  závitová ty
D  ry í profil
E  otev ený ut í díl
F  p  
G  uz ený ut í díl
H  tver

Upozorn ní
Nevhodné pro tvrdé d evo!
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Slido Classic 40-P

pro dveře o hmotnosti 40 kg

• tloušťka křídla: do 40 mm 
• použití: pro 1 a 2 křídlé posuvné dveře
• nastavení: výška dveří nastavitelná
• montáž: s připojením na závit příruby 

 do stropu nebo na stěnu
• tlumení: jednostranné, zdvojené a 

 dvoustranné

Sada:

Objednací číslo
Popis sady

JAF Holz Hafele

71940/0113 940.42.113 Classic 40kg, Varianta A, bez tlum.
71940/0115 940.43.115 Classic 40kg, Varianta B, jedn. tlum.
71940/0116 940.43.116 Classic 40kg, Varianta C, zdvoj. tlum.
71940/0117 940.43.117 Classic 40kg, Varianta D, zdvoj. tlum.
71940/0118 940.43.118 Classic 40kg, Varianta E, dvoj. tlum.

Balení: 1 sada

Pojezdové kolejnice, montážní prvky, kryty a krytky + další příslušenství 
objednejte samostatně. 

Lišty a jednotlivé díly:

Objednací číslo Délka 
(mm)

Mate-
riál

Povrch 
/ barvaJAF Holz Hafele

71940/0921 940.43.921 2000 hliník bez p.
71940/0931 940.43.931 3000 hliník bez p.
71940/0961 940.43.961 6000 hliník bez p.
71940/0120 940.43.120 2000 hliník stř. elox
71940/0130 940.43.130 3000 hliník stř. elox

71940/0160 940.43.160 6000 hliník stř. elox

Balení: 1 ks

Varianta A - bez tlumení

Montáž do stropu
31 x 33 mm (Š x V)
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Slido Classic 80-P

pro dveře o hmotnosti 80 kg

• tloušťka křídla: do 40 mm 
• použití: pro 1 a 2 křídlé posuvné dveře
• nastavení: výška dveří nastavitelná
• montáž: s připojením na závit příruby 

 do stropu nebo na stěnu
• tlumení: jednostranné, zdvojené a 

 dvoustranné

Sada:

Objednací číslo
Popis sady

JAF Holz Hafele

71940/0108 940.82.108 Classic 80kg, Varianta A, bez tlum.
71940/0121 940.82.121 Classic 80kg, Varianta B, jedn. tlum.
71940/0125 940.82.125 Classic 80kg, Varianta C, zdvoj. tlum.
71940/0129 940.82.129 Classic 80kg, Varianta D, zdvoj. tlum.
71940/0139 940.82.139 Classic 80kg, Varianta E, dvoj. tlum.

Balení: 1 sada

Pojezdové kolejnice, montážní prvky, kryty a krytky + další příslušenství 
objednejte samostatně. 

Lišty a jednotlivé díly:

Objednací číslo Délka 
(mm)

Mate-
riál

Povrch 
/ barvaJAF Holz Hafele

71940/0921 940.43.921 2000 hliník bez p.
71940/0931 940.43.931 3000 hliník bez p.
71940/0961 940.43.961 6000 hliník bez p.
71940/0120 940.43.120 2000 hliník stř. elox
71940/0130 940.43.130 3000 hliník stř. elox

71940/0160 940.43.160 6000 hliník stř. elox

Balení: 1 ks

Varianta A - bez tlumení

Montáž do stropu
31 x 33 mm (Š x V)
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Další varianty posuvného systému Slido Classic pro dveře a sklo.

Posuvný systém Classic P, O, L a N  nabízí řešení pro skleněné, ale i dřevěné panely 
v nejrůznějších variantách včetně synchronního otevírání a systému telescopic.

Classic 40-P, 60-P, 80-P a 120-P včetně 
tlumení.

Classic 40-O, 60-O, 80-O a 120-O se skrytou 
montážní přírubou včetně tlumení.

Posuvné kování s vysokou nosností 
v provedení Classic 160-P a 160-O.

Posuvné kování s extrémně vysokou nosností 
v provedení Classic 240-P a 240-O.

Classic 40-L, 80-L a 120-L včetně tlumení.  
Montáž pomocí příruby bez nutnosti vrtání.

Classic 40-N, 60-N, 80-N a 120-N včetně  
tlumení. Montáž do vyvrtaného otvoru. 



strana 136

R
oz

m
ěr

y 
js

ou
 n

ez
áv

az
né

. K
on

st
ru

kč
ní

 z
m

ěn
y 

a 
fo

rm
át

 v
yh

ra
ze

ny
.

UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Příslušenství pro Slido Classic 40 a 80 kg - Classic Synchro

pro dveře o hmotnosti 40 a 80 kg

• použití: pro 2 posuvná křídla
• funkce: symetrické otevírání 2 křídel
• šířka dveří: od 600 do 1500 mm
• k základní sadě Classic Synchro je třeba objednat také 

základní sady posuvného kování Classic 40 nebo 80kg 

Sada:
Objednací číslo

Popis sady
JAF Holz Hafele

71940/1000 940.44.000 Classic Synchro pro 2 křídla

Balení: 1 sada

Classic Synchro sada je pouze ve spojení se základní sadou Classic 
40-P nebo Classic 80-P. Nevhodné do kombinace s tlumením.

Příslušenství pro Slido Classic 40 a 80kg - Classic Telescopic

pro dveře o hmotnosti 40 a 80kg

• použití: pro 2 - 4 posuvná křídla
• funkce: teleskopické otevírání 2 - 4 křídel
• šířka dveří: od 700 mm
• k základní sadě Classic Telescopic je třeba objednat 

také základní sady posuvného kování Classic 40 nebo 
80kg podle fi nálního počtu posuvných dveřních křídel

Sada:

Objednací číslo
2 křídla 3 křídla 4 křídla

JAF Holz Hafele

71942/0400 942.35.400 1 kus 1 kus 1 kus

71940/1001 940.44.001 1 sada 2 sady 3 sady

Balení: 1 sada

Podle počtu posuvných křídel je třeba objednat jednotlivé komponenty 
systému Classic Telescopic. Nevhodné do kombinace s tlumením.

TB = šířka dveří
LM = světlá šířka
B = celková šířka 

2 dveře: TB = (LM + 129 mm) / 2 
3 dveře: TB = (LM + 193,5 mm) / 3 
4 dveře (viz obrázek): TB = (LM + 258 mm) / 4
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Slido Design 80-M

pro dveře o hmotnosti 80 kg

• použití: pro 1 posuvné dveřní křídlo na 
tuhý (laminát, PVC, dlažba) podklad, v případě měkké 
podlahy je třeba kombinace se spodní vodící lištou

•  montáž: nepohledové kování, vše integrováno
•  šířka dveří: 800 - 1800 mm
•  hmotnost: max. 80 kg
•  montáž: na stěnu - podlah. plocha musí rovná
•  nastavení: nastavitelná výška dveří 2 mm

Objednací číslo
Popis sady

JAF Holz Hafele

71940/0002 940.59.002 Design 80-M, 1100 mm 
71940/0003 940.59.003 Design 80-M, 1800 mm

Balení: 1 sada

Spodní vodicí lišta pro měkké podlahy:

Sada:

Objednací číslo Délka 
(mm)

Materiál
Povrch / 

barvaJAF Holz Hafele

71940/0802 940.59.802 2200 hliník stř. elox
71940/0803 940.59.803 3600 hliník stř. elox
71940/0812 940.59.812 6000 hliník čer. elox
71940/0813 940.59.813 2000 hliník čer. elox

Balení: 1 ks

H H2 
MH X 

Spodní vedení
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Slido Classic 50-F

Kompletní sada posuvného kování na sklo (8-10 mm) bez nebo s oboustranným tlumením včetně 
horní kolejnice o délce 2000 mm pro montáž na stěnu a kartáčového těsnění.

• upevnění křídla: pomocí příruby bez nutnosti vrtání 
  do skleněného panelu
• tloušťka křídla: pro tloušťku skla ESG 8 nebo 10 mm
• použití: pro 1 křídlé posuvné dveře
• nastavení: nastavitelná výška dveří +4 / -3mm
• montáž: na stěnu
• tlumení: varianta A - bez tlumení ≥ 500
  varianta E - oboustranné 

 tlumení ≥ 530

Objednací číslo
Popis sady

JAF Holz Hafele

71940/0100 940.67.100 Classic 50kg, Varianta A, stříbr. elox 
71940/0102 940.67.102 Classic 50kg, Varianta E, stříbr. elox
71940/0101 940.67.101 Classic 50kg, Varianta A, nerez elox
71940/0103 940.67.103 Classic 50kg, Varianta E, nerez elox

Sada obsahuje lištu 2M, v povrchu dle provedení sady

Další varianty posuvného systému Classic 40-F, 50-F, -F a 120-F na 
objednávku. Slido Classic 50-F pro VSG skla k dispozici na vyžádání.

Sada:

Spodní vedení do podlahy
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Další varianty posuvného systému Classic 40-F, 50-F, 80-F a 120-F.

Posuvný systém Classic F nabízí řešení pro skleněné, ale i dřevěné panely v nejrůznějších 
variantách.

Montáž na stěnu pomocí distančních profi lů pro sklo a dřevo.

Montáž na stěnu a strop v kombinaci s pevnou příčkou pro sklo a dřevo.

Mechanismus pro synchronní otevírání pro sklo a dřevo.



Spojovací kování,
podpěrky polic 
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Minifi x 15

bez osazení, pro tloušťku materiálu od 18 mm

• drážka: křížová drážka PZ2, plochá drážka
 nebo vnitřní imbus SW4

• hloubka vrtání: 13,5 mm

Objednací číslo Rozměr A
(mm)JAF Holz Hafele

71262/0094 262.26.034 9

Táhlo Minifi x

pro otvor Ø 5 mm, s hlavou Ø 7 mm

• materiál: ocel
• závit: speciální závit
• drážka: křížová PZ2 nebo plochá
• povrchová úprava: bez povrchové úpravy
• délka závitu (L): 11 mm

Objednací číslo Rozměr B
(mm)JAF Holz Hafele

71262/0026 262.28.026 34

Spojovací excentr Maxifi x

pro tloušťku materiálu od 19 mm

• materiál: zinkový odlitek
• drážka: vnitřní šestihran SW6
• hloubka vrtání: 15,5 mm
• povrchová úprava: bez povrchové úpravy

Objednací číslo
Popis

JAF Holz Hafele

71262/0003 262.87.003 spojovací excentr 
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Táhlo Maxifi x S35

pro otvor Ø 5 mm, se speciálním závitem

• materiál: ocel
• povrchová úprava: zinkováno
• drážka: křížová PZ2
• vrtání pro táhlo: 9 mm
• délka závitu (L): 16 mm
• délka táhla (BL): 48,5 mm

Objednací číslo Rozměr B
(mm)JAF Holz Hafele

71262/0932 262.87.932 55

Táhlo Maxifi x S35

pro závit M8

• materiál: ocel
• povrchová úprava: zinkováno
• drážka: křížová PZ2
• vrtání pro táhlo: 9 mm
• délka závitu (L): 9,5 mm
• délka táhla (BL): 48,5 mm

Objednací číslo Rozměr B
(mm)JAF Holz Hafele

71262/0912 262.87.912 55

Spojovací pouzdro Rafi x 20

bez čepu, odlitek ze zinku

• materiál: zinkový odlitek, excentrický utahovací 
 mechanismus ze zinku

• drážka: křížová PZ2
• povrchová úprava: poniklováno
• hloubka vrtání D: 14,2 mm
• pro tloušťku materiálu 19 mm

Objednací číslo Rozměr A
(mm)JAF Holz Hafele

71263/0705 263.15.715 9,5
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Spojovací pouzdro Rafi x 20

bez čepu, plast

• materiál: plast, excentrický utahovací 
 mechanismus ze zinku

• drážka: křížová PZ2
• povrchová úprava: bílý hliník
• hloubka vrtání D: 14,2 mm
• pro tloušťku materiálu 19 mm

Objednací číslo Rozměr A
(mm)JAF Holz Hafele

71263/0205 263.14.205 9,5

Spojovací táhlo Rafi x 20

pro otvor Ø 5 mm

• materiál: ocel
• drážka: křížová PZ2
• vrtání pro táhlo: 7 mm

Objednací číslo Délka závitu
(mm)JAF Holz Hafele

71263/0981 263.20.981 12

Spojovací kování Maxifi x 35

pracovních desek

• použití: pro dvě volně k sobě přiložené 
 nebo na pokos seříznuté desky

• materiál: pouzdro: zinkový odlitek, 
 táhlo a segmentový díl: ocel

• povrchová úprava: pouzdro: bez úpravy, 
 táhlo a segmentový díl: zinkováno

• provedení: táhlo a segmentový díl předmontovány
• montáž: pro zapuštěnou montáž, 

 s rychloutažením
• drážka: vnitřní šestihran SW6
• pro tloušťku materiálu min. 19 mm

Objednací číslo Rozměr BL
(mm)

Rozměr B
(mm)JAF Holz Hafele

71262/0041 262.87.041 68,5 32-41
71262/0042 262.87.042 154,5 75-84
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Spojovací kování

pracovních desek

• materiál: ocel
• povrchová úprava: zinkováno
• montáž: spojovač zapustit do pracovní desky 

 a dotáhnout šestihranným klíčem.

Objednací číslo Rozměr BL
(mm)

Rozměr B
(mm)JAF Holz Hafele

71262/0211 262.96.211 65 32-41
71262/0220 262.96.220 150 75-84

15

Spojovací šroub a pouzdro

pro průchozí otvor Ø 8 mm

• provedení: pouzdro rádlované
• materiál: ocel
• povrchová úprava: niklováno
• tvar hlavy: s půlkulatou hlavou
• drážka: křížová PZ nebo plochá

Objednací číslo
Provedení 

Průměr pouzdra 
(mm)

Délka L (mm)
 Pro tloušťku 

materiálu (mm)JAF Holz Hafele

71267/0715 267.01.715 pouzdro 5 27 28-36
71022/0157 022.34.157 šroub M4 15 28-36

POZOR - u provedení pro otvor 5 mm je nutno objednat jednotlivě pouzdro a šroub 

71267/0702 267.05.702
pouzdro 

+ šroub M6
8 15 32-41

71267/0704 267.05.704
pouzdro 

+ šroub M6
8 30 46-56

71267/0706 267.05.706
pouzdro 

+ šroub M6
8 50 65-76
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Rohové spojovací kování

výška 70 mm

• použití: pro spojení lubů se stolovou nohou
• materiál: ocel
• povrchová úprava: zinkováno
• montáž: k nasunutí do vybrání v lubu 

 a přišroubování

Objednací číslo Výška
(mm)JAF Holz Hafele

71641/0910 641.00.910 70

Rohové spojovací kování

výška 40 mm

• použití: pro spojení lubů se stolovou nohou
• materiál: ocel
• povrchová úprava: zinkováno
• montáž: k nasunutí do vybrání v lubu 

 a přišroubování

Objednací číslo Výška
(mm)JAF Holz Hafele

71641/0901 641.00.901 40

Rohové konstrukční spojovací kování 

plast

• použití: pro malé korpusy, pro malé zatížení
• materiál: plast
• provedení: s krytkou
• montáž: k přišroubování
• barva: bílá

Objednací číslo Šířka
(mm)

Barva
JAF Holz Hafele

71262/0708 262.56.708 18 bílá
71262/0404 262.56.404 18 béžová
71262/0155 262.56.155 18 tmavě hnědá
71262/0710 262.55.710 44 bílá
71262/0425 262.55.425 44 béžová
71262/0112 262.55.112 44 tmavě hnědá



strana 146

R
oz

m
ěr

y 
js

ou
 n

ez
áv

az
né

. K
on

st
ru

kč
ní

 z
m

ěn
y 

a 
fo

rm
át

 v
yh

ra
ze

ny
.

UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Držák zadní stěny

plast

• použití: kování pro zadní stěny
• montáž: k přišroubování na záda a korpus 
• barva: bílá

Objednací číslo
Popis

JAF Holz Hafele

71260/0710 260.09.710 držák zadní stěny

Spojovací plech

•  materiál:  ocel
•  povrchová úprava: zinkováno
•  tloušťka materiálu:  2 mm

Objednací číslo Rozměry (mm)

JAF Holz Hafele Délka (L) Šířka

71260/0020 260.20.020 80 15
71260/0950 260.22.950 190 19

Úhelník

• materiál: ocel
• povrchová úprava: žlutě zinkováno
• tloušťka materiálu: 2 mm

Objednací číslo Rozměry (mm)

JAF Holz Hafele A B C

71260/0504 260.28.504 28 504 15
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Postelové spojovací kování

podpěra středového rámu nebo roštu

• použití: pro jednolůžka a dvojlůžka jako 
 podpěra roštu/desky nebo 
 středového rámu

• nastavení: čtyři stupně nastavení výšky
• montáž: k přišroubování
• materiál: ocel
• povrchová úprava: žlutě chromováno

Objednací číslo Výška
(mm)JAF Holz Hafele

71273/0540 273.41.540 140

Postelové spojovací kování

s vyhnutým závěsným dílem

• montáž: použitelné jako pravé i levé
• montáž: k přišroubování
• sada obsahuje: 4x protikus (2 levé a 2 pravé)
  4x závěsný díl (2 levé a 2 pravé)
• materiál: ocel
• povrchová úprava: žlutě chromováno

Objednací číslo Výška
(mm)JAF Holz Hafele

71271/0530 271.03.530 130
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71262/0367 262.49.367 1 závěsné kování bočnice rámu EHS
71262/0365 262.49.365 2 závěsné kování bočnice rámu EH
71262/1358 262.49.358 3 závěsné kování deskový díl EH
71262/0380 262.51.380 4 zdvojovací kování nosný díl
71262/0356 262.49.356 5 závěsné kování deskový díl se zarážkou
71262/0350 262.49.350 6 závěsné kování deskový díl bez zarážky

Spojovací kování Keku AD

závěsné, zdvojovací

• materiál: plast (polykarbonát)
• barva: černá
• teplotní rozmezí:   –100 až +135 °C
• s upevňovacím vrutem se zápustnou hlavou Ø 4,0 mm
• vhodné pro našroubování do otvorů vyvrtaných v rozteči 

32 mm

1

42

3

závěsné závěsné zdvojovací

příklad použití
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5

6

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71262/0367 262.49.367 1 závěsné kování bočnice rámu EHS
71262/0365 262.49.365 2 závěsné kování bočnice rámu EH
71262/0358 262.49.358 3 závěsné kování deskový díl EH
71262/0380 262.51.380 4 zdvojovací kování nosný díl
71262/0356 262.49.356 5 závěsné kování deskový díl se zarážkou
71262/0350 262.49.350 6 závěsné kování deskový díl bez zarážky

Spojovací kování Keku AD

závěsné, zdvojovací

příklad použití

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71262/0359 262.50.359 1 nasouvací kování bočnice rámu AS
71262/0368 262.50.368 2 nasouvací kování deskový díl AS

Spojovací kování Keku AD

nasouvací

21

příklad použití
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Závrtná matice

s osazením

• materiál: ocel
• drážka: imbus
• povrchová úprava: pozink nebo žlutě pochormátováno

Objednací číslo Délka
(mm)

Vnitřní závit
JAF Holz Hafele

71030/0863 030.10.863 13 M6
71030/0584 030.10.584 15 M8

Podpěrky polic pro dřevěné police

k naražení do otvoru Ø 5 mm

• materiál: ocel
• nosnost: 80 kg 

 (v souladu s DIN EN 1727:1998-06)
• povrchová úprava: pozink

Objednací číslo Rozměr (mm)

JAF Holz Hafele Průměr Délka (A) 

71282/0706 282.06.706 3/5 8
71282/0905 282.43.905 5 13

Podpěrky polic pro dřevěné police

zinkový odlitek, nosnost 75 kg (v souladu s DIN EN 1727:1998-06)

• provedení: s čepem pro zajištění police
• povrchová úprava: niklováno, zajišťovací šroub: 

 bez úpravy
• montáž: dotažení otočením rychlomontážního

 prvku o 180° 
• po dotažení poskytuje další zpevnění korpusu
• dotažení šroubem zabraňuje poškození otvoru

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71282/0715 282.26.715 s rychlomontážním prvkem
71282/0716 282.24.716 se dvěma drážkami

Podpěrky polic pro dřevěné police

zinkový odlitek, nosnost 125 kg (v souladu s DIN EN 1727:1998-06)

• povrchová úprava: niklováno

Objednací číslo
Typ

JAF Holz Hafele

71282/0726 282.24.726 s čepem
71282/0710 282.24.710 bez čepu
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Podpěrky polic pro dřevěné nebo skleněné police

plast s ocelovým čepem, nosnost 80 kg (v souladu s DIN EN 1727:1998-06)

• materiál: plast, kolík: ocel
• povrchová úprava: pouzdro: bez úpravy, kolík: zinkováno
• provedení: k naražení do otvoru Ø 3 mm

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71282/0403 282.12.403 transparentní

Podpěrky polic pro dřevěné nebo skleněné police

plast, nosnost 75 kg (v souladu s DIN EN 1727:1998-06)

• provedení:  k naražení do otvoru Ø 5 mm

Objednací číslo
Barva

JAF Holz Hafele

71283/0715 283.63.715 bílá
71283/0117 283.63.117 hnědá

Podpěrky polic pro dřevěné nebo skleněné police

ocel, s krytkou

• materiál: krytka: plast
• barva: krytka: průhledná
• provedení:  k naražení do otvoru Ø 5 mm

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71281/0907 281.41.907 zinkováno

Podpěrky polic pro dřevěné nebo skleněné police

odlitek ze zinku, s plastovou krytkou

• provedení:  k naražení do otvoru Ø 5 mm
• s ochranou proti protočení čepu

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71282/0300 282.02.300 čep: nikl, černá plastová podpěrka
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Podpěrky polic pro skleněné police

odlitek ze zinku, s plastovou podložkou skla, se dvěma drážkami

• provedení:  k naražení do otvoru Ø 5 mm

Objednací číslo Povrchová 
úprava

Podložka skla
JAF Holz Hafele

71282/0730 282.24.730 niklováno úzká
71282/0732 282.24.732 nikl široká

Podpěrky polic pro dřevěné nebo skleněné police

odlitek ze zinku, s rychlým upevněním

• montáž: dotažení otočením utahovacího 
 šroubu o 180°

• pro tloušťku skla: 4, 6 a 8 mm
• dotažení šroubem zabraňuje poškození otvoru
• pojistka jistí polici proti sklopení, nadzdvihnutí a vytažení 

Objednací číslo
Povrchová úprava

JAF Holz Hafele

71282/0610 282.13.610 niklováno

Skryté podpěrky polic

s montážní patkou a bočním nastavením

• materiál: ocel
• povrchová úprava: zinkováno
• provedení: s patkou pro přišroubování
• nastavení: nastavení náklonu: stavěcími šrouby
• nastavení výšky:  v podélných otvorech v patce
• montáž: pro přišroubování na nosný prvek, pro

 montáž do otvoru v polici

Objednací číslo
Rozměr A (mm) Délka L (mm)

JAF Holz Hafele

71283/0931 283.33.931 15,5 100
71283/0930 283.33.930 19,0 110



Více informací najdete na: www.jafholz.cz | www.hafele.cz  strana 153

R
oz

m
ěr

y 
js

ou
 n

ez
áv

az
né

. K
on

st
ru

kč
ní

 z
m

ěn
y 

a 
fo

rm
át

 v
yh

ra
ze

ny
.

Skryté podpěrky polic

se závitem do dřeva a hmoždinkou

• materiál: ocel, excentrické pouzdro 
 a hmoždinka: polyamid

• průměr: excentr: 12,2 mm
• povrchová úprava: zinkováno
• barva: excentrické pouzdro: černá, 

 hmoždinka: šedá
• provedení: nosný čep pro excentrické pouzdro, 

 závit vrutu a hmoždinky
• bit: SW6
• montáž: pro přišroubování na nosný prvek, 

 pro montáž do otvoru v polici
• pro tloušťku police: min. 19 mm
• sada obsahuje: 1x nosný čep
  2x předmontovaná excentrická 

 pouzdra
  1x podložka
   1x hmoždinka Fischer S8H 80R

Objednací číslo
Nastavení výšky a sklonu (mm)

JAF Holz Hafele

71283/0014 283.32.014 s excentrickým pouzdrem ± 1

Kolíky

Ø 8 mm

• materiál: buk
• vhodný pro průmyslové zpracování

Objednací číslo Délka L
(mm)JAF Holz Hafele

71267/0235 267.82.235 35
71267/0240 267.82.240 40

Lamely

tloušťka 4 mm

• materiál: dřevo 
• hloubka: 12 mm

Objednací číslo Délka L
(mm)

Šířka B
(mm)JAF Holz Hafele

71267/0020 267.90.020 56 23

Konfi rmát

pro otvor Ø 5 mm, zápustná hlava

• materiál: ocel
• povrchová úprava: pozink
• provedení: s vnitřním šestihranem

Objednací číslo Průměr 
závitu (mm)

Délka 
(mm)

Šestihran
JAF Holz Hafele

71264/0192 264.39.192 5 50 SW3
71264/0600 264.43.600 7 50 SW4
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

Vruty do dřevotřísky se zápustnou hlavou Hospa

s křížovou drážkou PZ 2, pozink

• materiál: ocel

Objednací číslo Ø závitu 
(mm)

Délka (mm)
JAF Holz Hafele

71015/0648 015.31.648
3,5

17
71015/0684 015.31.684 30
71015/0700 015.31.700 40
71015/0835 015.31.835

4,0

17
71015/0853 015.31.853 25
71015/0862 015.31.862 30
71015/0871 015.31.871 35
71015/0880 015.31.880 40
71015/0906 015.31.906 50

Vruty do dřevotřísky Hospa

se závitem k hlavě, nikl

• materiál: ocel

Objednací číslo
Provedení Ø závitu Délka (mm)

JAF Holz Hafele

71015/1648 015.55.648 čočkovitá hlava 3,5 17
71015/0646 015.35.646 zápustná hlava 3,5 17

Vruty do dřevotřísky Hospa Jet

se závitem k hlavě, pozink

• materiál: ocel
• vlastnosti: zesílení u hlavy zabraňuje protáčení, 

 střídavý vysoký a nízký závit pro 
 rychlejší zašroubování, zapuštění do
 materiálu pomocí vroubkovaného
 závitu, vyšší pevnost, univerzální 
 použití

Objednací číslo Ø závitu 
(mm)

Délka (mm)
JAF Holz Hafele

71017/0045 017.91.045
3,5

17
71017/0051 017.91.051 30
71017/0053 017.91.053 35
71017/0075 017.91.075

4,0
17

71017/0081 017.91.081 30
71017/0086 017.91.086 50

s částečným závitem, pozink

Objednací číslo Ø závitu 
(mm)

Délka (mm)
JAF Holz Hafele

71017/0288 017.91.288 4,0 60
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Eurošroub

pro otvory průměr 5 mm

• povrchová úprava: pozink nebo nikl
•  drážka:  křížová PZ2, Big-pack
•  závit:  stoupání 2,2 mm, vnější průměr 

 6,2 mm, průměr dříku 4,6 mm

Objednací číslo
Délka (mm) Povrch

JAF Holz Hafele

71012/0724 012.15.724 13,5 Nikl 
71012/0924 012.15.924 13,5 Zinek 

Vruty do dřevotřísky Hospa Jet

s částečným závitem, pozink

• materiál: tvrzená ocel
• povrchová úprava: zinkováno
• drážka: torx IS
• závit: vruty s částečným závitem a vrtacím 

 hrotem
• použití: zašroubování bez předvrtání, zvlášť

 vhodné pro MDF desky, potahované 
 i surové dřevotřískové desky, rohové
 spoje v tvrdém dřevě a masivu, čelní
 sešroubování

Objednací číslo Ø závitu 
(mm)

Délka
(mm)

Délka závitu 
(mm)JAF Holz Hafele

71019/0905 019.01.905
4,0

50 35
71019/0907 019.01.907 60 40
71019/0908 019.01.908 70 40
71019/0941 019.01.941

5,0
50 30

71019/0943 019.01.943 70 35
71019/0944 019.01.944 80 40

Krytky Capfi x, plast nebo dřevo

plast, samolepicí
• použití: k zakrytí hlav vrutů nebo 

 spojovače Minifi x
• tloušťka: 0,9 mm

Objednací číslo Ø závitu 
(mm)

Povrchová úprava
JAF Holz Hafele

71045/0230 045.23.230

13

metalická šedá, RAL 
9006

71045/0470 045.23.470 béžová
71045/0750 045.23.750 wenge
71045/0950 045.23.950 hliník
71045/0700 045.23.700

14

bílá
71045/0300 045.23.300 černá
71045/0500 045.23.500 světle šedá
71045/0410 045.23.410 dub, strukturováno

71045/0010 045.23.010
borovice, 

strukturováno
71045/1700 045.25.700

18

bílá
71045/1300 045.25.300 černá
71045/1500 045.25.500 světle šedá
71045/1310 045.25.310 buk, strukturováno
71045/1410 045.25.410 dub, strukturováno

71045/1010 045.25.010
borovice, 

strukturováno
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UPOZORNĚNÍ: Okamžitá dostupnost uvedených artiklů se může lišit dle skladového programu jednotlivých fi liálek JAF Holz CZ a SK. 
Bližší informace o skladových artiklech a dodacích termínech žádejte u svého obchodního zástupce nebo na dané fi liálce.

PZ bity Torsion, krátké

• provedení: s nápisem Häfele
• použití: pro jemné utahování šroubu
• délka: 25 mm
• drážka: 1/4“
• vlastnosti: vysoká životnost, nepatrné opotřebení

Objednací číslo Ø šroubů 
(mm)

Velikost
JAF Holz Hafele

71006/0222 006.37.222 3,5-5 PZ2

PZ bity Torsion, dlouhé

• provedení: s nápisem Häfele
• použití: pro jemné utahování šroubu
• délka: 50 mm
• drážka: 1/4“
• vlastnosti: vysoká životnost, nepatrné 

 opotřebení, je zapotřebí menší 
 přítlačné síly, extra tvrdé

Objednací číslo Ø šroubů 
(mm)

Velikost
JAF Holz Hafele

71006/0232 006.37.232 3,5-5 PZ2

IS Torx bity, krátké

• provedení: s nápisem Häfele
• délka: 25 mm
• drážka: 1/4“

Objednací číslo
Rozměry

JAF Holz Hafele

71006/0143 006.37.143 IS20
71006/0144 006.37.144 IS25

IS Torx bity, dlouhé

• provedení: s nápisem Häfele
• délka: 50 mm
• drážka: 1/4“

Objednací číslo
Rozměry

JAF Holz Hafele

71006/0173 006.37.173 IS20
71006/0174 006.37.174 IS25
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Sada Bit Box

• sada obsahuje: 1x univerzální magnetický držák
  po 1 bitu PZ1, PZ3
  2 bity PZ2
  po 1 bitu IS10, IS15, IS20, IS25, 

 IS30, IS40

• sada obsahuje: 1x univerzální magnetický držák
  po 2 bitech IS10, IS15, IS20, 

 IS25, IS30

Objednací číslo
Obsah

JAF Holz Hafele

71006/0093 006.37.093 11 dílů, s 10 bity, PZ a IS
71006/0091 006.37.091 11 dílů, s 10 bity IS

Kontaktní lepidlo

ve spreji

• vhodné pro zdvojování dílců 
• ve spreji, transparentní
• zvláště vhodné pro porézní materiály: k lepení textilu, 

izolací, plastu, plastových fólií, papíru, dřeva, kovu apod.

Objednací číslo
Objem

JAF Holz Hafele

71003/0967 003.56.967 400 ml



ČESKÁ REPUBLIKA
JAF HOLZ, spol. s r.o.

. VYŠKOV
Pustiměřská 717/9
682 01 Vyškov
T   +420 517 325 811
F   +420 517 325 852
E   vyskov@jafholz.cz
E   kovani.vyskov@jafholz.cz

. BRANDÝS
Průmyslová 1893
250 01 Brandýs n/L
T   +420 326 901 000
F   +420 326 901 009
E   brandys@jafholz.cz
E   kovani.brandys@jafholz.cz

. DOMAŠÍN
Domašín 275
258 01 Vlašim
T   +420 317 842 486
F   +420 317 846 517
E   domasin@jafholz.cz
E   kovani.domasin@jafholz.cz

. ROKYCANY
Nové Město 1123
337 01 Rokycany
T   +420 371 722 251
F   +420 371 722 577
E   rokycany@jafholz.cz
E   kovani.rokycany@jafholz.cz

. ČESKÁ TŘEBOVÁ
Semanínská 2097
560 02 Česká Třebová
T   +420 465 519 810
F   +420 465 519 819
E   ceska.trebova@jafholz.cz
E   kovani.trebova@jafholz.cz

. OSTRAVA
Družební 702
725 26 Ostrava-Krásné Pole
T   +420 596 940 880
F   +420 596 940 889
E   ostrava@jafholz.cz
E   kovani.ostrava@jafholz.cz

. VODŇANY
Číčenická 1282
389 01  Vodňany
T   +420 383 355 511
F   +420 383 355 555
E   vodnany@jafholz.cz
E   kovani.vodnany@jafholz.cz

www.jafholz.cz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
JAF HOLZ Slovakia s. r. o.

. ŠPAČINCE
Hospodárska 448
919 51 Špačince
T   +421 33 592 51 11
F   +421 33 557 34 19
E   trnava@jafholz.sk
E   kovani.spacince@jafholz.sk

. ŽILINA
Kamenná 1
010 01 Žilina
T   +421 41 707 02 33
F   +421 41 707 02 11
E   zilina@jafholz.sk
E   kovani.zilina@jafholz.sk

. LIČARTOVCE
Ličartovce 300
082 03 Ličartovce
T   +421 51 746 46 11
F   +421 51 746 46 66
E   licartovce@jafholz.sk
E   kovani.licartovce@jafholz.sk

. VLKANOVÁ
Matuškova 48
976 31 Vlkanová
T   +421 48 229 76 80
F   +421 48 229 76 88 
E   vlkanova@jafholz.sk
E   kovani.vlkanova@jafholz.sk

www.jafholz.sk

JAF HOLZ - VÁŠ PARTNER VE SVĚTĚ DŘEVA A STAVEBNÍCH PRVKŮ

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.
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