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A fechadura de sobrepor JNF 
para cilindro europeu para 
portas de madeira e metálicas é 
fácil e rápida de instalar.

Muito versátil, como funciona 
com cilindro de perfil europeu, a 
espessura das portas não é um 
problema, assim como se for 
necessário mudar a chave, com 
apenas um parafuso podemos 
substituir por cilindro novo, sem 
a necessidade de mudar toda a 
fechadura.

O cilindro ao ser amovível 
também é muito conveniente, 
para criar sistemas de chaves 
mestras ou grupos de chaves iguais.

O corpo da fechadura é fabricado 
em aço reforçado com pintura 
eletrostática garantindo 
resistência à corrosão.

A JNF desenvolveu diferentes 
coberturas para a fechadura, 
de forma a facilitar a escolha 
dos arquitetos e decoradores, 
substituindo apenas uma placa 
podemos obter diferentes 
imagens da fechadura, facilmente 
adaptáveis à decoração do local 
onde foi instalada.

JNF euro cylinder rim lock 
for wooden and steel doors 
is easy and quick to install.

Very versatile as it works 
with euro cylinders, the 
thickness of the doors is 
not a problem, as well if 
necessary to change the key, 
with only one screw we can 
replace the cylinder, without 
the need to remove all the lock.

The removable euro cylinder 
is also very convenient, 
to create master key systems 
or of key aliked groups.

The lock body is made in 
powder coated reinforced 
steel, guaranteeing corrosion 
resistance.

JNF develop different covers 
to the lock to make life 
easier to architects and 
decorators, by replacing just 
a plate we can get different 
looks of the lock, matching 
the decoration of the room 
or place where it is installed.
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JNF RIM LOCK FOR WOODEN 
AND STEEL DOORS

FECHADURA DE SEGURANÇA JNF 
PARA PORTAS DE MADEIRA E METÁLICAS
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