
www.gmt168.com.vn

Thông qua sự chứng nhận UL của Mỹ, và thông qua 
sự chứng nhận chống cháy 90 phút của Trung Quốc.
Sử dụng nguyên liệu nhập khẩu tạo thành. 
Bề mặt xử lý bằng sơn tĩnh điện, không dễ rỉ sét 
biến chất, chịu nhiệt lửa đạt 1000°  F, và có thêm 
nhiều loại phụ kiện khác để lựa chọn.

We have UL certi�cate and also have 90 min. 
�re-proofed certi�cate of China.
To use imported material.
Finish: by adopting powder electrostatic coating to 
ensure the quality of the �nish and to prevent 
oxidizing of the �nish.
The max. heatproof degree 1000°  F.
Many optional accessories available.

Chứng nhận chống cháy
Have �re-proofed certi�cate

THANH PANIC
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L-916 Cửa đơn (thép sơn tĩnh điện)
Single Leaf (Steel Stoving Finish)

L-917 Gồm chốt trên dưới (thép sơn tĩnh điện)
With Flush Bolt (Steel Stoving Finish)

THANH PANIC
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L-916A Cửa đơn (Inox)
Single Leaf (Stainless Steel)

L-917A Gồm chốt trên dưới (Inox)
With Flush Bolt (Stainless Steel)

THANH PANIC
DAÏNG GAÏT NGANG INOX
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THANH PANIC
DAÏNG GAÏT NGANG HÔÏP KIM

Thanh đẩy panic dạng gạt ngang (gồm chốt trên 
dưới) - sơn tĩnh điện
Đặc tính sản phẩm: hợp kim kẽm, sơn tĩnh điện
Chiều rộng cửa: 720 - 1100mm, chiều cao: 
2100mm
Thanh chốt trên dưới: chiều cao cửa 2400mm, 
2700mm, 3000mm
Loại cửa: cửa thép, cửa gỗ
sản phẩm phụ: tay gạt

Thanh đẩy panic dạng gạt ngang - sơn tĩnh điện
Đặc tính sản phẩm: hợp kim kẽm, sơn tĩnh điện
Chiều rộng cửa: 720 - 1100mm
Loại cửa: cửa thép, cửa gỗ
sản phẩm phụ: tay gạt
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ACCESSORY
PHUÏ KIEÄN THANH PANIC

- GMT 56 Tay naém loõm

OK-001 Tay naém keùo

- GMT HD (Goldenking 57-BL1)ø
- Inox môø
- Ñaàu khoùa vaø tay naém hôïp thaønh 
  moät theå,khi khoùa ñaõ môû, cuõng ñöôïc 
  söû duïng nhö moät khoùa gioù.
- Knob lockset HD
- Satin stainless steel
- When unlock it, its function as passage

- GMT LD (Goldenking 57-LL1)ø

- GMT 923PS-US32D-PULL + PUSH
  Tay naém ñaåy, keùo

- Hôïp kim keõm môø
- Ñaàu khoùa vaø tay naém hôïp thaønh 
  moät theå, khi khoùa ñaõ môû, cuõng 
  ñöôïc söû duïng nhö moät khoùa gioù.

- Lever lockset LD
- Zinc alloy-satin chrome
- When unlock it, its function as passage

- GMT 55 Tay naém
- Inox môø
- Phoái duøng vôùi ñaàu khoùa ñi 
  keøm thanh ñaåy panic
- Door pull 55
- Satin stainless steel
- To use it together with lookset 
  of exit device

- Inox
- Phoái duøng vôùi ñaàu khoùa
  ñi keøm thanh ñaåy panic
- Door pull 56
- Satin stainless steel
- To use it together with lockset 
  of exit device

Phöông phaùp phoái Thanh ñaåy Panic 

- Inox môø
- Phoái duøng vôùi ñaàu khoùa
  ñi keøm thanh ñaåy panic
- Door pull with plate OK-001
- Satin stainless stell
- To use it together with lockset 
  of exit device

Troïng taâm cuûa hai caùnh kheùp kín

- Inox môø
- Phoái duøng vôùi ñaàu khoùa
  ñi keøm thanh ñaåy panic
- Door pull / push with plate
- Satin stainless steel
- To use it together with lockset of 
  exit device

PULLPUSH

Touch Bar Exit Devices

DS-34 Thanh điều chỉnh thứ tự   Coordinator 

Troïng taâm cuûa hai caùnh kheùp kín
Center of Closed Position

Baûn veõ canh chænh 

Chaát lieäu Inox, chuû yeáu duøng trong hai
caùnh cöûa choáng chaùy
Stainless Steel, Apply on double leaves
exit device


