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Indeks (w kolejnosci wystepowania w katalogu):
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• Uszczelki
• Rozety i tarcze 45 mm
• Rozety i tarcze okrągłe 47,5 mm
• Rozety i tarcze 50 mm
• Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm
• Rozety i tarcze kwadratowe 53x53x11 mosiądz ciężki
• Rozety i tarcze owalne
• Rozety i tarcze prostokątne metalowe
• Oliwki okienne (4-8 pozycyjna)
• Uchwyty do drzwi przesuwanych
• Sprężyny i akcesoria montażowe
• Reduktory do otworu kwadratowego
• Akcesoria
• Zatrzymuje się drzwi i okiennic

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf. 

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,

ohne Verfügbarkeit in Lager.

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne. 
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Akcesoria do klamek / Uszczelki / płaskie /  d wewnętrzna 2 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

02.a
MAG0280702/0001

Uszczelka d 2,8x7x2 mm płaska, do śrub nakładek na
wyłącznik

polietylen bezbarwny
-

10.000 w woreczku
50.000

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=8
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=21
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Akcesoria do klamek / Uszczelki / płaskie /  d wewnętrzna 6 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

05.a
MAG0612005/0001

Uszczelka d 6x12x0,5 mm płaska poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

05.b
MAG0612005/00OC

=Uszczelka d 6x12x0,5 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

05.c
MAG0612005/00NA

=Uszczelka d 6x12x0,5 mm płaska= poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=8
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=107
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Akcesoria do klamek / Uszczelki / płaskie /  d wewnętrzna 8 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

06.a
MAG0816010/0001

Uszczelka d 8x16x1 mm płaska poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

06.b
MAG0816010/00OC

Uszczelka d 8x16x1 mm płaska poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

06.c
MAG0816010/00NB

Uszczelka d 8x16x1 mm płaska poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

06.d
MAG081601E/00BA

=Uszczelka d 8x16x1 mm płaska, elastyczna= guma
termoplastyczna

biały
-

2.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

07.a
MAG0819010/0001

Uszczelka d 8x19x1 mm płaska poliamid bezbarwny
-

5.000 w woreczku
5.000

07.b
MAG0819010/00OC

=Uszczelka d 8x19x1 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

5.000 w woreczku
10.000

07.d
MAG0819010/00NB

=Uszczelka d 8x19x1 mm płaska= poliamid czarny
-

5.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

08.a
MAG0821010/0001

Uszczelka d 8x21x1 mm płaska poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

08.b
MAG0821010/00OC

=Uszczelka d 8x21x1 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

08.f
MAG0821010/00NB

Uszczelka d 8x21x1 mm płaska poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=8
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=108
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Akcesoria do klamek / Uszczelki / płaskie /  d wewnętrzna 10 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

09.a
MAG1016010/0001

=Uszczelka d 10x16x1 mm płaska= poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

09.b
MAG1016010/00OC

=Uszczelka d 10x16x1 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

09.c
MAG1016010/00NA

Uszczelka d 10x16x1 mm płaska poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

10.a
MAG1019010/0001

Uszczelka d 10x19x1 mm płaska poliamid bezbarwny
-

5.000 w woreczku
5.000

10.b
MAG1019010/00OC

=Uszczelka d 10x19x1 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

5.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

11.a
MAG1022010/0001

=Uszczelka d 10x22x1 mm płaska= poliamid bezbarwny
-

5.000 w woreczku
10.000

11.b
MAG1022010/00OC

Uszczelka d 10x22x1 mm płaska poliamid jasne złoto
-

5.000 w woreczku
10.000

11.c
MAG1022010/00NA

=Uszczelka d 10x22x1 mm płaska= poliamid czarny
-

5.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

11.i
MAG1038010/0001

=Uszczelka d 10x38x1 mm płaska= poliamid bezbarwny
-

1.000 w woreczku
10.000

11.k
MAG1038010/00NA

Uszczelka d 10x38x1 mm płaska poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=8
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=23
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Akcesoria do klamek / Uszczelki / płaskie /  d wewnętrzna 12 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

12.a
MAG1215010/0001

Uszczelka d 12x15x1 mm płaska poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

12.b
MAG1215010/00OC

=Uszczelka d 12x15x1 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

12.c
MAG1215010/00NA

=Uszczelka d 12x15x1 mm płaska= poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

12.d
MAG121501E/00BA

=Uszczelka d 12x15x1 mm płaska, elastyczna= guma
termoplastyczna

biały
-

2.000 w woreczku
2.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=8
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=114
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Akcesoria do klamek / Uszczelki / płaskie /  d wewnętrzna 14 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

14.a
MAG1417010/0001

=Uszczelka d 14x17x1 mm płaska= poliamid bezbarwny
-

5.000 w woreczku
5.000

14.b
MAG1417010/00OC

Uszczelka d 14x17x1 mm płaska poliamid jasne złoto
-

5.000 w woreczku
5.000

14.c
MAG1417010/00NA

=Uszczelka d 14x17x1 mm płaska= poliamid czarny
-

5.000 w woreczku
5.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

14.n
MAG1418005/00NB

Uszczelka d 14x18x0,5 mm płaska poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

15.a
MAG1419010/0001

Uszczelka d 14x19x1 mm płaska poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

15.b
MAG1419010/00OC

=Uszczelka d 14x19x1 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

15.c
MAG1419010/00NA

Uszczelka d 14x19x1 mm płaska poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=8
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=116
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Akcesoria do klamek / Uszczelki / płaskie / d wewnętrzna 15 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

17.a
MAG1518005/0001

Uszczelka d 15x18x0,5 mm płaska poliamid bezbarwny
-

5.000 w woreczku
5.000

17.b
MAG1518005/00OC

=Uszczelka d 15x18x0,5 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

5.000 w woreczku
10.000

17.c
MAG1518005/00NA

=Uszczelka d 15x18x0,5 mm płaska= poliamid czarny
-

5.000 w woreczku
5.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

18.a
MAG1518010/0001

Uszczelka d 15x18x1 mm płaska poliamid bezbarwny
-

2.000 w woreczku
10.000

18.b
MAG1518010/00OC

=Uszczelka d 15x18x1 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

2.000 w woreczku
10.000

18.c
MAG1518010/00NA

=Uszczelka d 15x18x1 mm płaska= poliamid czarny
-

2.000 w woreczku
10.000

18.d
MAG1518010/00AG

=Uszczelka d 15x18x1 mm płaska= poliamid srebrny
-

2.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

18.v
MAG1520005/0001

Uszczelka d 15x20x0,5 mm płaska poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=8
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=120
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

19.a
MAG1520010/0001

Uszczelka d 15x20x1 mm płaska poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
50.000

19.b
MAG1520010/00OC

=Uszczelka d 15x20x1 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

19.c
MAG1520010/00NA

=Uszczelka d 15x20x1 mm płaska= poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

20.a
MAG1521010/0001

Uszczelka d 15x21x1 mm płaska poliamid bezbarwny
-

5.000 w woreczku
5.000

20.b
MAG1521010/00OC

=Uszczelka d 15x21x1 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

5.000 w woreczku
10.000

20.c
MAG1521010/00NA

=Uszczelka d 15x21x1 mm płaska= poliamid czarny
-

5.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły
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Akcesoria do klamek / Uszczelki / płaskie / d wewnętrzna 16 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

22.a
MAG1619005/0001

Uszczelka d 16x19x0,5 mm płaska poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

22.b
MAG1619005/00OC

Uszczelka d 16x19x0,5 mm płaska poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

22.c
MAG1619005/00NA

Uszczelka d 16x19x0,5 mm płaska poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości.

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

23.a
MAG1619010/0001

Uszczelka d 16x19x1 mm płaska poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
50.000

23.b
MAG1619010/00OC

Uszczelka d 16x19x1 mm płaska poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
50.000

23.d
MAG1619010/00NB

Uszczelka d 16x19x1 mm płaska poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
50.000

23.g
MAG1619010/00AG

=Uszczelka d 16x19x1 mm płaska= poliamid srebrny
-

10.000 w woreczku
50.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

24.a
MAG1621005/0001

Uszczelka d 16x21x0,5 mm płaska poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

24.b
MAG1621005/00OC

=Uszczelka d 16x21x0,5 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

24.c
MAG1621005/00NA

Uszczelka d 16x21x0,5 mm płaska poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=8
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=126
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

25.a
MAG1621010/0001

Uszczelka d 16x21x1 mm płaska poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

25.d
MAG1621010/00NB

Uszczelka d 16x21x1 mm płaska poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

25.f
MAG1621010/00OD

Uszczelka d 16x21x1 mm płaska poliamid złoty dla PA
-

10.000 w woreczku
10.000

25.h
MAG1621010/00AG

=Uszczelka d 16x21x1 mm płaska= poliamid srebrny
-

10.000 w woreczku
10.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczególy
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Akcesoria do klamek / Uszczelki / płaskie /  d wewnętrzna 17 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

26.a
MAG1722010/0001

=Uszczelka d 17x22x1 mm płaska= poliamid bezbarwny
-

2.000 w woreczku
10.000

26.b
MAG1722010/00OC

=Uszczelka d 17x22x1 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

2.000 w woreczku
10.000

26.c
MAG1722010/00NA

Uszczelka d 17x22x1 mm płaska poliamid czarny
-

2.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=8
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=129
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Akcesoria do klamek / Uszczelki / płaskie /  d wewnętrzna 18 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

27.a
MAG1820006/0001

=Uszczelka d 18x20x0,6 mm płaska= poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

27.b
MAG1820006/00OC

=Uszczelka d 18x20x0,6 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

27.c
MAG1820006/00NA

Uszczelka d 18x20x0,6 mm płaska poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

28.a
MAG1822010/0001

Uszczelka d 18x22x1 mm płaska poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

28.b
MAG1822010/00OC

Uszczelka d 18x22x1 mm płaska poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

28.c
MAG1822010/00NA

Uszczelka d 18x22x1 mm płaska poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

28.g
MAG1822010/00AG

=Uszczelka d 18x22x1 mm płaska= poliamid srebrny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

29.a
MAG1825010/0001

Uszczelka d 18x25x1 mm płaska poliamid bezbarwny
-

5.000 w woreczku
10.000

29.b
MAG1825010/00OC

=Uszczelka d 18x25x1 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

5.000 w woreczku
10.000

29.c
MAG1825010/00NA

=Uszczelka d 18x25x1 mm płaska= poliamid czarny
-

5.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=8
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=130
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

30.a
MAG1828007/0001

Uszczelka d 18x28x0,7 mm płaska poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

30.b
MAG1828007/00OC

=Uszczelka d 18x28x0,7 mm płaska= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

30.c
MAG1828007/00NA

=Uszczelka d 18x28x0,7 mm płaska= poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły
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Akcesoria do klamek / Uszczelki /  z szyjką  /  d wewnętrzna 10 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

35.a
MAG1012020/00NA

Uszczelka d 10x12x2 mm z głową poliamid czarny
-

2.000 w woreczku
10.000

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=15
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=134
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Akcesoria do klamek / Uszczelki /  z szyjką  /  d wewnętrzna 12 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

36.a
MAG1214030/0001

=Uszczelka d 12x14x3 mm z głową= poliamid bezbarwny
-

2.000 w woreczku
10.000

36.b
MAG1214030/00OC

Uszczelka d 12x14x3 mm z głową poliamid jasne złoto
-

2.000 w woreczku
10.000

36.c
MAG1214030/00NA

=Uszczelka d 12x14x3 mm z głową= poliamid czarny
-

2.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

38.a
MAG1214060/0001

Uszczelka d 12x14x6 mm z głową poliamid bezbarwny
-

2.000 w woreczku
10.000

38.b
MAG1214060/00OC

=Uszczelka d 12x14x6 mm z głową= poliamid jasne złoto
-

2.000 w woreczku
10.000

38.c
MAG1214060/00NA

=Uszczelka d 12x14x6 mm z głową= poliamid czarny
-

2.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=15
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=135
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Akcesoria do klamek / Uszczelki /  z szyjką  /  d wewnętrzna 14 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

39.a
MAG1416030/0001

Uszczelka d 14x16x3 mm z głową polietylen bezbarwny
-

5.000 w woreczku
10.000

39.b
MAG1416030/00OC

=Uszczelka d 14x16x3 mm z głową= polietylen jasne złoto
-

5.000 w woreczku
10.000

39.c
MAG1416030/00NA

=Uszczelka d 14x16x3 mm z głową= polietylen czarny
-

5.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

40.a
MAG1416040/0001

=Uszczelka d 14x16x4 mm z głową= poliamid bezbarwny
-

2.000 w woreczku
10.000

40.b
MAG1416040/00OC

=Uszczelka d 14x16x4 mm z głową= poliamid jasne złoto
-

2.000 w woreczku
10.000

40.c
MAG1416040/00NA

=Uszczelka d 14x16x4 mm z głową= poliamid czarny
-

2.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

41.a
MAG1416080/0001

=Uszczelka d 14x16x8 mm z głową= poliamid bezbarwny
-

2.000 w woreczku
2.000

41.b
MAG1416080/00OC

=Uszczelka d 14x16x8 mm z głową= poliamid jasne złoto
-

2.000 w woreczku
10.000

41.c
MAG1416080/00NA

Uszczelka d 14x16x8 mm z głową poliamid czarny
-

2.000 w woreczku
2.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=15
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=136
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

44.a
MAG1416130/00NA

Uszczelka d 14x16x13 mm z głową poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000
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Akcesoria do klamek / Uszczelki /  z szyjką  /  d wewnętrzna 15 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

45.a
MAG1517026/0001

Uszczelka d 15x17x2,6 mm z głową poliamid bezbarwny
-

2.000 w woreczku
2.000

45.b
MAG1517026/00OC

=Uszczelka d 15x17x2,6 mm z głową= poliamid jasne złoto
-

2.000 w woreczku
10.000

45.c
MAG1517026/00NA

=Uszczelka d 15x17x2,6 mm z głową= poliamid czarny
-

2.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

46.a
MAG1517030/0001

Uszczelka d 15x17x3 mm z głową poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

46.b
MAG1517030/00OC

=Uszczelka d 15x17x3 mm z głową= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

46.c
MAG1517030/00NA

=Uszczelka d 15x17x3 mm z głową= poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

46.g
MAG1517030/0102

=Uszczelka d 15x17x3 mm z głową= poliamid przezroczysty
-

5.000 w woreczku
10.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

47.a
MAG1518070/0001

=Uszczelka d 15x18x7 mm z głową= poliamid bezbarwny
-

2.000 w woreczku
10.000

47.b
MAG1518070/00OC

=Uszczelka d 15x18x7 mm z głową= poliamid jasne złoto
-

2.000 w woreczku
10.000

47.c
MAG1518070/00NA

Uszczelka d 15x18x7 mm z głową poliamid czarny
-

2.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=15
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=137
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Akcesoria do klamek / Uszczelki /  z szyjką  /  d wewnętrzna 16 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

48.a.15
MAG1621764/0001

Uszczelka d 16x17x4 mm z głową poliamid bezbarwny 1.000 w woreczku
1.000

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

48.c
MAG1617060/00NA

Uszczelka d 16x17x6 mm z głową poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Uszczelka jest lekko poza osią

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

49.a
MAG1618030/0001

Uszczelka d 16x18x3 mm z głową d 20 mm poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

49.b
MAG1618030/00OC

Uszczelka d 16x18x3 mm z głową d 20 mm poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

49.c
MAG1618030/00NA

Uszczelka d 16x18x3 mm z głową d 20 mm poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

50.a
MAG1618030/0101

Uszczelka d 16x18x3 mm z głową d 22 mm poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

50.b
MAG1618030/01OC

Uszczelka d 16x18x3 mm z głową d 22 mm poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

50.c
MAG1618030/01NA

=Uszczelka d 16x18x3 mm z głową d 22 mm= poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=15
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=138
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

50.k
MAG1618030/0201

=Uszczelka d 16x18x3 mm z głową d 24 mm= poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

50.l
MAG1618030/02OC

=Uszczelka d 16x18x3 mm z głową d 24 mm= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

50.m
MAG1618030/02NA

=Uszczelka d 16x18x3 mm z głową d 24 mm= poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

51.a
MAG1618040/0001

Uszczelka d 16x18x4 mm z głową poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

51.b
MAG1618040/00OC

=Uszczelka d 16x18x4 mm z głową= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

51.c
MAG1618040/00NA

Uszczelka d 16x18x4 mm z głową poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

52.a
MAG1618060/0001

Uszczelka d 16x18x6 mm z głową poliamid bezbarwny
-

5.000 w woreczku
10.000

52.b
MAG1618060/00OC

=Uszczelka d 16x18x6 mm z głową= poliamid jasne złoto
-

5.000 w woreczku
10.000

52.c
MAG1618060/00NA

=Uszczelka d 16x18x6 mm z głową= poliamid czarny
-

5.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły



2023/05/24 Strona 24/223

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

53.a
MAG1618070/0001

Uszczelka d 16x18x7 mm z głową poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

53.b
MAG1618070/00OC

=Uszczelka d 16x18x7 mm z głową= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

53.c
MAG1618070/00NA

=Uszczelka d 16x18x7 mm z głową= poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

54.a
MAG1618080/0001

=Uszczelka d 16x18x8 mm z głową= poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

54.b
MAG1618080/00OC

Uszczelka d 16x18x8 mm z głową poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

54.c
MAG1618080/00NA

=Uszczelka d 16x18x8 mm z głową= poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

55.a
MAG1618100/0001

Uszczelka d 16x18x10 mm z głową poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

55.b
MAG1618100/00OC

=Uszczelka d 16x18x10 mm z głową= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

55.c
MAG1618100/00NA

=Uszczelka d 16x18x10 mm z głową= poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

56.a
MAG1619060/0002

Uszczelka d 16x19x6 mm z głową poliamid przezroczysty
-

5.000 w woreczku
5.000

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

57.a
MAG1620030/0001

Uszczelka d 16x20x3 mm z głową polietylen bezbarwny
-

5.000 w woreczku
5.000

57.b
MAG1620030/00OC

=Uszczelka d 16x20x3 mm z głową= polietylen jasne złoto
-

5.000 w woreczku
5.000

57.c
MAG1620030/00NA

=Uszczelka d 16x20x3 mm z głową= polietylen czarny
-

5.000 w woreczku
5.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

58.a
MAG1620050/0001

Uszczelka d 16x20x5 mm z głową polietylen bezbarwny
-

5.000 w woreczku
5.000

58.b
MAG1620050/00OC

Uszczelka d 16x20x5 mm z głową polietylen jasne złoto
-

5.000 w woreczku
5.000

58.c
MAG1620050/00NA

Uszczelka d 16x20x5 mm z głową polietylen czarny
-

5.000 w woreczku
5.000
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Akcesoria do klamek / Uszczelki /  z szyjką  /  d wewnętrzna 18 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

58.s
MAG1819060/0002

Uszczelka d 18x19x6 mm z głową poliamid przezroczysty
-

5.000 w woreczku
10.000

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

59.a
MAG1820030/0001

Uszczelka d 18x20x3 mm z głową poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

59.b
MAG1820030/00OC

=Uszczelka d 18x20x3 mm z głową= poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

59.c
MAG1820030/00NA

=Uszczelka d 18x20x3 mm z głową= poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

60.a
MAG1820050/0001

=Uszczelka d 18x20x5 mm z głową= poliamid bezbarwny
-

5.000 w woreczku
10.000

60.b
MAG1820050/00OC

Uszczelka d 18x20x5 mm z głową poliamid jasne złoto
-

5.000 w woreczku
5.000

60.c
MAG1820050/00NA

=Uszczelka d 18x20x5 mm z głową= poliamid czarny
-

5.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=15
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=139
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

62.a
MAG1820080/0001

Uszczelka d 18x20x8 mm z głową poliamid bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

62.b
MAG1820080/00OC

Uszczelka d 18x20x8 mm z głową poliamid jasne złoto
-

10.000 w woreczku
10.000

62.c
MAG1820080/00NA

Uszczelka d 18x20x8 mm z głową poliamid czarny
-

10.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły
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Akcesoria do klamek / Uszczelki / inne rodzaje

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

63.a
MAG1921016/0001

Uszczelka d 19x21x1,6 mm, do DK poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

63.g
MAG1921016/00OD

=Uszczelka d 19x21x1,6 mm, do DK= poliamid złoty dla PA
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczególy
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65
od poz.307.a do poz.307.a.10,
z pos.307.b.25
i z rozetami owalnymi 30x65x11
z poz.307.b.15

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=16
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=195
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=307.a|cst_codice=MRDV365A16/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=307.b.25|cst_codice=MRDV365D16/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=307.b.15|cst_codice=MTRV365001/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 45 mm / okrągłe 45x7 / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

101.a
MTRT457000/0000

Rozeta d 45x7(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

101.b
MTRT457000/0100

Rozeta d 45x7(0,8) mm, otwór d 24,5 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

101.c
MTRT457000/0200

Rozeta d 45x7(0,8) mm, bez otworu mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

101.d
MTRT457000/0300

Rozeta d 45x7(0,8) mm, otwór d 14,2 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

102.a
MLRT457000/0000

Rozeta d 45x7(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

102.b
MLRT457000/0100

Rozeta d 45x7(1,0) mm, otwór d 24,5 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

102.c
MLRT457000/0200

Rozeta d 45x7(1,0) mm, bez otworu aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

102.l
MXRT457000/0000

Rozeta d 45x7(0,8) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 45x7,
od poz.103.a do 107.b
ze sprężyną T0 42x35x6 z poz.346.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=36
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=62
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=65
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=65#MKRT457A16/00NA
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=346.a|cst_codice=MAM0350000/00NA


2023/05/24 Strona 30/223

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

103.a
MKRT457A16/00NA

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, bez szyjki, do sprężyny=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

103.b
MKRT457A15/00NA

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 15
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

103.d
MKRT457A18/00NA

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 18
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

103.e
MKRT457A15/01NA

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 15
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

103.f
MKRT457A16/02NA

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

103.g
MKRT457A18/01NA

Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 18
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

104.a
MKRT457A16/00OC

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, bez szyjki, do sprężyny=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

104.b
MKRT457A15/00OC

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 15
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

104.c
MKRT457A16/01NA

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

104.c
MKRT457A16/01OC

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

104.d
MKRT457A18/00OC

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 18
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

104.e
MKRT457A15/01OC

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 15
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

104.f
MKRT457A16/02OC

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

104.g
MKRT457A18/01OC

Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 18
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

104.h
MKRT457A16/00AG

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, bez szyjki, do sprężyny=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

104.h.02
MKRT457A16/01AG

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

104.h.03
MKRT457A18/00AG

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 18
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

104.h.05
MKRT457A16/02AG

Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

104.h.06
MKRT457A18/01AG

Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 18
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 45x7
od poz.100.a do 102.c
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

105.a
MKRT457C18/00NA

=Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór d 18 mm,
szyjka d 24 mm długa=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
-

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 45x7
z poz.100.b ,101.b ,102.b

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=100.a|cst_codice=MTRT457500/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=348.a|cst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.a|cst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=351.a|cst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.a|cst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=65#MTRT457500/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=65#MTRT457000/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=65#MLRT457000/0100
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

106.b
MKRT457C16/00AG

Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8
mm

poliamid stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

106.d
MKRT457C16/01AG

Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

106.g
MKRT457C16/03AG

Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 7 mm

poliamid stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 45x7
od poz.100.a do poz.102.c
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

107.b
MKRT457C16/02AG

Rozeta d 45x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d
16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu
frezowanego

poliamid stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 45x7
od poz.100.a do poz.102.c
Kliknijtu po więcej informacji
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=100.a|cst_codice=MTRT457500/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,114.html
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=100.a|cst_codice=MTRT457500/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,114.html
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosetta_tonda_con_molla_per_aggancio_a_scatto_reversibile_della_maniglia,94.html
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 45 mm / okrągłe 45x7 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

109.a
MTBT4570V0/0000

Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

110.a
MLBT4570V0/0000

Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OB
od poz.115.a do pos.115.a.03

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

111.a
MTBT4570T0/0000

Rozeta d 45x7(0,8) mm, otwór BB (niemiecki) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

112.a
MLBT4570T0/0000

Rozeta d 45x7(1,0) mm, otwór BB (niemiecki) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OB
od poz.115.a to pos.115.a.03

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

113.a
MTBT4570M0/0000

Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór DM (podwójne
rozmieszczenie)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

114.a
MLBT4570M0/0000

Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór DM (podwójne
rozmieszczenie)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OB
od poz.115.a do pos.115.a.03

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

115.a
MKBT4570V0/00NA

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór OB (owalny)
9x24 mm

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
40.000

115.a.01
MKBT4570V0/00OC

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór OB (owalny)
9x24 mm

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

115.a.02
MKBT4570V0/00AG

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór OB (owalny)
9x24 mm

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
40.000

115.a.03
MKBT4570V0/0001

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór OB
(owalny) 9x24 mm=

polipropylen bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczególy
Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwory OB, BB, DM
od poz.108.a  do poz.110.a
od poz.111.a do poz.112.a
od poz.113.a  do poz.114.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=36
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=62
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=66
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=115.a%7Ccst_codice=MKBT4570V0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=115.a%7Ccst_codice=MKBT4570V0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=115.a%7Ccst_codice=MKBT4570V0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=108.a%7Ccst_codice=MTBT4575V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=111.a|cst_codice=MTBT4570T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=113.a%7Ccst_codice=MTBT4570M0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

116.a
MTBT4570P0/0000

Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

117.a
MLBT4570P0/0000

Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OZ, poz.118.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

118.a
MKBT4570V0/02NA

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór OZ
(patent) 22x32 mm=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczególy
Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OZ
od poz.116.a  do poz.117.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

120.a
MTBT4570Y0/0000

Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

121.a
MLBT4570Y0/0000

Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór PZ
od poz.122.a do poz.122.a.03

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

122.a
MKBT4570Y0/00NA

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór PZ (yale) polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
40.000

122.a.01
MKBT4570Y0/00OC

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór PZ (yale)= polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

122.a.02
MKBT4570Y0/00AG

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór PZ (yale)= polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

122.a.03
MKBT4570Y0/0001

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór PZ (yale)= polipropylen bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczególy
Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór PZ
od poz.119.a do poz.121.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=118.a|cst_codice=MKBT4570V0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=116.a%7Ccst_codice=MTBT4570P0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=122.a%7Ccst_codice=MKBT4570Y0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=119.a%7Ccst_codice=MTBT4575Y0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

123.a
MTBT4570W0/0000

Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór WC ( pokrętło wolne-
zajęte)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

124.a
MLBT4570W0/0000

Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór WC ( pokrętło wolne-
zajęte)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 z pokrętłem wolne-zajęte
od poz.125.a do poz.125.f

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

125.a
MKBT4570W0/00NA

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem
wolne-zajęte kwadrat 4 mm, wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w woreczku
500

125.b
MKBT4570W0/01NA

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem
wolne-zajęte kwadrat 4,5 mm, wysokość trzonka 12
mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w woreczku
500

125.c
MKBT4570W0/02NA

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem
wolne-zajęte kwadrat 5 mm, wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w woreczku
500

125.d
MKBT4570W0/03NA

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem wolne-
zajęte kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w woreczku
500

125.e
MKBT4570W0/04NA

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem wolne-
zajęte kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w woreczku
500

125.f
MKBT4570W0/05NA

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem wolne-
zajęte kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór WC
od poz.123.a do poz.124.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=125.a|cst_codice=MKBT4570W0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=123.a%7Ccst_codice=MTBT4570W0/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 45 mm / kwadratowe 45x45x7 / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

125.r.05
MTRQ457000/0000

Rozeta kwadratowa 45x45x7(1,0) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

125.s.05
MLRQ457000/0000

Rozeta kwadratowa 45x45x7(1,0) mm, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

125.t.05
MXRQ457000/0000

Rozeta kwadratowa 45x45x7(1,0) mm, otwór d 16 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 45x45x7
z poz.126.a.05 i 126.b.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

800
00000000000000

UNDER CONSTRUCTION

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=36
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=253
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=254
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 45 mm / kwadratowe 45x45x7 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

126.h.05
MTBQ4570V0/0000

Tarcza kwadratowa 45x45x7(1,0) mm, otwór OB
(owalny) 9x23 mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

126.h.10
MLBQ4570V0/0000

Tarcza kwadratowa 45x45x7(1,0) mm, otwór OB
(owalny) 9x23 mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

126.h.15
MXBQ4570V0/0000

Tarcza kwadratowa 45x45x7(1,0) mm, otwór OB
(owalny) 9x23 mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 45x45x7
otwór OB poz.126.l

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=36
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=253
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=255
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 45 mm / okrągłe 45x9 / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

127.a
MTRT459000/0000

Rozeta d 45x9(0,8) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
5.006

127.b
MTRT459000/0100

Rozeta d 45x9(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

127.c
MTRT459000/0200

Rozeta d 45x9(0,8) mm, otwór d 24,5 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

127.d
MTRT459000/0300

Rozeta d 45x9(0,8) mm, otwór d 26 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

127.e
MTRT459000/0400

Rozeta d 45x9(0,8) mm, bez otworu mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

128.a
MLRT459000/0000

Rozeta d 45x9(1,0) mm, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

128.b
MLRT459000/0100

Rozeta d 45x9(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

128.c
MLRT459000/0200

Rozeta d 45x9(1,0) mm, otwór d 24,5 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

128.d
MLRT459000/0300

Rozeta d 45x9(1,0) mm, otwór d 26 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

128.e
MLRT459000/0400

Rozeta d 45x9(1,0) mm, bez otworu aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

128.g.10
MXRT459000/0000

Rozeta d 45x9(0,8) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 45x9
od poz.129.a do 130.g.04

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

128.m.10
MKRT459C16/0001

Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby płaskie,otwór d 16
mm, bez szyjki, ze sprężyną prawa-lewa, kwadrat 8 mm

polipropylen
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 45x9
od poz.127.a do 128.g.10

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

128.m.20
MKRT459C16/0101

Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby płaskie,otwór d
16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawa-lewa, do klamki
frezowanej

polipropylen
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 45x9
od poz.127.a do 128.g.10

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=36
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=63
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=67
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=129.a|cst_codice=MKRT459A16/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=127.a%7Ccst_codice=MTRT459000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=127.a%7Ccst_codice=MTRT459000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

129.a
MKRT459A16/00NA

=Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, bez szyjki, do sprężyny=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

129.b
MKRT459A23/00NA

=Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 23
mm, bez szyjki, do sprężyny=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

129.c
MKRT459A16/01NA

Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

129.d
MKRT459A18/00NA

=Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 18
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

129.e
MKRT459A16/02NA

=Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

130.a
MKRT459A16/00OC

=Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, bez szyjki, do sprężyny=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

130.b
MKRT459A23/00OC

=Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 23
mm, bez szyjki, do sprężyny=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

130.c
MKRT459A16/01OC

Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
25.000

130.d
MKRT459A18/00OC

=Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 18
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

130.e
MKRT459A16/02OC

Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
25.000

130.f
MKRT459A16/00AG

=Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, bez szyjki, do sprężyny=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

130.f.01
MKRT459A23/00AG

=Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 23
mm, bez szyjki, do sprężyny=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

130.f.02
MKRT459A16/01AG

Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
25.000

130.f.03
MKRT459A18/00AG

=Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 18
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

130.f.04
MKRT459A16/02AG

Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
25.000

130.g
MKRT459A16/0001

=Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, bez szyjki, do sprężyny=

polipropylen bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

130.g.02
MKRT459A16/0101

Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny

polipropylen bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

130.g.03
MKRT459A18/0001

=Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 18
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

polipropylen bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

130.g.04
MKRT459A16/0201

=Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=

polipropylen bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 45x9
od poz.127.a do 128.g.10
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=127.a|cst_codice=MTRT459000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=348.b|cst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 45 mm / okrągłe 45x9 / rozeta do połączenia zatrzaskowego
klamki

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

128.j.05
MKRT459B16/0001

Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 21 mm, kwadrat 8 mm, do połączenia
zatrzaskowego klamki

poliacetal bezbarwny 500 w woreczku
500

Połączenie zatrzaskowe klamki jest nieodwracalne.
Do tej rozety nie jest przewidziane
wprowadzenie sprężyny powrotu.
Łączy się z:
rozetami d 45x9
od poz.127.a do 128.g.10

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=36
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=63
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=218
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=218
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=127.a%7Ccst_codice=MTRT459000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 45 mm / okrągłe 45x9 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

131.a
MTBT4590V0/0000

Tarcza d 45x9(0,8) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

132.a
MLBT4590V0/0000

Tarcza d 45x9(1,0) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x9 otwór OB
od poz.133.a do pos.133.a.03

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

133.a
MKBT4590V0/00NA

Tarcza d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór OB (owalny)
8,5x20 mm

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
25.000

133.a.01
MKBT4590V0/00OC

=Tarcza d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór OB
(owalny) 8,5x20 mm=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

133.a.02
MKBT4590V0/00AG

=Tarcza d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór OB
(owalny) 8,5x20 mm=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

133.a.03
MKBT4590V0/0001

=Tarcza d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór OB
(owalny) 8,5x20 mm=

polipropylen bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczególy
Łączy się z:
tarczami d 45x9 otwór OB
od poz.131.a do pos.132.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

134.a
MTBT4590Y0/0000

Tarcza d 45x9(0,8) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

135.a
MLBT4590Y0/0000

Tarcza d 45x9(1,0) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x9 otwór PZ
od poz.136.a do pos.136.a.03

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

136.a
MKBT4590Y0/00NA

Tarcza d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór PZ (yale) polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
3.000

136.a.01
MKBT4590Y0/00OC

=Tarcza d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór PZ (yale)= polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

136.a.02
MKBT4590Y0/00AG

=Tarcza d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór PZ (yale)= polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
3.000

136.a.03
MKBT4590Y0/0001

=Tarcza d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór PZ (yale)= polipropylen bezbarwny
-

1.000 w woreczku
3.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 45x9 otwór PZ
od poz.134.a do pos.135.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=36
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=63
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=68
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=133.a|cst_codice=MKBT4590V0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=131.a|cst_codice=MTBT4590V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=136.a|cst_codice=MKBT4590Y0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=134.a|cst_codice=MTBT4590Y0/0000


2023/05/24 Strona 41/223

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 45 mm / okrągłe 45x11

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

137.a
MTRT450000/0000

Rozeta d 45x11(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

137.b
MTRT450000/0100

Rozeta d 45x11(0,8) mm, otwór d 24,5 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

137.c
MTRT450000/0200

Rozeta d 45x11(0,8) mm, otwór d 26 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

137.d
MTRT450000/0300

Rozeta d 45x11(0,8) mm, bez otworu mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

138.a
MLRT450000/0000

Rozeta d 45x11(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

138.b
MLRT450000/0100

Rozeta d 45x11(1,0) mm, otwór d 24,5 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

138.c
MLRT450000/0200

Rozeta d 45x11(1,0) mm, otwór d 26 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

138.d
MLRT450000/0300

Rozeta d 45x11(1,0) mm, bez otworu aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 45x11
od poz.139.a do 140.d.02

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

139.a
MKRT450A16/00NA

=Rozeta d 45x11 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

139.b
MKRT450A16/01NA

Rozeta d 45x11 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

139.c
MKRT450A16/02NA

=Rozeta d 45x11 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
-

140.a
MKRT450A16/00OC

=Rozeta d 45x11 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

140.b
MKRT450A16/01OC

=Rozeta d 45x11 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

140.c
MKRT450A16/02OC

=Rozeta d 45x11 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
-

140.d
MKRT450A16/00AG

=Rozeta d 45x11 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

140.d.02
MKRT450A16/02AG

=Rozeta d 45x11 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 45x10
od poz.137.a do 138.d
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=36
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=64
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=139.a|cst_codice=MKRT450A16/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=137.a|cst_codice=MTRT450000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 45 mm / kwadratowe 45x45 / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

385.b
MTRQ451000/0000

Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 20 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

385.d
MTRQ451000/0100

Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

385.f
MTRQ451000/0200

Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 24 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

386.a
MLRQ451000/0300

Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

386.b
MLRQ451000/0000

Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 20 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

386.d
MLRQ451000/0100

Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

386.f
MLRQ451000/0200

Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 24 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

387.a
MXRQ451000/0300

Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 16 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

387.b
MXRQ451000/0000

Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 20 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

387.d
MXRQ451000/0100

Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

387.f
MXRQ451000/0200

Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 24 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 45x45x10
z poz.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
od poz.422.b do poz.424.e,
z poz.427.b
od poz.445.b do poz.445.h

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

389.b
MAG1622020/0001

Uszczelka d 16x22x2 mm poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

389.d
MAG1622020/00AG

=szczelka d 16x22x2 mm= poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

389.e
MAG1622020/00NA

=Uszczelka d 16x22x2 mm= poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

389.g
MAG1622020/00OC

=Uszczelka d 16x22x2 mm= poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się ze wspornikiem
ze sprężyną z zatrzaskiem
od poz.352.q do poz.352.s
od poz.352.v do poz.352.w.20
z rozetami kwadratowymi 45x45x10
z poz.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
z rozetami d 47,5x11 wypukłymi
poz.370.g.05 ,370.j.05 ,
poz.370.m.05 ,370.q.05
z rozetami d 50x10
z poz.556.b ,560.b ,564.b ,568.b
ze sprężyną d 32
poz.346.n.05 i346.p.05

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=36
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=157
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=191
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=390.b%7Ccst_codice=MKRQ451C16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=394.b%7Ccst_codice=MKRQ451C16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=398.b%7Ccst_codice=MKRQ451C16/0401
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=402.b%7Ccst_codice=MKRQ451C16/0501
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=422.b%7Ccst_codice=MKRQ451A16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=427.b%7Ccst_codice=MKRQ451A16/0401
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=445.b%7Ccst_codice=MKRQ451P14/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.q|cst_codice=MAZ0028D16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.v|cst_codice=MAZ0028D16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=390.b%7Ccst_codice=MKRQ451C16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=394.b%7Ccst_codice=MKRQ451C16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=398.b%7Ccst_codice=MKRQ451C16/0401
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=402.b%7Ccst_codice=MKRQ451C16/0501
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=370.g.05%7Ccst_codice=MKRT475C16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=370.j.05%7Ccst_codice=MKRT475C16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=370.m.05%7Ccst_codice=MKRT475C16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=370.q.05%7Ccst_codice=MKRT475C16/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=556.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=560.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=564.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=568.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=346.n.05|cst_codice=MAM0326000/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=346.p.05|cst_codice=MAM0326000/0101
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

390.b
MKRQ451C16/0101

Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie,otwór d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawa-
lewa, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami 45x45x10
od poz.385.b do poz.387.f
i z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

394.b
MKRQ451C16/0201

Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie,otwór d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawa-
lewa, do klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami 45x45x10
od poz.385.b do poz.387.f
i z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

398.b
MKRQ451C16/0401

Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm, bez szyjki,ze sprężyną prawa-
lewa, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami 45x45x10
od poz.385.b do poz.387.f
i z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

402.b
MKRQ451C16/0501

Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm, bez szyjki,ze sprężyną prawa-
lewa, do klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami 45x45x10
od poz.385.b do poz.387.f
i z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=385.b%7Ccst_codice=MTRQ451000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=385.b%7Ccst_codice=MTRQ451000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=385.b%7Ccst_codice=MTRQ451000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=385.b%7Ccst_codice=MTRQ451000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

422.b
MKRQ451A16/0001

=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
2.000

422.d
MKRQ451A16/0101

=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

422.e
MKRQ451A16/0201

=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

422.f
MKRQ451A16/0301

Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

422.m
MKRQ451A18/0201

=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

423.d
MKRQ451A16/01OC

=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

423.e
MKRQ451A16/02OC

=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

423.f
MKRQ451A16/03AG

=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

424.d
MKRQ451A16/01AG

=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

424.e
MKRQ451A16/02AG

Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 45x45x10
od poz.385.b do poz.387.f
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

427.b
MKRQ451A16/0401

=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 45x45x10
od poz.385.b do poz.387.f
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

430.a.10
MKRQ451B18/0001

Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez sprężyny

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 45x45x10
od poz.385.b do poz.387.f

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=385.b|cst_codice=MTRQ451000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=385.b%7Ccst_codice=MTRQ451000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=385.b|cst_codice=MTRQ451000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

445.b
MKRQ451P14/0001

=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 21 mm, z
sześciokątem 17 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

445.h
MKRQ451P16/0001

Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, z
sześciokątem 17 mm

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 45x45x10
od poz.385.b do poz.387.f

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=385.b|cst_codice=MTRQ451000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 45 mm / kwadratowe 45x45 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

470.b
MTBQ4510V0/0000

Tarcza kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór OB
(owalny)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

471.b
MLBQ4510V0/0000

Tarcza kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór OB
(owalny)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

472.b
MXBQ4510V0/0000

Tarcza kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór OB
(owalny)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 45x45x10
otwór OB od poz.476.b do poz.478.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

476.b
MKBQ4510V0/0001

=Tarcza kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny)=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

477.b
MKBQ4510V0/00OC

=Tarcza kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny)=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

478.b
MKBQ4510V0/00AG

Tarcza kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny)

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami kwadratowymi 45x45x10,
otwór OB od poz.470.b do poz.472.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

496.b
MTBQ4510Y0/0000

Tarcza kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

497.b
MLBQ4510Y0/0000

Tarcza kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

498.b
MXBQ4510Y0/0000

Tarcza kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 45x45x10 otwór PZ
od poz.502.b do poz.504.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

502.b
MKBQ4510Y0/0001

=Tarcza kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

503.b
MKBQ4510Y0/00OC

=Tarcza kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

504.b
MKBQ4510Y0/00AG

Tarcza kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami kwadratowymi 45x45x10 otwór PZ
od poz.496.b do poz.498.b

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=36
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=157
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=192
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=476.b|cst_codice=MKBQ4510V0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=470.b|cst_codice=MTBQ4510V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=502.b|cst_codice=MKBQ4510Y0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=496.b|cst_codice=MTBQ4510Y0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

518.a
MKBQ451TVY/00AG

Tarcza kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm+OB+PZ

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączy się z:
tarczami kwadratowymi 45x45x10
od poz.470.b i do poz.386.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

522.b
MTBQ4510W0/0000

Tarcza kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór
WC( pokrętło wolne-zajęte)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

523.b
MLBQ4510W0/0000

Tarcza kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór
WC( pokrętło wolne-zajęte)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

524.b
MXBQ4510W0/0000

Tarcza kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór
WC( pokrętło wolne-zajęte)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 45x45x10
z pokrętłem wolne-zajęte
od poz.526.d  do poz.528.f

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

526.d
MKBQ4510W0/0001

Tarcza kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

526.f
MKBQ4510W0/0201

=Tarcza kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm,
wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami kwadratowymi 45x45x10 otwór WC
od poz.522.b do poz.524.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

528.d
MKBQ4510W0/0101

Tarcza kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

528.f
MKBQ4510W0/0301

=Tarcza kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba
śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8
mm,wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami kwadratowymi 45x45x10 otwór WC
od poz.522.b do poz.524.b

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=526.d%7Ccst_codice=MKBQ4510W0/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=528.d|cst_codice=MKBQ4510W0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=522.b|cst_codice=MTBQ4510W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=522.b%7Ccst_codice=MTBQ4510W0/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 47,5 mm / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

370.a
MTRT475000/0000

Rozeta d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

370.a.01
MTRT475000/0100

Rozeta d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 24 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

370.a.02
MTRT475000/0200

Rozeta d 47,5x11(0,8) mm wypukła, bez otworu mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

370.b
MLRT475000/0000

Rozeta 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

370.b.01
MLRT475000/0100

Rozeta 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 24 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

370.b.05
MLRT475000/0200

Rozeta d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

370.c.02
MXRT475000/0000

Rozeta 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

370.c.05
MXRT475000/0100

Rozeta 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 24 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

370.c.20
MRRT475000/0000

Rozeta 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 22 mm żelazo -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
z poz.370.g.05 ,370.j.05 ,
370.m.05 ,370.q.05
od poz.371.a  do poz.371.a.07
od poz.372.a.03  do poz.372.c.08
od poz.373.a  do poz.373.c.07
od poz.374.a.02  do poz.374.c.07

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

370.g.05
MKRT475C16/0001

Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm bez szyjki, ze sprężyną prawa-
lewa, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
i z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

370.j.05
MKRT475C16/0101

Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm bez szyjki, ze sprężyną prawa-
lewa, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
i z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

370.m.05
MKRT475C16/0201

Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm bez szyjki, ze sprężyną prawa-
lewa, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
0

Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
i z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=37
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=69
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=370.g.05|cst_codice=MKRT475C16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=370.j.05|cst_codice=MKRT475C16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=370.m.05|cst_codice=MKRT475C16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=370.q.05|cst_codice=MKRT475C16/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=371.a%7Ccst_codice=MKRT475A15/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=372.a.03%7Ccst_codice=MKRT475A16/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=373.a%7Ccst_codice=MKRT475A15/09NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=374.a.02%7Ccst_codice=MKRT475A15/08NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=370.a%7Ccst_codice=MTRT475000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=370.a%7Ccst_codice=MTRT475000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=370.a%7Ccst_codice=MTRT475000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001


2023/05/24 Strona 49/223

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

370.q.05
MKRT475C16/0301

Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm bez szyjki, ze sprężyną prawa-
lewa, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
0

Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
i z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

371.a
MKRT475A15/00NA

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 15 mm bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

371.a.01
MKRT475A15/01NA

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 15 mm szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

371.a.03
MKRT475A16/00NA

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

371.a.06
MKRT475A18/00NA

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

371.a.07
MKRT475A18/01NA

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a
lub sprężyną prawe-lewe d 33
z poz.346.d i poz.346.h

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=370.a%7Ccst_codice=MTRT475000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=370.a|cst_codice=MTRT475000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=346.d|cst_codice=MAM0330000/00GG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=346.h|cst_codice=MAM0330000/02GG
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

372.a.03
MKRT475A16/03NA

Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm bez szyjki, do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

372.a.04
MKRT475A16/04NA

Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

372.a.05
MKRT475A16/05NA

Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

372.a.06
MKRT475A18/03NA

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

372.a.07
MKRT475A18/04NA

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

372.b.02
MKRT475A15/05OC

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 15 mm szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

372.b.03
MKRT475A16/03OC

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

372.b.04
MKRT475A16/04OC

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

372.b.05
MKRT475A16/05OC

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

372.c.06
MKRT475A18/03AG

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny =

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

372.c.08
MKRT475A18/05AG

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

372.d.05
MKRT475A16/0401

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a
lub sprężyną prawe-lewe d 33
z poz.346.d i poz.346.h

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=370.a%7Ccst_codice=MTRT475000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=346.d%7Ccst_codice=MAM0330000/00GG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=346.h|cst_codice=MAM0330000/02GG
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

373.a
MKRT475A15/09NA

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 15 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

373.a.04
MKRT475A16/10NA

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

373.c.06
MKRT475A18/09AG

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

373.c.07
MKRT475A18/10AG

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a
lub sprężyną prawe-lewe d 33
z poz.346.d i poz.346.h

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

374.a.02
MKRT475A15/08NA

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwór łba śruby i otwór
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

374.a.04
MKRT475A16/07NA

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwór łba śruby i otwór
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

374.a.08
MKRT475A18/08NA

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwór łba śruby i otwór
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

374.b
MKRT475A15/06OC

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwór łba śruby i otwór
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 15 mm bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

374.b.01
MKRT475A15/07OC

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwór łba śruby i otwór
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 15 mm szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

374.c.07
MKRT475A18/07AG

=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwór łba śruby i otwór
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a
lub sprężyną prawe-lewe d 33
z poz.346.d i poz.346.h

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=370.a%7Ccst_codice=MTRT475000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=346.d%7Ccst_codice=MAM0330000/00GG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=346.h|cst_codice=MAM0330000/02GG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=370.a%7Ccst_codice=MTRT475000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=346.d%7Ccst_codice=MAM0330000/00GG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=346.h|cst_codice=MAM0330000/02GG
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 47,5 mm / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

375.a
MTBT4750V0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór OB (owalny) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

375.a.01
MLBT4750V0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór OB (owalny) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

375.c
MXBT4750V0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór OB (owalny) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

375.g
MRBT4750V0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór OB (owalny) żelazo -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB+PZ
z poz.377.a , od poz.378.a do poz.378.b
z poz.379.a , z poz.380.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

376.a
MTBT4750Y0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

376.a.01
MLBT4750Y0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

376.a.20
MXBT4750Y0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

376.a.30
MRBT4750Y0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór PZ (yale) żelazo -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB+PZ
z poz.377.a , od poz.378.a do poz.378.b
z poz.379.a , z poz.380.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

376.b
MTBT4750T0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór BB (niemiecki) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

376.d
MLBT4750T0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór BB (niemiecki) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB+PZ
z poz.377.a , od poz.378.a do poz.378.b
z poz.379.a , z poz.380.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

377.a
MKBT4750VY/00NA

=Tarcza d 47,5x11 mm wypukła, otwór OB+PZ (owalny
+yale), otwory łba śruby wypukłe=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

==: zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB,PZ,BB
od poz.375.a do poz.375.g
od poz.376.a do poz.376.a.30
od poz.376.b do poz.376.d

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=37
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=70
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=377.a|cst_codice=MKBT4750VY/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=378.a|cst_codice=MKBT4750VY/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=379.a|cst_codice=MKBT4750VY/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=380.a|cst_codice=MKBT4750VY/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=377.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=378.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=379.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=380.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=377.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=378.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=379.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=380.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=375.a|cst_codice=MTBT4750V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=376.a|cst_codice=MTBT4750Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=376.b|cst_codice=MTBT4750T0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

378.a
MKBT4750VY/01NA

Tarcza d 47,5x11 mm wypukła, otwór OB+PZ (owalny
+yale), otwory łba śruby płaskie

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

378.b
MKBT4750VY/01OC

=Tarcza d 47,5x11 mm wypukła, otwór OB+PZ (owalny
+yale), otwory łba śruby płaskie=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

378.d
MKBT4750VY/0101

=Tarcza d 47,5x11 mm wypukła, otwór OB+PZ (owalny
+yale), otwory łba śruby płaskie=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i = : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB,PZ,BB
od poz.375.a do poz.375.g
od poz.376.a do poz.376.a.30
od poz.376.b do poz.376.d

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

379.a
MKBT4750VY/02NA

=Tarcza d 47,5x11 mm wypukła, otwór OB+PZ (owalny
+yale), otwory śruby samogwintujące wypukłe=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

==: zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB,PZ,BB
od poz.375.a do poz.375.g
od poz.376.a do poz.376.a.30
od poz.376.b do poz.376.d

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

380.a
MKBT4750VY/03NA

=Tarcza d 47,5x11 mm wypukła, otwór OB+PZ (owalny
+yale), otwór łba śruby i otwór samogwintujący
wypukłe=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

==: zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB,PZ,BB
od poz.375.a do poz.375.g
od poz.376.a do poz.376.a.30
od poz.376.b do poz.376.d

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=375.a%7Ccst_codice=MTBT4750V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=376.a%7Ccst_codice=MTBT4750Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=376.b%7Ccst_codice=MTBT4750T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=375.a%7Ccst_codice=MTBT4750V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=376.a%7Ccst_codice=MTBT4750Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=376.b%7Ccst_codice=MTBT4750T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=375.a%7Ccst_codice=MTBT4750V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=376.a%7Ccst_codice=MTBT4750Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=376.b%7Ccst_codice=MTBT4750T0/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / low profile 50x3,5 / metal

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

705.a
MTRT503000/0000

Rozeta d 50x3,5(0,8 mm, otwór d 16 mm modelowany mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

706.a
MXRT503000/0000

Rozeta d 50x3,5(0,8 mm, otwór d 16 mm modelowany stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

707.a
MLRT503000/0000

Rozeta d 50x3,5(0,8 mm, otwór d 16 mm modelowany aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 50x3,5 od poz.725.a
Nakładka w metalu jest utrzymywana
w pozycji przez klamkę zaopatzoną
w śrubę zamocowania

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

707.g
MTRT503000/0100

Rozeta d 50x3,5(0,8) mm, otwór d 19 mm modelowany mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

707.l
MXRT503000/0100

Rozeta d 50x3,5(0,8) mm, otwór d 19 mm modelowany stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

707.q
MLRT503000/0100

Rozeta d 50x3,5(0,8) mm, otwór d 19 mm modelowany aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 50x3,5 z poz..737.a i740.a
Nakładka w metalu jest utrzymywana
w pozycji przez klamkę zaopatzoną
w śrubę zamocowania

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

711.a
MTBT5030V0/0000

Tarcza d 50x3,5(0,8) mm, otwór OB mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

712.a
MXBT5030V0/0000

Tarcza d 50x3,5(0,8) mm, otwór OB stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

713.a
MLBT5030V0/0000

Tarcza d 50x3,5(0,8) mm, otwór OB aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x3,5 od poz.755.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

717.a
MTBT5030Y0/0000

Tarcza d 50x3,5(0,8) mm, otwór PZ mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

718.a
MXBT5030Y0/0000

Tarcza d 50x3,5(0,8) mm, otwór PZ stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

719.a
MLBT5030Y0/0000

Tarcza d 50x3,5(0,8) mm, otwór PZ aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x3,5 od poz.761.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=222
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=223
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=226
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=737.a|cst_codice=MKRT503A16/00AG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=740.a|cst_codice=MKRT503A16/01AG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=227
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=227
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / low profile 50x3,5 / metal

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

708.a
MTRQ503000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór d 16 mm
z cięciami antyobrotowymi

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

709.a
MXRQ503000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x3,5(0,6) mm, otwór d 16 mm
z cięciami antyobrotowymi

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

710.a
MLRQ503000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór d 16 mm
z cięciami antyobrotowymi

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 50x3,5 od poz.725.a
Nakładka w metalu jest utrzymywana
w pozycji przez klamkę zaopatzoną
w śrubę zamocowania

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

710.g
MTRQ503000/0100

Rozeta kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór d 19 mm
modelowany

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

710.l
MXRQ503000/0100

Rozeta kwadratowa 50x50x3,5(0,6) mm, otwór d 19 mm
modelowany

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

710.q
MLRQ503000/0100

Rozeta kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór d 19 mm
modelowany

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 50x3,5 z poz..737.a i740.a
Nakładka w metalu jest utrzymywana
w pozycji przez klamkę zaopatzoną
w śrubę zamocowania

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

714.a
MTBQ5030V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór OB mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

715.a
MXBQ5030V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x3,5(0,6) mm, otwór OB stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

716.a
MLBQ5030V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór OB aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x3,5 od poz.755.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

720.a
MTBQ5030Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór PZ mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

721.a
MXBQ5030Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x3,5(0,6) mm, otwór PZ stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

722.a
MLBQ5030Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór PZ aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x3,5 od poz.761.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=222
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=223
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=226
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=737.a|cst_codice=MKRT503A16/00AG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=740.a|cst_codice=MKRT503A16/01AG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=227
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=227
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / low profile 50x3,5 / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

737.a
MKRT503A16/00AG

Rozeta d 50x3,5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d
16 mm, szyjka d 19 mm, bez sprężyny resor piórowy

poliamid srebrny 500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami okrągłymi w metalu d 50x3,5
od poz.707.g do poz.707.q
i kwadratowymi od poz.710.g do poz.710.q

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

740.a
MKRT503A16/01AG

Rozeta d 50x3,5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór d
16 mm, szyjka d 19 mm, bez sprężyny resor piórowy

poliamid srebrny 500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami okrągłymi w metalu d 50x3,5
od poz.707.g do poz.707.q
i kwadratowymi od poz.710.g do poz.710.q

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=222
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=226
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=707.g|cst_codice=MTRT503000/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=710.g|cst_codice=MTRQ503000/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=707.g%7Ccst_codice=MTRT503000/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=710.g%7Ccst_codice=MTRQ503000/0100
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / low profile 50x3,5 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

755.a
MKBT5030V0/00AG

Tarcza d 50x3,5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór OB poliamid srebrny 500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami okrągłymi otwór OB w metalu d 50x3,5
od poz.711.a do poz.713.a
i kwadratowymi od poz..714.a do poz.716.a
rozetami d 50x5 do poz.772.a
i rozetami 50x50x5 do poz.786.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

758.a
MKBT5030V0/01AG

Tarcza d 50x3,5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
OB

poliamid srebrny 500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami okrągłymi otwór OB w metalu d 50x3,5
od poz.711.a do poz.713.a
i kwadratowymi od poz..714.a do poz.716.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

761.a
MKBT5030Y0/00AG

Tarcza d 50x3,5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór PZ poliamid srebrny 500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami okrągłymi otwór PZ w metalu d 50x3,5
od poz.717.a do poz.719.a
i kwadratowymi od poz..720.a do poz.722.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

764.a
MKBT5030Y0/01AG

Tarcza d 50x3,5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
PZ

poliamid srebrny 500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegół
Łączy się z:
tarczami okrągłymi otwór PZ w metalu d 50x3,5
od poz.717.a do poz.719.a
i kwadratowymi od poz..720.a do poz.722.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=222
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=227
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=711.a|cst_codice=MTBT5030V0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=714.a|cst_codice=MTBQ5030V0/0000
https://www.atp.it/pt/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=786.a|cst_codice=MTRQ505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=711.a%7Ccst_codice=MTBT5030V0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=714.a%7Ccst_codice=MTBQ5030V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=717.a|cst_codice=MTBT5030Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=720.a|cst_codice=MTBQ5030Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=717.a%7Ccst_codice=MTBT5030Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=720.a%7Ccst_codice=MTBQ5030Y0/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / okrągłe 50x5 / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

772.a
MTRT505000/0000

Rozeta d 50x5(0,8) mm, otwór d 21 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

772.i
MLRT505000/0000

Rozeta d 50x5(0,8) mm, otwór d 21 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

772.r
MXRT505000/0000

Rozeta d 50x5(0,8) mm, otwór d 21 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.774.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

773.a
MKRT505C16/04AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną PRAWA,
kwadrat -C- 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

773.b
MKRT505C16/08AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną PRAWA,
kwadrat -C- 9 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.772.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

773.f
MKRT505C16/06AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d
16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną LEWA, kwadrat -
C- 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

773.g
MKRT505C16/10AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d
16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną LEWA, kwadrat -
C- 9 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.772.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

773.l
MKRT505C16/05AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną PRAWA,
kwadrat -C- 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

773.m
MKRT505C16/09AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną PRAWA,
kwadrat -C- 9 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.772.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=243
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=248
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=243#MXRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

773.r
MKRT505C16/07AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
-A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną LEWA,
kwadrat -C- 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

773.s
MKRT505C16/11AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
-A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną LEWA,
kwadrat -C- 9 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.772.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

774.a
MKRT505C16/00AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną PRAWA, do
uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.772.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

775.a
MKRT505C16/02AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną LEWA do
uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.772.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

776.a
MKRT505C16/01AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną PRAWA, do
uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.772.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

777.a
MKRT505C16/03AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną LEWA, do
uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.772.a

https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / okrągłe 50x5 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

782.a
MTBT5050V0/0000

Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór OB 9x23 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

782.i
MXBT5050V0/0000

Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór OB 9x23 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

782.r
MLBT5050V0/0000

Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór OB 9x23 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x5 otwory OB+PZ
od poz.784.a.05 do poz.784.b.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

783.a
MTBT5050Y0/0000

Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór PZ mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

783.i
MXBT5050Y0/0000

Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór PZ stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

783.r
MLBT5050Y0/0000

Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór PZ aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x5 otwory OB+PZ
od poz.784.a.05 do poz.784.b.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

784.a.05
MKBT5050VY/00AG

Tarcza d 50x5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór OB
+PZ

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączy się z tarczami d 50x5
otwory OB+PZ od poz.782.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

784.b.05
MKBT5050VY/01AG

Tarcza d 50x5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór OB
+PZ

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączy się z tarczami d 50x5
otwory OB+PZ od poz.782.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

785.g
MTBT5050W0/0000

Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór WC mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

785.i
MXBT5050W0/0000

Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór WC stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

785.k
MLBT5050W0/0000

Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór WC aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x5 z pokrętłem
od poz.785.n.13 do poz.785.q.13

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=243
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=249
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=784.a.05|cst_codice=MKBT5050VY/00AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=784.b.05|cst_codice=MKBT5050VY/01AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=785.n.13|cst_codice=MKBT5050W0/00AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=785.q.13|cst_codice=MKBT5050W0/01AG
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

785.n.13
MKBT5050W0/00AG

Tarcza d 50x5 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

srebrny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x5 otwór WC
od poz.785.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

785.q.13
MKBT5050W0/01AG

Tarcza d 50x5 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

srebrny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x5 otwór WC
od poz.785.g
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / kwadratowe 50x50x5 / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

786.a
MTRQ505000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x5(0,8) mm, otwór d 21 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

786.i
MLRQ505000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x5(0,8) mm, otwór d 21 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

786.r
MXRQ505000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x5(0,8) mm, otwór d 21 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x5 od poz.788.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

787.a
MKRQ505C16/04AG

Rozeta kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną PRAWA, kwadrat -C- 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

787.b
MKRQ505C16/08AG

Rozeta kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną PRAWA, kwadrat -C- 9 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x5
od poz.786.a
tarczami kwadratowymi 50x50x5
od poz.779.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

787.f
MKRQ505C16/06AG

Rozeta kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną LEWE, kwadrat -C- 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

787.g
MKRQ505C16/10AG

Rozeta kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną LEWE, kwadrat -C- 9 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x5
od poz.786.a
tarczami kwadratowymi 50x50x5
od poz.779.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

787.l
MKRQ505C16/05AG

Rozeta kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną PRAWA, kwadrat -C- 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

787.m
MKRQ505C16/09AG

Rozeta kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną PRAWA, kwadrat -C- 9 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x5
od poz.786.a
tarczami kwadratowymi 50x50x5
od poz.779.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=244
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=251
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=244#MXRQ505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=786.a|cst_codice=MTRQ505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=797.a|cst_codice=MTBQ5050V0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=786.a|cst_codice=MTRQ505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=797.a|cst_codice=MTBQ5050V0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=786.a|cst_codice=MTRQ505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=797.a|cst_codice=MTBQ5050V0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

787.r
MKRQ505C16/07AG

Rozeta kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną LEWE, kwadrat -C- 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

787.s
MKRQ505C16/11AG

Rozeta kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną LEWE, kwadrat -C- 9 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x5
od poz.786.a
tarczami kwadratowymi 50x50x5
od poz.779.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

788.a
MKRQ505C16/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną PRAWA, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x5
od poz.786.a
i tarczami d 50x5 od poz.797.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

789.a
MKRQ505C16/02AG

Rozeta kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną LEWE, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x5
od poz.786.a
i tarczami d 50x5 od poz.797.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

790.a
MKRQ505C16/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną PRAWA, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x5
od poz.786.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

791.a
MKRQ505C16/03AG

Rozeta kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną LEWA, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x5
od poz.786.a

https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=786.a|cst_codice=MTRQ505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=797.a|cst_codice=MTBQ5050V0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=786.a|cst_codice=MTRQ505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=797.a|cst_codice=MTBQ5050V0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=786.a|cst_codice=MTRQ505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=797.a|cst_codice=MTBQ5050V0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=786.a|cst_codice=MTRQ505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=786.a|cst_codice=MTRQ505000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / kwadratowe 50x50x5 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

797.a
MTBQ5050V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x5(0,8) mm, otwór OB
(owalny) 9x23 mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

797.i
MXBQ5050V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x5(0,8) mm, otwór OB
(owalny) 9x23 mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

797.r
MLBQ5050V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x5(0,8) mm, otwór OB
(owalny) 9x23 mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x5
otwór OB+PZ
od poz.799.a.05 do poz.799.b.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

798.a
MTBQ5050Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x5(0,8) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

798.i
MXBQ5050Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x5(0,8) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

798.r
MLBQ5050Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x5(0,8) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x5
otwór OB+PZ
od poz.799.a.05 do poz.799.b.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

799.a.05
MKBQ5050VY/00AG

Tarcza kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB+PZ

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x5
otwór OB+PZ, od poz.797.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

799.b.05
MKBQ5050VY/01AG

Tarcza kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OB+PZ

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x5
otwór OB+PZ, od poz.779.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

799.g
MTBQ5050W0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x5(0,8) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

799.i
MXBQ5050W0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x5(0,8) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

799.k
MLBQ5050W0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x5(0,8) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x5
z pokrętło wolne-zajęte
od poz.799.n.13 do poz.799.q.13 

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=244
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=252
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=799.a.05|cst_codice=MKBQ5050VY/00AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=799.b.05|cst_codice=MKBQ5050VY/01AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=799.a.05|cst_codice=MKBQ5050VY/00AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=799.b.05|cst_codice=MKBQ5050VY/01AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=797.a|cst_codice=MTBQ5050V0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=797.a|cst_codice=MTBQ5050V0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=799.n.13|cst_codice=MKBQ5050W0/00AG
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

799.n.13
MKBQ5050W0/00AG

Tarcza kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
płaskie, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

srebrny
-

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x5 otwór WC,
od poz.799.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

799.q.13
MKBQ5050W0/01AG

Tarcza kwadratowa 50x50x5 mm, otwory łba śruby
wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

srebrny
-

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x5 otwór WC
od poz.799.g

https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=799.g|cst_codice=MTBQ5050W0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=799.g|cst_codice=MTBQ5050W0/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / okrągłe 50x7 / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

141.a
MTRT507000/0000

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

141.b
MTRT507000/0100

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

141.c
MTRT507000/0200

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 24,5 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

141.d
MTRT507000/0300

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 27 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

141.e
MTRT507000/0400

Rozeta d 50x7(0,8) mm, bez otworu mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

141.f
MTRT507000/0500

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 11 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

142.a
MLRT507000/0000

Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

142.b
MLRT507000/0100

Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

142.c
MLRT507000/0200

Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 24,5 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

142.d
MLRT507000/0300

Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 27 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

142.e
MLRT507000/0400

Rozeta d 50x7(1,0) mm, bez otworu aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

142.f
MLRT507000/0500

Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 15,5 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

142.g
MLRT507000/0600

Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 10 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

143.a
MXRT507000/0000

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

143.b
MXRT507000/0100

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 24,5 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

143.c
MXRT507000/0200

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 27 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

143.d
MXRT507000/0300

Rozeta d 50x7(0,8) mm, bez otworu stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.144.e do poz.154.m.25

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

144.e
MKRT507A18/01NA

*Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny*

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

144.f
MKRT507A14/00NA

*Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 14 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny*

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
-

144.l
MKRT507A18/03NA

=Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 18 mm, szyjka -B- d 27 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
-

144.n.07
MKRT507A18/02OC

*Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny*

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
-

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a
**: Dostępny do wyczerpania zapasów.

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=71
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=74
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=74#MKRT507A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000


2023/05/24 Strona 67/223

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

148.a
MKRT507A16/08NA

*Rozeta d 50x7 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny*

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

148.b.01
MKRT507A18/07OC

=Rozeta d 50x7 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
-

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a
**Dostępny do wyczerpania zapasów.

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

148.d
MKRT507A16/13NA

=Rozeta d 50x7 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe 15 mm, otwór d 16 mm, szyjka d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

152.d.03
MKRT507C16/05AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7
mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.d.04
MKRT507C16/06AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.d.05
MKRT507C16/00AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8
mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.d.06
MKRT507C16/02AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.d.20
MKRT507C16/00NB

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8
mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
Kliknijtu po więcej informacji

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=141.a|cst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,116.html
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

152.g.05
MKRT507C16/01AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -A-
d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8
mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.g.06
MKRT507C16/03AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.g.20
MKRT507C16/01NB

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -A-
d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8
mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

152.l.05
MKRT507C16/04AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d
16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu
frezowanego

poliamid stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.l.15
MKRT507C16/07AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d
16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do
uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

152.n.05
MKRT507C16/08AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
-A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do
uchwytu frezowanego

poliamid stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.a
MKRT507C00/03NA

*Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm*

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w woreczku
500

154.b
MKRT507C00/04NA

*Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm*

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w woreczku
500

154.c
MKRT507C00/05NA

*Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8,5 mm*

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w woreczku
500

Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
Dostępny do wyczerpania zapasów.

https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=141.a|cst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,116.html
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=141.a|cst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,116.html
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=141.a|cst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,116.html
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.h
MKRT507R16/00NA

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d
16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do zamknięć Boda

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.i
MKRT507R16/01NA

=Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do zamknięć Boda=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.i.05
MKRT507R18/01NA

=Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do zamknięć Boda=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.l
MKRT507R16/02NA

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny, do zamknięć
Boda

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.l.01
MKRT507R18/00NA

=Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny, do zamknięć
Boda=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
sprężyną wygiętą grubość 2
z poz.349.c
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.b
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.c|cst_codice=MRM018B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.b|cst_codice=MRP016D000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.0101
MKRT507D16/00NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0102
MKRT507D18/00NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0104
MKRT507D16/01NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0105
MKRT507D18/01NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0106
MKRT507D14/00NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0107
MKRT507D16/03NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0108
MKRT507D18/02NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
25.000

154.m.0109
MKRT507D16/04NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 27 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0201
MKRT507D18/03NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 27 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0203
MKRT507D16/00OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0204
MKRT507D16/01OC

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0205
MKRT507D18/01OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0206
MKRT507D16/03OC

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0207
MKRT507D18/02OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0301
MKRT507D16/00AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0303
MKRT507D16/01AG

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0304
MKRT507D18/01AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0305
MKRT507D16/03AG

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
25.000

154.m.0306
MKRT507D18/02AG

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
25.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=143.e|cst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.0401
MKRT507D16/05NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0402
MKRT507D18/04NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0404
MKRT507D16/06NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0405
MKRT507D18/05NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0406
MKRT507D14/01NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0407
MKRT507D16/07NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0408
MKRT507D18/06NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0409
MKRT507D16/09NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 27 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0410
MKRT507D18/08NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 27 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0502
MKRT507D16/06OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0503
MKRT507D18/05OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0504
MKRT507D16/07OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0601
MKRT507D16/06AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0602
MKRT507D18/05AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0603
MKRT507D16/07AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0604
MKRT507D16/05AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.0701
MKRT507D16/02NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm, szyjka d 20 mm długa=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.0801
MKRT507D16/12NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm, szyjka d 24 mm wysokość 10
mm=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.0901
MKRT507D16/10NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm, szyjka d 20 mm długa=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1001
MKRT507D16/11NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm, szyjka d 24 mm wysokość 10
mm=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1101
MKRT507D16/08NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1201
MKRT507D16/08OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1205
MKRT507D16/16OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
0

154.m.1301
MKRT507D16/08AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1305
MKRT507D16/16AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
0

154.m.1401
MKRT507D18/07NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1405
MKRT507D18/09NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1501
MKRT507D18/07OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1601
MKRT507D18/07AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1701
MKRT507D16/13NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm,
szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1705
MKRT507D18/10NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe 15 mm, otwór -A- d 18 mm,
szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1710
MKRT507D16/14NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm,
bez szyjk, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1730
MKRT507D16/17NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm,
szyjka -B- d 21 mm długa, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1750
MKRT507D16/15NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
samogwintujące wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm,
bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1801
MKRT507E15/00NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 21 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1802
MKRT507E16/00NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1803
MKRT507E18/00NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1804
MKRT507E15/01NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 24 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1805
MKRT507E16/01NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1806
MKRT507E18/01NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1807
MKRT507E15/04NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 15 mm, bez szyjki, z sześciokątem 17
mm do gałki

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
Przykład zastosowania

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1901
MKRT507E16/02NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1902
MKRT507E16/03NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.20
MKRT507E16/06NB

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
samogwintujące wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm,
szyjka -B- d 21 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.24
MKRT507E16/04NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm, szyjka d 21 mm, do gałki 12
mm=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.25
MKRT507E16/05NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm, szyjka d 21 mm, do gałki 12
mm=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / okrągłe 50x7 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

155.a
MTBT5070V0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

155.b
MTBT5070V0/0100

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

156.a
MLBT5070V0/0000

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

156.b
MLBT5070V0/0100

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

157.a
MXBT5070V0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

157.b
MXBT5070V0/0100

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór OB
od poz.167.a.01 do poz.167.a.02,
z poz.168.a.02
z poz.168.b i poz.190.h ,
od poz.190.i do poz.190.i.08

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

158.a
MTBT5070T0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór BB (niemiecki) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

159.a
MLBT5070T0/0000

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór BB (niemiecki) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

160.a
MXBT5070T0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór BB (niemiecki) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór OB
od poz.167.a.01 do poz.167.a.02,
z poz.168.a.02
z poz.168.b i poz.190.h ,
od poz.190.i do poz.190.i.08

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

164.a
MTBT5070M0/0100

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór DMI (podwójnie
rozmieszczony nachylony)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

165.a
MLBT5070M0/0100

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór DMI (podwójnie
rozmieszczony nachylony)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór OB
od poz.167.a.01 do poz.167.a.02,
z poz.168.a.02 ,
z poz.168.b i poz.190.h ,
od poz.190.i do poz.190.i.08

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

167.a.02
MKBT5070V0/01AG

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
OB (owalny)=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z tarczami d 50x7
otwory OB, BB, DM, DMI
od poz.155.a  do poz.157.b
od poz.158.a  do poz.160.a
od poz.161.a  do poz.163.a
od poz.164.a  do poz.165.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=71
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=75
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=167.a|cst_codice=MKBT5070V0/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=168.a|cst_codice=MKBT5070V0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=168.b|cst_codice=MKBT5070V0/06NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.h|cst_codice=MKBT507BV0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.i|cst_codice=MKBT507DV0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=167.a%7Ccst_codice=MKBT5070V0/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=168.a%7Ccst_codice=MKBT5070V0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=168.b%7Ccst_codice=MKBT5070V0/06NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.h%7Ccst_codice=MKBT507BV0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i%7Ccst_codice=MKBT507DV0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=167.a%7Ccst_codice=MKBT5070V0/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=168.a%7Ccst_codice=MKBT5070V0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=168.b%7Ccst_codice=MKBT5070V0/06NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.h%7Ccst_codice=MKBT507BV0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i%7Ccst_codice=MKBT507DV0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=155.a%7Ccst_codice=MTBT5070V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=158.a%7Ccst_codice=MTBT5070T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=161.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=164.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0100
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

168.a.02
MKBT5070V0/02AG

=Tarcza d 50x7 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór OB (owalny)=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z tarczami d 50x7
otwory OB, BB, DM, DMI
od poz.155.a  do poz.157.b
od poz.158.a  do poz.160.a
od poz.161.a  do poz.163.a
od poz.164.a  do poz.165.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

169.a
MTBT5070P0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

170.a
MLBT5070P0/0000

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

171.a
MXBT5070P0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór OZ
z poz.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

172.a
MTBT5070D0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór KK (niecentralny) d 22
mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

173.a
MLBT5070D0/0000

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór KK (niecentralny) d 22
mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

174.a
MXBT5070D0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór KK (niecentralny) d 22
mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór OZ
z poz.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

175.a
MTBT5070D0/0100

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór KK (niecentralny) d 26
mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

176.a
MLBT5070D0/0100

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór KK (niecentralny) d 26
mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

177.a
MXBT5070D0/0100

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór KK (niecentralny) d 26
mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór OZ
z poz.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=155.a%7Ccst_codice=MTBT5070V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=158.a%7Ccst_codice=MTBT5070T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=161.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=164.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=179.b%7Ccst_codice=MKBT5070V0/05NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.30%7Ccst_codice=MKBT507DV0/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.40%7Ccst_codice=MKBT507DV0/04NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=179.b%7Ccst_codice=MKBT5070V0/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.i.30|cst_codice=MKBT507DV0/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.i.40|cst_codice=MKBT507DV0/04NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=179.b%7Ccst_codice=MKBT5070V0/05NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.30%7Ccst_codice=MKBT507DV0/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.40%7Ccst_codice=MKBT507DV0/04NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

180.a
MTBT5070Y0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

181.a
MLBT5070Y0/0000

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

182.a
MXBT5070Y0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwory PZ
od poz.185.a do poz.185.a.02,
z poz.185.b , z poz.190.h.03
od poz.190.i.09 do poz.190.i.11
od poz.190.i.12 do poz.190.i.14
od poz.190.i.15 do poz.190.i.17
z pos.190.i.18

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

186.a
MTBT5070W0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór WC (pokrętło wolne-
zajęte)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

187.a
MLBT5070W0/0000

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór WC (pokrętło wolne-
zajęte)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

188.a
MXBT5070W0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór WC (pokrętło wolne-
zajęte)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7
z pokrętłem wolne-zajęte
od poz.189.a do poz.189.g
od poz.189.m.15  do poz.189.m.25
od poz.189.p.15  do poz.189.p.25
od poz.190.a  do pos.190.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

189.a
MKBT5070W0/00NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 4 mm, wysokość
trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.b
MKBT5070W0/01NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 4,5 mm, wysokość
trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.c
MKBT5070W0/02NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 5 mm, wysokość
trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.d
MKBT5070W0/03NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.e
MKBT5070W0/04NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.f
MKBT5070W0/05NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.g
MKBT5070W0/06NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte do żelaza o przekroju gwiazdy,
wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór WC
od poz.186.a do poz.188.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=185.a%7Ccst_codice=MKBT5070Y0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=185.b%7Ccst_codice=MKBT5070Y0/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.h.03%7Ccst_codice=MKBT507BY0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.09%7Ccst_codice=MKBT507DY0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.12%7Ccst_codice=MKBT507DY0/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.15%7Ccst_codice=MKBT507DY0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.18%7Ccst_codice=MKBT507DY0/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=189.m.15%7Ccst_codice=MKBT5070W0/16NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=189.p.15%7Ccst_codice=MKBT5070W0/18NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.a%7Ccst_codice=MKBT5070W0/07NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=186.a%7Ccst_codice=MTBT5070W0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

189.m.15
MKBT5070W0/16NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość
trzonka 7 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.m.20
MKBT5070W0/14NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość
trzonka 7 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.m.25
MKBT5070W0/17NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość
trzonka 7 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór WC
od poz.186.a do poz.188.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

189.p.15
MKBT5070W0/18NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość
trzonka 7 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.p.20
MKBT5070W0/19NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość
trzonka 7 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.p.25
MKBT5070W0/15NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość
trzonka 7 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór WC
od poz.186.a do poz.188.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.a
MKBT5070W0/07NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 4 mm, wysokość
trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

190.b
MKBT5070W0/08NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 4,5 mm, wysokość
trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

190.c
MKBT5070W0/09NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 5 mm, wysokość
trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

190.d
MKBT5070W0/10NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

190.e
MKBT5070W0/11NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

190.f
MKBT5070W0/12NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

190.g
MKBT5070W0/13NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne- zajęte do żelaza o przekroju gwiazdy,
wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór WC
od poz.186.a do poz.188.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=186.a%7Ccst_codice=MTBT5070W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=186.a%7Ccst_codice=MTBT5070W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=186.a%7Ccst_codice=MTBT5070W0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.h
MKBT507BV0/00NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór OB
(owalny), do zamknięć Boda

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Łączy się z:
tarczami d 50x7
otwory OB, BB, DM, DMI
od poz.155.a do poz.157.b
od poz.158.a do poz.160.a
od poz.161.a do poz.163.a
od poz.164.a do pos.165.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.h.01
MKBT507BN0/00NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d 16
mm, do zamknięć Boda

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Łączy się z:
rozetami d 50x7
z poz.141.a i z poz.142.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.h.02
MKBT507BW0/00NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte), do zamknięć Boda=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór WC
od poz.186.a do poz.188.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.h.03
MKBT507BY0/00NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór PZ
(yale), do zamknięć Boda

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór PZ
od poz.180.a do poz.182.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i
MKBT507DV0/00NA

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny)

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
30.000

190.i.01
MKBT507DV0/00OC

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny)

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.02
MKBT507DV0/00AG

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny)

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7
otwory OB, BB, DM, DMI
od poz.155.a do poz.157.b
od poz.158.a do poz.160.a
od poz.161.a do poz.163.a
od poz.164.a do pos.165.a
i z tarczą kwadratową 50x50x8
otwór OB z poz.154.n

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=155.a%7Ccst_codice=MTBT5070V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=158.a%7Ccst_codice=MTBT5070T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=161.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=164.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=74#MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=74#MLRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=186.a%7Ccst_codice=MTBT5070W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=180.a%7Ccst_codice=MTBT5070Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=155.a%7Ccst_codice=MTBT5070V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=158.a%7Ccst_codice=MTBT5070T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=161.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=164.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=154.n|cst_codice=MTBQ5080V0/0000


2023/05/24 Strona 81/223

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.03
MKBT507DV0/01NA

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OB (owalny)

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.04
MKBT507DV0/01OC

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OB (owalny)=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.05
MKBT507DV0/01AG

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OB (owalny)=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7
otwory OB, BB, DM, DMI
od poz.155.a do poz.157.b
od poz.158.a do poz.160.a
od poz.161.a do poz.163.a
od poz.164.a do pos.165.a
i z tarczą kwadratową 50x50x8
otwór OB z poz.154.n

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.06
MKBT507DV0/02NA

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór OB (owalny)=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.07
MKBT507DV0/02OC

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór OB (owalny)=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.08
MKBT507DV0/02AG

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór OB (owalny)

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7
otwory OB, BB, DM, DMI
od poz.155.a do poz.157.b
od poz.158.a do poz.160.a
od poz.161.a do poz.163.a
od poz.164.a do pos.165.a
i z tarczą kwadratową 50x50x8
otwór OB z poz.154.n

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.09
MKBT507DY0/00NA

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.10
MKBT507DY0/00OC

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.11
MKBT507DY0/00AG

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 d 50x7 otwór PZ
od poz.180.a  do poz.182.a
i tarczą kwadratową 50x50x8 otwór PZ
z poz.154.n.01

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.12
MKBT507DY0/01NA

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór PZ (yale)

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.13
MKBT507DY0/01OC

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór PZ (yale)=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.14
MKBT507DY0/01AG

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór PZ (yale)=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 d 50x7 otwór PZ
od poz.180.a  do poz.182.a
i tarczą kwadratową 50x50x8 otwór PZ
z poz.154.n.01

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=155.a%7Ccst_codice=MTBT5070V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=158.a%7Ccst_codice=MTBT5070T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=161.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=164.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.n%7Ccst_codice=MTBQ5080V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=155.a%7Ccst_codice=MTBT5070V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=158.a%7Ccst_codice=MTBT5070T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=161.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=164.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.n%7Ccst_codice=MTBQ5080V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=180.a%7Ccst_codice=MTBT5070Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.n.01%7Ccst_codice=MTBQ5080Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=180.a%7Ccst_codice=MTBT5070Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.n.01%7Ccst_codice=MTBQ5080Y0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.15
MKBT507DY0/02NA

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.16
MKBT507DY0/02OC

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.17
MKBT507DY0/02AG

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 d 50x7 otwór PZ
od poz.180.a  do poz.182.a
i tarczą kwadratową 50x50x8 otwór PZ
z poz.154.n.01

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.18
MKBT507DY0/03NA

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący 15 mm wypukłe, otwór PZ (yale)=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 d 50x7 otwór PZ
od poz.180.a  do poz.182.a
i tarczą kwadratową 50x50x8 otwór PZ
z poz.154.n.01

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.30
MKBT507DV0/03NA

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór OZ

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwory OZ, KK
od poz.169.a do poz.171.a
od poz.172.a do poz.174.a
od poz.175.a do poz.177.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.40
MKBT507DV0/04NA

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OZ=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwory OZ, KK
od poz.169.a do poz.171.a
od poz.172.a do poz.174.a
od poz.175.a do poz.177.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=180.a%7Ccst_codice=MTBT5070Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.n.01%7Ccst_codice=MTBQ5080Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=180.a%7Ccst_codice=MTBT5070Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.n.01%7Ccst_codice=MTBQ5080Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=169.a%7Ccst_codice=MTBT5070P0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=172.a%7Ccst_codice=MTBT5070D0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=175.a%7Ccst_codice=MTBT5070D0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=169.a%7Ccst_codice=MTBT5070P0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=172.a%7Ccst_codice=MTBT5070D0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=175.a%7Ccst_codice=MTBT5070D0/0100
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / kwadratowe 50x50x7 / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.l.03
MTRQ507000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.l.04
MTRQ507000/0100

Rozeta kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.l.23
MXRQ507000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór d 16 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

190.l.24
MXRQ507000/0100

Rozeta kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

190.l.43
MLRQ507000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.l.44
MLRQ507000/0100

Rozeta kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x7
od poz.190.m.02 do poz.190.n.24

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.m.01
MKRQ507C16/10AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

190.m.02
MKRQ507C16/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

190.m.05
MKRQ507C16/08AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.m.06
MKRQ507C16/02AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x7
od poz.190.l.04 do poz.190.l.44

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.m.22
MKRQ507C16/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

190.q.26
MKRQ507C16/03AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x7
od poz.190.l.04 do poz.190.l.44

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.m.34
MKRQ507C16/09AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x7
od poz.190.l.04 do poz.190.l.44

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=229
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=230
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=230#MKRQ507C16/00AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTRQ507000/0100
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTRQ507000/0100
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTRQ507000/0100
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.m.42
MKRQ507C16/04AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

190.m.44
MKRQ507C16/06AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x7
od poz.190.l.04 do poz.190.l.44

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.m.62
MKRQ507C16/05AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

190.m.64
MKRQ507C16/07AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x7
od poz.190.l.04 do poz.190.l.44

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.n.01
MKRQ507A16/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.n.04
MKRQ507A16/02AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x7
od poz.190.l.04 do poz.190.l.44

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.n.21
MKRQ507A16/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.n.24
MKRQ507A16/03AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x7
od poz.190.l.04 do poz.190.l.44

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.n.64
MKRQ507A16/04AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 22 mm, do sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x7
od poz.190.l.04 do poz.190.l.44

https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTRQ507000/0100
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTRQ507000/0100
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTRQ507000/0100
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTRQ507000/0100
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTRQ507000/0100
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.n.80
MKRQ507P14/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 22 mm, z
sześciokątem 17 mm, do gałki

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.n.82
MKRQ507P14/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 14 mm, bez szyjki, z sześciokątem 17
mm, do gałki

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x7
od poz.190.l.04 do poz.190.l.44

https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTRQ507000/0100
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / kwadratowe 50x50x7 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.o.01
MTBQ5070V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór OB
(owalny) 9x23 mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.o.04
MXBQ5070V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór OB
(owalny) 9x23 mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

190.o.08
MLBQ5070V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór OB
(owalny) 9x23 mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x7
otwór OB+PZ
od poz.190.o.31 do poz.190.o.36

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.o.12
MTBQ5070Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.o.15
MXBQ5070Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

190.o.19
MLBQ5070Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x7
otwór OB+PZ
od poz.190.o.31 do poz.190.o.36

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.o.22
MKBQ507TVY/00AG

Tarcza kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm+OB+PZ

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x7
otwór OB+PZ
od poz.190.o.01 i poz.190.l.03

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.o.31
MKBQ5070VY/00AG

Tarcza kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB+PZ

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x7
otwór OB+PZ
od poz.190.o.01 do poz.190.o.19

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.o.36
MKBQ5070VY/01AG

Tarcza kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OB+PZ

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x7
otwór OB+PZ
od poz.190.o.01 do poz.190.o.19

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=229
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=231
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MKBQ5070VY/01AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MKBQ5070VY/01AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTBQ5070V0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTBQ5070V0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTBQ5070Y0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTBQ5070V0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTBQ5070Y0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.o.46
MKBQ5070VY/02AG

Tarcza kwadratowa 50x50x7 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór OB+PZ

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x7
otwór OB+PZ
od poz.190.o.01 do poz.190.o.19

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.o.51
MTBQ5070W0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.o.54
MXBQ5070W0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

190.o.58
MLBQ5070W0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x7(1,0) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x7
z pokrętło wolne-zajęte
od poz.190.o.61 do poz.190.o.71

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.o.61
MKBQ5070W0/00AG

Tarcza kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
płaskie, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

srebrny
-

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x7 otwór WC
od poz.190.o.51 do poz.190.o.58

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.o.71
MKBQ5070W0/01AG

Tarcza kwadratowa 50x50x7 mm, otwory łba śruby
wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

srebrny
-

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x7 otwór WC
od poz.190.o.51 do poz.190.o.58

https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTBQ5070V0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTBQ5070Y0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MKBQ5070W0/01AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTBQ5070W0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=MTBQ5070W0/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / kwadratowe 50x50x8 mosiądz ciężki

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

143.e
MTRQ508000/0000

*Rozeta kwadratowa 50x50x8 mm, otwór d 22 mm* mosiądz -
grezzo

50 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.154.m.0101 do poz.154.m.25
Dostępny do wyczerpania zapasów

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.n
MTBQ5080V0/0000

*Tarcza kwadratowa 50x50x8 mm, otwór OB (owalny)
8,5x20 mm*

mosiądz -
grezzo

50 w pudełku
50

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór OB
od poz.190.i do poz.190.i.02
od poz.190.i.03 do poz.190.i.05
od poz.190.i.06 do poz.190.i.08
Dostępny do wyczerpania zapasów

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.n.01
MTBQ5080Y0/0000

*Tarcza kwadratowa 50x50x8 mm, otwór PZ (yale)* mosiądz -
grezzo

50 w pudełku
250

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór PZ
od poz.190.i.09 do poz.190.i.11
od poz.190.i.12 do poz.190.i.14
od poz.190.i.15 do poz.190.i.17
z poz.190.i.18
Dostępny do wyczerpania zapasów

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=39
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=74|pagina=1
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i%7Ccst_codice=MKBT507DV0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.03%7Ccst_codice=MKBT507DV0/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.06%7Ccst_codice=MKBT507DV0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.09%7Ccst_codice=MKBT507DY0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.12%7Ccst_codice=MKBT507DY0/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.15%7Ccst_codice=MKBT507DY0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.18%7Ccst_codice=MKBT507DY0/03NA
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / okrągłe 50x10 / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

540.b
MTRT501000/0000

Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

540.d
MTRT501000/0100

Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

541.b
MLRT501000/0000

Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

541.d
MLRT501000/0100

Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

542.b
MXRT501000/0000

Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 16 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

542.d
MXRT501000/0100

Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 50x10
z poz.556.b , poz.560.b , poz.564.b ,
poz.568.b , poz.588.b , poz.592.b ,
poz.604.b , poz.608.b
od poz.612.b do poz.614.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

550.b
MTRT50100A/0000

Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 16 mm, z linią mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 50x10
z poz.556.b , poz.560.b , poz.564.b ,
poz.568.b , poz.588.b , poz.592.b ,
poz.604.b , poz.608.b
od poz.612.b do poz.614.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

556.b
MKRT501C16/0001

Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d
16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8
mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny 500 w pudełku
500

Łączy się z:
z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g
rozetami d 50x10
od poz.540.b do poz.542.d
i poz.550.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

560.b
MKRT501C16/0201

Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d
16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu
frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny 500 w pudełku
500

Łączy się z:
z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g
rozetami d 50x10
od poz.540.b do poz.542.d
i poz.550.b  

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

564.b
MKRT501C16/0101

Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8
mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny 500 w pudełku
500

Łączy się z:
z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g
rozetami d 50x10
od poz.540.b do poz.542.d
i poz.550.b

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=211
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=212
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=556.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=560.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=564.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=568.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=588.b%7Ccst_codice=MKRT501A16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=592.b%7Ccst_codice=MKRT501A16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=604.b%7Ccst_codice=MKRT501P14/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=608.b%7Ccst_codice=MKRT501P14/0101
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=612.b|cst_codice=MKRT501D16/00AG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=556.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=560.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=564.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=568.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=588.b%7Ccst_codice=MKRT501A16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=592.b%7Ccst_codice=MKRT501A16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=604.b%7Ccst_codice=MKRT501P14/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=608.b%7Ccst_codice=MKRT501P14/0101
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=612.b|cst_codice=MKRT501D16/00AG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=540.b%7Ccst_codice=MTRT501000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=550.b%7Ccst_codice=MTRT50100A/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=540.b%7Ccst_codice=MTRT501000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=550.b%7Ccst_codice=MTRT50100A/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=540.b%7Ccst_codice=MTRT501000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=550.b%7Ccst_codice=MTRT50100A/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

568.b
MKRT501C16/0301

Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór d
16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu
frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny 500 w pudełku
500

Łączy się z:
z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g
rozetami d 50x10
od poz.540.b do poz.542.d
i poz.550.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

588.b
MKRT501A16/0001

Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d
16 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid bezbarwny 1.000 w woreczku
1.000

589.b
MKRT501A16/00AG

=Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d
16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid srebrny 1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x10
od poz.540.b do poz.542.d
i poz.550.b
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

592.b
MKRT501A16/0101

=Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid bezbarwny 1.000 w woreczku
1.000

==: zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x10
od poz.540.b do poz.542.d
i poz.550.b
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

604.b
MKRT501P14/0001

Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d
14 mm, bez szyjki, z sześciokątem 17 mm, do gałki

poliamid bezbarwny 1.000 w woreczku
1.000

Łączy się z:
rozetami d 50x10
od poz.540.b do poz.542.d
i poz.550.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

608.b
MKRT501P14/0101

=Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
d 14 mm, bez szyjki, z sześciokątem 17 mm, do gałki=

poliamid bezbarwny 1.000 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x10
od poz.540.b do poz.542.d
i poz.550.b

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=540.b%7Ccst_codice=MTRT501000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=550.b%7Ccst_codice=MTRT50100A/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=540.b%7Ccst_codice=MTRT501000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=550.b%7Ccst_codice=MTRT50100A/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=540.b%7Ccst_codice=MTRT501000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=550.b%7Ccst_codice=MTRT50100A/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=540.b%7Ccst_codice=MTRT501000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=550.b%7Ccst_codice=MTRT50100A/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=540.b%7Ccst_codice=MTRT501000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=550.b%7Ccst_codice=MTRT50100A/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / okrągłe 50x10 / rozeta do połączenia zatrzaskowego
klamki

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

612.b
MKRT501D16/00AG

Rozeta okrągła d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie,
otwór –A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną
prawe-lewe, do połączenia zatrzaskowego klamki
frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Połączenie zatrzaskowe klamki jest odwracalne
Łączy się z:
rozetami d 50x10
od poz.540.b do poz.542.d
i poz.550.b
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

614.b
MKRT501D16/01AG

Rozeta okrągła d 50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe,
otwór –A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną
prawe-lewe, do połączenia zatrzaskowego klamki
frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Połączenie zatrzaskowe klamki jest odwracalne
Łączy się z:
rozetami d 50x10
od poz.540.b do poz.542.d
i poz.550.b

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=211
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=221
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=221
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=540.b%7Ccst_codice=MTRT501000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=550.b%7Ccst_codice=MTRT50100A/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosetta_tonda_con_molla_per_aggancio_a_scatto_reversibile_della_maniglia,94.html
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=540.b%7Ccst_codice=MTRT501000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=550.b%7Ccst_codice=MTRT50100A/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / okrągłe 50x10 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

620.b
MTBT5010V0/0000

Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór OB mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

621.b
MLBT5010V0/0000

Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór OB aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

622.b
MXBT5010V0/0000

Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór OB stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x10
z poz.632.b i poz.636.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

626.b
MTBT5010VA/0000

Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór OB (owalny), z linią mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x10
z poz.632.b i poz.636.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

632.b
MKBT5010V0/0001

Tarcza d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór OB
(owalny)

poliamid bezbarwny 1.000 w woreczku
1.000

633.b
MKBT5010V0/00AG

=Tarcza d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór
OB (owalny)=

poliamid srebrny 1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x10
od poz.620.b do poz.622.b
i poz.626.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

636.b
MKBT5010V0/0101

=Tarcza d 50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
OB (owalny)=

poliamid bezbarwny 1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x10
od poz.620.b do poz.622.b
i poz.626.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

646.b
MTBT5010Y0/0000

Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór PZ mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

650.b
MLBT5010Y0/0000

Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór PZ aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

654.b
MXBT5010Y0/0000

Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór PZ stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x10
z poz.664.b ,665.b
i poz.668.b

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=211
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=213
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=632.b%7Ccst_codice=MKBT5010V0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=636.b%7Ccst_codice=MKBT5010V0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=632.b|cst_codice=MKBT5010V0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=636.b|cst_codice=MKBT5010V0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=620.b%7Ccst_codice=MTBT5010V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=626.b%7Ccst_codice=MTBT5010VA/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=620.b%7Ccst_codice=MTBT5010V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=626.b%7Ccst_codice=MTBT5010VA/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=664.b%7Ccst_codice=MKBT5010Y0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=665.b|cst_codice=MKBT5010Y0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=668.b%7Ccst_codice=MKBT5010Y0/0101
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

658.b
MTBT5010YA/0000

Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór PZ (yale), z linią mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x10
z poz.664.b ,665.b i poz.668.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

664.b
MKBT5010Y0/0001

Tarcza d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór PZ
(yale)

poliamid bezbarwny 1.000 w woreczku
1.000

Łączy się z:
tarczami d 50x10
od poz.646.b do poz.654.b
i poz.658.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

665.b
MKBT5010Y0/0201

Tarcza d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór PZ
(yale), z centralizatorem d 8 mm

poliamid bezbarwny 1.000 w woreczku
1.000

Łączy się z:
tarczami d 50x10
od poz.646.b do poz.654.b
i poz.658.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

668.b
MKBT5010Y0/0101

=Tarcza d 50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
PZ (yale)=

poliamid bezbarwny 1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x10
od poz.646.b do poz.654.b
i poz.658.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

675.b
MTBT5010W0/0000

Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór WC mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

675.d
MLBT5010W0/0000

Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór WC aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

675.f
MXBT5010W0/0000

Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór WC stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x10 otwór WC
z poz.677.d

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=664.b%7Ccst_codice=MKBT5010Y0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=665.b|cst_codice=MKBT5010Y0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=668.b%7Ccst_codice=MKBT5010Y0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=646.b%7Ccst_codice=MTBT5010Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=658.b%7Ccst_codice=MTBT5010YA/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=646.b%7Ccst_codice=MTBT5010Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=658.b%7Ccst_codice=MTBT5010YA/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=646.b%7Ccst_codice=MTBT5010Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=658.b%7Ccst_codice=MTBT5010YA/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=677.d|cst_codice=MKBT5010W0/0001
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

677.d
MKBT5010W0/0001

Tarcza d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, pokrętło
kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x10 otwór WC
od poz.675.b do poz.675.f

https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=675.b|cst_codice=MTBT5010W0/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / okrągłe 50x10 / mosiądz toczony

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

366.a
MTRT500A00/0000

Rozeta d 50x10 mm gwintowana, do sprężyny mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
pierścieniem pokrywającym śrubę 50x10,
z otworem d 35 z poz.369.a ,
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
sprężyną prawe-lewe d 33
z poz.346.d i poz.346.h
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

367.a
MTBT5000V0/0000

Tarcza d 50x10 mm otwór OB (owalny), toczona i
gwintowana

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
pierścieniem pokrywającym śrubę 50x10,
z otworem d 35 z poz.369.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

368.a
MTBT5000Y0/0000

Tarcza d 50x10 mm, otwór PZ (yale), toczona i
gwintowana

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
pierścieniem pokrywającym śrubę 50x10,
z otworem d 35 z poz.369.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

369.a
MTRT500AA0/0000

Pierścień pokrywający śrubę d 50x10 mm gwintowany,
otwór d 35 mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 50x10
z poz.366.a
tarczami d 50x10 otwór OB i PZ
z poz.367.a i poz.368.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=211
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=104
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=369.a|cst_codice=MTRT500AA0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=346.d%7Ccst_codice=MAM0330000/00GG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=346.h|cst_codice=MAM0330000/02GG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=369.a%7Ccst_codice=MTRT500AA0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=369.a%7Ccst_codice=MTRT500AA0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=366.a%7Ccst_codice=MTRT500A00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=367.a%7Ccst_codice=MTBT5000V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=368.a%7Ccst_codice=MTBT5000Y0/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / kwadratowe 50x50x10 / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.01
MTRQ511000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 20 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.02
MTRQ511000/0100

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.03
MTRQ511000/0200

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 24 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.04
MTRQ511000/0300

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 6 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.05
MTRQ511000/0400

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.06
MTRQ511000/0500

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 26 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.07
MLRQ511000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 20 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.08
MLRQ511000/0100

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.09
MLRQ511000/0200

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 24 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.10
MLRQ511000/0300

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 6 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.11
MLRQ511000/0400

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.12
MLRQ511000/0600

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, bez otworu aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.13
MXRQ511000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 20 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.14
MXRQ511000/0100

Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.15
MXRQ511000/0200

Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 24 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.16
MXRQ511000/0300

Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 6 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.17
MXRQ511000/0400

Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 16 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.q.01 do poz.190.u.71

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.21
MTRQ511C00/0000

Ramka kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór kwadrat
37,5 mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.25
MXRQ511C00/0000

Ramka kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór kwadrat
37,5 mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ i OB
od poz.190.x.01 do poz.190.z.32
medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38
od poz.190.u.45 do poz.190.u.55

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=73
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=76%7Cpagina=0%7Cpagina=0#MKRQ511C16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=76%7Cpagina=0%7Cpagina=2#MKRQ511M16/03AG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=77%7Cpagina=1%7Cpagina=0#MKBQ5110Y0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=77%7Cpagina=0%7Cpagina=1#MKBQ5110V0/03AG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.31%7Ccst_codice=MTBQ511MV0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.36%7Ccst_codice=MTBQ511MY0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76|pagina=2#MKRQ511B16/00AG
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.31
MTRQ511M00/0000

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,8) mm, otwór d 20 mm mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

190.p.32
MTRQ511M00/0100

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

190.p.33
MTRQ511M00/0200

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,8) mm, otwór d 24 mm mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

190.p.41
MRRQ511M00/00CL

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,7) mm, otwór d 20 mm żelazo -
cromolucido

250 w pudełku
250

190.p.42
MRRQ511M00/01CL

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,7) mm, otwór d 22 mm żelazo -
cromolucido

250 w pudełku
250

190.p.43
MRRQ511M00/02CL

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,7) mm, otwór d 24 mm żelazo -
cromolucido

250 w pudełku
250

190.p.52
MXRQ511M00/0100

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,8) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się z:
ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
od poz.190.p.93 do poz.190.r.54
od poz.190.r.81   do poz.190.s.31
od poz.190.s.81 do pos.190.t.31
od poz.190.t.81   do poz.190.u.55

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.71
MTRQ511C01/0000

Ramka kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór kwadrat
28 mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.72
MLRQ511C01/0000

Ramka kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór kwadrat
28 mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
medalami kwadratowymi 28 mm
z poz.190.p.81 i190.p.85
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.r.61 do 190.r.71
od poz.190.s.61 do 190.s.71
od poz.190.t.61 do 190.t.71
od poz.190.u.61 do 190.u.71
z poz.410.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.81
MTRQ511M01/0000

Medal kwadratowy 28x28(1,0) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się z:
ramką kwadratową 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.85
MTRQ511M02/0000

Medal kwadratowy 28x28(0,8) mm, otwór d 21 mm mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się z:
ramką kwadratową 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71
i z rozetami kwadratowymi 50x50x10
do połączenia zatrzaskowego klamki
z poz.410.b

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76|pagina=1|pagina=0#MKRQ511C16/05NA
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76|pagina=0|pagina=1#MKRQ511E14/00AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76|pagina=0|pagina=1#MKRQ511E14/01AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76|pagina=1|pagina=2#MKRQ511E14/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.81|cst_codice=MTRQ511M01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.85|cst_codice=MTRQ511M02/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.r.61%7Ccst_codice=MKRQ511M16/000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.s.61%7Ccst_codice=MKRQ511M16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.t.61%7Ccst_codice=MKRQ511M16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.u.61%7Ccst_codice=MKRQ511M16/0301
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione410.b|cst_codice=MKRQ511F16/01AG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.71|cst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.71|cst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione410.b|cst_codice=MKRQ511F16/01AG
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.93
MKRQ511C16/05NA

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

190.q.01
MKRQ511C16/0001

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.02
MKRQ511C16/0101

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.03
MKRQ511C16/0201

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.07
MKRQ511C16/0301

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.08
MKRQ511C16/0401

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.09
MKRQ511C16/0501

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.13
MKRQ511C16/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.14
MKRQ511C16/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.15
MKRQ511C16/02AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.19
MKRQ511C16/03AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.20
MKRQ511C16/04AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.21
MKRQ511C16/05AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.110
MKRQ511G16/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm, KĄT OBROTU 60 STOPNI

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.21|cst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.31|cst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.21|cst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.31|cst_codice=MTRQ511M00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.120
MKRQ511G16/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm, KĄT OBROTU 60 STOPNI

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.130
MKRQ511G16/02AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, do uchwytu frezowanego, KĄT OBROTU 60
STOPNI

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.140
MKRQ511G16/03AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, do uchwytu frezowanego, KĄT OBROTU 60
STOPNI

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.22
MKRQ511C16/2401

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
0

190.q.23
MKRQ511C16/24AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.24
MKRQ511C16/26AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.21|cst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.31|cst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.25
MKRQ511C16/0601

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.26
MKRQ511C16/0701

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.27
MKRQ511C16/0801

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.31
MKRQ511C16/0901

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.32
MKRQ511C16/1001

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.33
MKRQ511C16/1101

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.37
MKRQ511C16/06AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.38
MKRQ511C16/07AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.39
MKRQ511C16/08AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.43
MKRQ511C16/09AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.44
MKRQ511C16/10AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.45
MKRQ511C16/11AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.47
MKRQ511C16/27AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
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190.q.49
MKRQ511C16/1201

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.50
MKRQ511C16/1301

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.51
MKRQ511C16/1401

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.55
MKRQ511C16/1501

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.56
MKRQ511C16/1601

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.57
MKRQ511C16/1701

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.61
MKRQ511C16/12AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.62
MKRQ511C16/13AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.63
MKRQ511C16/14AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.67
MKRQ511C16/15AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.68
MKRQ511C16/16AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.69
MKRQ511C16/17AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
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190.q.73
MKRQ511C16/1801

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.74
MKRQ511C16/1901

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.75
MKRQ511C16/2001

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.79
MKRQ511C16/2101

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.80
MKRQ511C16/2201

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.81
MKRQ511C16/2301

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.85
MKRQ511C16/18AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.86
MKRQ511C16/19AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.87
MKRQ511C16/20AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.91
MKRQ511C16/21AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.92
MKRQ511C16/22AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.93
MKRQ511C16/23AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.96
MKRQ511C16/25AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka
-B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu
frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.98
MKRQ511C16/28AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby
i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
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190.r.01
MKRQ511A16/0001

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.r.02
MKRQ511A16/0101

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.r.03
MKRQ511A16/0201

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.r.04
MKRQ511A16/0301

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.r.11
MKRQ511A18/0001

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.r.21
MKRQ511A16/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.r.22
MKRQ511A16/01AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.r.23
MKRQ511A16/02AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.r.24
MKRQ511A16/03AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.r.31
MKRQ511A18/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.r.35
MKRQ511A18/04AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.r.40
MKRQ511A16/02OC

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

190.r.44
MKRQ511A18/04OC

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

190.r.54
MKRQ511A16/02NA

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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190.r.61
MKRQ511M16/0001

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do
sprężyny

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.r.71
MKRQ511M16/00AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71
i medalem kwadrat 28 z poz.190.p.81
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a
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190.r.81
MKRQ511E14/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 14 mm, szyjka d 24 mm, z sześciokątem
17 mm do gałki

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.71|cst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.81|cst_codice=MTRQ511M01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.s.01
MKRQ511A16/0401

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.s.02
MKRQ511A16/0501

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.s.03
MKRQ511A16/0601

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.s.04
MKRQ511A16/0701

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.s.11
MKRQ511A18/0101

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.s.21
MKRQ511A16/04AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.s.22
MKRQ511A16/05AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.s.23
MKRQ511A16/06AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.s.24
MKRQ511A16/07AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.s.31
MKRQ511A18/01AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.s.61
MKRQ511M16/0101

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.s.71
MKRQ511M16/01AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71
i medalem kwadrat 28 z poz.190.p.81
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.71%7Ccst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.81%7Ccst_codice=MTRQ511M01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.s.81
MKRQ511E14/01AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba
śruby wypukłe, otwór d 14 mm, szyjka d 24 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.t.01
MKRQ511A16/0801

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.t.02
MKRQ511A16/0901

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.t.03
MKRQ511A16/1001

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.t.04
MKRQ511A16/1101

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.t.11
MKRQ511A18/0201

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm,otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.t.21
MKRQ511A16/08AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.t.22
MKRQ511A16/09AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.t.23
MKRQ511A16/10AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.t.24
MKRQ511A16/11AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.t.31
MKRQ511A18/02AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.t.61
MKRQ511M16/0201

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu
kwadrat 28 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.t.71
MKRQ511M16/02AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu
kwadrat 28 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71
i medalem kwadrat 28 z poz.190.p.81
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.t.81
MKRQ511E14/0201

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór d 14 mm, szyjka d 24
mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.71%7Ccst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.81%7Ccst_codice=MTRQ511M01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.01
MKRQ511A16/1201

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.u.02
MKRQ511A16/1301

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.u.03
MKRQ511A16/1401

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.u.04
MKRQ511A16/1501

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.u.11
MKRQ511A18/0301

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.u.21
MKRQ511A16/12AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.22
MKRQ511A16/13AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjki -B-
d 20 mm, do sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.23
MKRQ511A16/14AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.24
MKRQ511A16/15AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.31
MKRQ511A18/03AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.35
MKRQ511A18/05AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.45
MKRQ511B16/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, bez
sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.46
MKRQ511B16/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.50
MKRQ511B16/02AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, bez sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.51
MKRQ511B16/0201

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, bez sprężyny

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.55
MKRQ511B16/03AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
bez sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.61
MKRQ511M16/0301

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu
kwadrat 28 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.u.71
MKRQ511M16/03AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu
kwadrat 28 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71
i medalem kwadrat 28 z poz.190.p.81
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.71%7Ccst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.81%7Ccst_codice=MTRQ511M01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / kwadratowe 50x50x10 / rozeta do połączenia
zatrzaskowego klamki

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.75
MKRQ511D16/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór –A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, do połączenia zatrzaskowego
klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

190.u.78
MKRQ511D16/02AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór –A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, do połączenia zatrzaskowego
klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Połączenie zatrzaskowe klamki jest odwracalne.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.85
MKRQ511D16/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór –A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, do połączenia zatrzaskowego
klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

190.u.86
MKRQ511D16/04AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór –A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, do połączenia zatrzaskowego klamki
frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Połączenie zatrzaskowe klamki jest odwracalne.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.95
MKRQ511D16/03AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby
i otwór samogwintujący wypukłe, otwór –A- d 16
mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do
połączenia zatrzaskowego klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Połączenie zatrzaskowe klamki jest odwracalne.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=73
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=219
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=219
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosetta_quadra_con_molla_per_aggancio_a_scatto_reversibile_della_maniglia,77.html
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosetta_quadra_con_molla_per_aggancio_a_scatto_reversibile_della_maniglia,77.html
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosetta_quadra_con_molla_per_aggancio_a_scatto_reversibile_della_maniglia,77.html
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

410.b
MKRQ511F16/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór –A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
połączenia zatrzaskowego klamki frezowanej

poliacetal srebrny 500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Nie jest możliwa sprzedaż bezpośrednia do Polski,
Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier.
Połączenie zatrzaskowe klamki jest nieodwracalne.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01
ramkami kwadratowymi od poz.190.p.71
medalem kwadratowym 28 z poz.190.p.85
Kliknijtu po więcej informacji

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.71|cst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.85|cst_codice=MTRQ511M02/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosetta_quadra_per_aggancio_a_scatto_irreversibile_della_maniglia,99.html
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / kwadratowe 50x50x10 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.v.01
MTBQ5110V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór OB
(owalny) 9x22 mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.03
MLBQ5110V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór OB
(owalny) 9x22 mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.05
MXBQ5110V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór OB
(owalny) 9x22 mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór OB
od poz.190.z.01 do poz.190.z.05
od poz.190.z.11 do poz.190.z.12
od poz.190.z.21 do poz.190.z.22
od poz.190.z.31 do poz.190.z.32

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.v.07
MTBQ5110W0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.08
MLBQ5110W0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.09
MXBQ5110W0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
z  pokrętło wolne-zajęte
od poz.190.z.54 do poz.190.z.57
od poz.190.z.64 do poz.190.z.67
od poz.190.z.81 do poz.190.z.87

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.v.11
MTBQ5110Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.13
MLBQ5110Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.15
MXBQ5110Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.x.01 do poz.190.x.05
od poz.190.x.11 do poz.190.x.12
od poz.190.x.21 do poz.190.x.22
od poz.190.x.31 do poz.190.x.32

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.v.20
MTRQ511C00/0000

Ramka kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór kwadrat
37,5 mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.26
MXRQ511C00/0000

Ramka kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór kwadrat
37,5 mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ i OB
od poz.190.x.01 do poz.190.z.32
medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38
od poz.190.u.45 do poz.190.u.55

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=73
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=77
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.01%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.11%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.21%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.31%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.54%7Ccst_codice=MKBQ5110W0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.64%7Ccst_codice=MKBQ5110W0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.84%7Ccst_codice=MKBQ5110W0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.x.01%7Ccst_codice=MKBQ5110Y0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.x.11%7Ccst_codice=MKBQ5110Y0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.x.21%7Ccst_codice=MKBQ5110Y0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.x.31%7Ccst_codice=MKBQ5110Y0/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=77%7Cpagina=1%7Cpagina=0#MKBQ5110Y0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=77%7Cpagina=0%7Cpagina=1#MKBQ5110V0/03AG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.31%7Ccst_codice=MTBQ511MV0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.36%7Ccst_codice=MTBQ511MY0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76|pagina=2#MKRQ511B16/00AG
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.v.31
MTBQ511MV0/0000

Medal kwadrat 37,5(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x22
mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
250

190.v.32
MRBQ511MV0/00CL

Medal kwadrat 37,5(0,7) mm, otwór OB (owalny) 9x22
mm

żelazo -
cromolucido

250 w pudełku
250

190.v.33
MXBQ511MV0/0000

Medal kwadrat 37,5(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x22
mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się z:
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.v.36
MTBQ511MY0/0000

Medal kwadrat 37,5(0,8) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

190.v.37
MRBQ511MY0/00CL

Medal kwadrat 37,5(0,7) mm, otwór PZ (yale) żelazo -
cromolucido

250 w pudełku
250

190.v.38
MXBQ511MY0/0000

Medal kwadrat 37,5(0,8) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się z:
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.v.50
MTBQ5110T0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór BB
(niemiecki)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.55
MLBQ5110T0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór BB
(niemiecki)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.60
MXBQ5110T0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór BB
(niemiecki)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór OB
od poz.190.z.01 do poz.190.z.05
od poz.190.z.11 do poz.190.z.12
od poz.190.z.21 do poz.190.z.22
od poz.190.z.31 do poz.190.z.32

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.x.01
MKBQ5110Y0/0001

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.x.02
MKBQ5110Y0/00AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.x.05
MKBQ5110Y0/00NA

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.v.11 do poz.190.v.15
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.v.20|cst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.01%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.11%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.21%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.31%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.11%7Ccst_codice=MTBQ5110Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.36%7Ccst_codice=MTBQ511MY0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.x.11
MKBQ5110Y0/0101

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór PZ (yale)=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.x.12
MKBQ5110Y0/01AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór PZ (yale)

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.v.11 do poz.190.v.15
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.x.21
MKBQ5110Y0/0201

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór PZ (yale)=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.x.22
MKBQ5110Y0/02AG

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór PZ (yale)=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

 == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.v.11 do poz.190.v.15
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.x.31
MKBQ5110Y0/0301

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.x.32
MKBQ5110Y0/03AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

 == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.v.11 do poz.190.v.15
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.01
MKBQ5110V0/0001

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny) 9x22 mm

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.z.02
MKBQ5110V0/00AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny) 9x22 mm

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.z.05
MKBQ5110V0/00NA

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny) 9x22 mm

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór OB
od poz.190.v.01 do poz.190.v.05
lub tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór BB
od poz.190.v.50 do poz.190.v.62
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.11%7Ccst_codice=MTBQ5110Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.36%7Ccst_codice=MTBQ511MY0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.11%7Ccst_codice=MTBQ5110Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.36%7Ccst_codice=MTBQ511MY0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.11%7Ccst_codice=MTBQ5110Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.36%7Ccst_codice=MTBQ511MY0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.01%7Ccst_codice=MTBQ5110V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.50%7Ccst_codice=MTBQ5110T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.31%7Ccst_codice=MTBQ511MV0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.11
MKBQ5110V0/0101

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OB (owalny) 9x22 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.z.12
MKBQ5110V0/01AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OB (owalny) 9x22 mm

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór OB
od poz.190.v.01 do poz.190.v.05
lub tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór BB
od poz.190.v.50 do poz.190.v.62
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.21
MKBQ5110V0/0201

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór OB (owalny) 9x22 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.z.22
MKBQ5110V0/02AG

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór OB (owalny) 9x22 mm=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór OB
od poz.190.v.01 do poz.190.v.05
lub tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór BB
od poz.190.v.50 do poz.190.v.62
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.41
MKBQ5110V0/04AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór OZ 27x34 mm

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.45
MKBQ511TVY/00AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm+OB+PZ

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór OB+PZ od poz.190.v.01
i od poz.190.p.05

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.01%7Ccst_codice=MTBQ5110V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.50%7Ccst_codice=MTBQ5110T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.31%7Ccst_codice=MTBQ511MV0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.01%7Ccst_codice=MTBQ5110V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.50%7Ccst_codice=MTBQ5110T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.31%7Ccst_codice=MTBQ511MV0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.54
MKBQ5110W0/0001

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.z.57
MKBQ5110W0/0301

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór WC
od poz.190.v.07 do poz.190.v.09

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.64
MKBQ5110W0/0101

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.z.65
MKBQ5110W0/0601

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.z.67
MKBQ5110W0/0401

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór WC
od poz.190.v.07 do poz.190.v.09

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.81
MKBQ5110W0/0701

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby
i samogwintujący wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte
kwadrat 4 mm, wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.z.84
MKBQ5110W0/0201

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte
kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.z.87
MKBQ5110W0/0501

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte
kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór WC
od poz.190.v.07 do poz.190.v.09

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.07%7Ccst_codice=MTBQ5110W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.07%7Ccst_codice=MTBQ5110W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.07%7Ccst_codice=MTBQ5110W0/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / rozety / metal

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

191.a
MTRT520000/0000

Rozeta d 52x10(0,8) mm, bez otworu mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

191.b
MTRT520000/0100

Rozeta d 52x10(0,8) mm, otwór d 20,2 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

191.c
MTRT520000/0200

Rozeta d 52x10(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

191.d
MTRT520000/0300

Rozeta d 52x10(0,8) mm, otwór d 24 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

191.e
MTRT520000/0400

Rozeta d 52x10(0,8) mm, otwór d 27 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

192.a
MLRT520000/0000

Rozeta d 52x10(1,0) mm, bez otworu aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

192.b
MLRT520000/0100

Rozeta d 52x10(1,0) mm, otwór d 20,2 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

192.c
MLRT520000/0200

Rozeta d 52x10(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

192.d
MLRT520000/0300

Rozeta d 52x10(1,0) mm, otwór d 24 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

192.e
MLRT520000/0400

Rozeta d 52x10(1,0) mm, otwór d 27 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
250

193.a
MXRT520000/0000

Rozeta d 52x10(0,8) mm, bez otworu stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

193.b
MXRT520000/0100

Rozeta d 52x10(0,8) mm, otwór d 20,2 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

193.c
MXRT520000/0200

Rozeta d 52x10(0,8) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

193.d
MXRT520000/0300

Rozeta d 52x10(0,8) mm, otwór d 24 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

193.e
MXRT520000/0400

Rozeta d 52x10(0,8) mm, otwór d 27 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.194.a do pos.241.o

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=78
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=186
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=172#MKRT520C15/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=165#MKRT520P16/01NA
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / rozety / ze sprężyną

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

194.a
MKRT520C15/00NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór
d 15 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

196.a
MKRT520C15/01NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór
d 15 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

194.b
MKRT520C16/00NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

194.c
MKRT520C16/01NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

195.c
MKRT520C16/0101

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

196.b
MKRT520C16/02NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

196.c
MKRT520C16/03NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

196.h
MKRT520C16/35NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8
mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

197.b
MKRT520C16/0201

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

197.c
MKRT520C16/0301

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

194.d
MKRT520C18/00NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór
d 18 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

196.d
MKRT520C18/01NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór
d 18 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

197.d
MKRT520C18/0101

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór
d 18 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=78
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=162
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000


2023/05/24 Strona 119/223

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

198.a
MKRT520C15/17AG

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 15 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
do uchwytu frezowanego=

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

199.e
MKRT520C16/34NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

199.g
MKRT520C16/39NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór
-A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do
uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

199.i
MKRT520C16/37NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

199.l
MKRT520C16/3701

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i ==: zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

199.n
MKRT520C16/3801

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21x3,3 mm, ze sprężyną prawe-
lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

199.p
MKRT520C18/1501

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 18 mm, szyjka -B- d 21x3 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

199.t
MKRT520C18/15AG

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór
-A- d 18 mm, szyjka -B- d 21x3 mm, ze sprężyną prawe-
lewe, kwadrat 8 mm=

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / rozety / ze sprężyną

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

200.a.10
MKRT520C16/30AG

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat
8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

200.b
MKRT520C16/06NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

202.b
MKRT520C16/08NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

202.c
MKRT520C16/09NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

202.h
MKRT520C16/30NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat
8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

203.b
MKRT520C16/0801

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

203.c
MKRT520C16/0901

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

202.d
MKRT520C18/04NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
d 18 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

203.d
MKRT520C18/0401

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
d 18 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

204.a
MKRT520C15/16AG

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
d 15 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do
uchwytu frezowanego=

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

205.e
MKRT520C16/31NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
d 16 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do
uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

205.f.10
MKRT520C16/40NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
-A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do
klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

205.f.20
MKRT520C16/40AG

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
-A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do
klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i ==: zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=78
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=162
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

205.h
MKRT520C16/3201

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21x3,3 mm, ze sprężyną prawe-
lewe, kwadrat 8 mm=

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

205.j
MKRT520C18/1601

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
-A- d 18 mm, szyjka -B- d 21x3 mm, ze sprężyną prawe-
lewe, kwadrat 8 mm=

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

205.n
MKRT520C18/16AG

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
-A- d 18 mm, szyjka -B- d 21x3 mm, ze sprężyną prawe-
lewe, kwadrat 8 mm=

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / rozety / ze sprężyną

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

206.b
MKRT520C16/12NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
250

206.c
MKRT520C16/13NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

208.b
MKRT520C16/14NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

208.c
MKRT520C16/15NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

208.a
MKRT520C15/07NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór d 15 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm=

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i ==: zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

208.d
MKRT520C18/07NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór d 18 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=78
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=162
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / rozety / ze sprężyną

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

214.a.10
MKRT520C16/42AG

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm=

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

214.b
MKRT520C16/20NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

214.c
MKRT520C16/21NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

215.b
MKRT520C16/2001

Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

215.c
MKRT520C16/2101

Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości i ==:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

214.d
MKRT520C18/10NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór d 18 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

217.h
MKRT520C16/36NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór d 16 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną
prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=78
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=162
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / rozety / ze sprężyną

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

220.b
MKRT520C16/26NA

Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

220.c
MKRT520C16/27NA

Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

221.c
MKRT520C16/2701

Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

220.d
MKRT520C18/13NA

Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór d 18 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

223.c
MKRT520C16/41NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór d 16 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną
prawe-lewe, do uchwytu frezowanego=

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

223.e
MKRT520C16/33NA

Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór d 16 mm, szyjka d 21 mm, ze sprężyną
prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=78
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=162
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / rozety / bez sprężyny

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

224.c
MKRT520A16/00NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

224.d
MKRT520A16/01NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

224.e
MKRT520A18/00NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

224.f
MKRT520A18/01NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

224.m
MKRT520A16/01AG

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

224.r
MKRT520A16/01OC

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

225.c
MKRT520A16/0001

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

225.d
MKRT520A16/0101

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

225.d.05
MKRT520A16/12NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

225.e
MKRT520A18/0001

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

225.f
MKRT520A18/0101

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

225.j.10
MKRT520L28/01NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 28 mm, bez szyjki=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=78
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=163
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / rozety / bez sprężyny

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

228.a.10
MKRT520A16/10AG

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

228.c
MKRT520A16/04NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

228.d
MKRT520A16/05NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

228.e
MKRT520A18/04NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

228.f
MKRT520A18/05NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

228.g
MKRT520A14/05NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 14 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

228.l
MKRT520A16/10NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

229.a
MKRT520A14/0201

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 14 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
250

229.c
MKRT520A16/0401

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

229.d
MKRT520A16/0501

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

229.e
MKRT520A18/0401

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

229.f
MKRT520A18/0501

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

229.i.05
MKRT520A16/05AG

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=78
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=163
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / rozety / bez sprężyny

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

226.c
MKRT520A16/02NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

226.e
MKRT520A18/02NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

226.f
MKRT520A18/03NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

226.g
MKRT520A14/08NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

227.c
MKRT520A16/0201

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

227.d
MKRT520A16/0301

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

227.e
MKRT520A18/0201

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

227.f
MKRT520A18/0301

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=78
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=163
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / rozety / bez sprężyny

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

230.a.10
MKRT520A16/11AG

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

230.c
MKRT520A16/06NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

230.d
MKRT520A16/07NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

230.g
MKRT520A14/06NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

230.m
MKRT520A16/11NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

231.c
MKRT520A16/0601

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

231.d
MKRT520A16/0701

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

231.e
MKRT520A18/0601

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

231.f
MKRT520A18/0701

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

231.g
MKRT520A14/0601

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=78
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=163
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / rozety / bez sprężyny

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

232.a
MKRT520A14/04NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

232.c
MKRT520A16/08NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

232.d
MKRT520A16/09NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

232.e
MKRT520A18/08NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

232.f
MKRT520A18/09NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

233.c
MKRT520A16/0801

=Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

233.d
MKRT520A16/0901

Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

233.e
MKRT520A18/0801

Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
15.000

233.f
MKRT520A18/0901

=Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

233.g
MKRT520A14/0901

=Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

233.l.10
MKRT520L28/00NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór d 28 mm, bez szyjki=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=78
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=163
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / rozety / z długą szyjką

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

234.a
MKRT520D15/00NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d
15 mm, szyjka d 21 mm długa=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
250

235.a
MKRT520D15/0001

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d
15 mm, szyjka d 21 mm długa=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

236.a
MKRT520D15/01NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór d 15 mm, szyjka d 21 mm długa=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

237.a
MKRT520D15/0101

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór d 15 mm, szyjka d 21 mm długa=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

238.a
MKRT520D15/02NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
d 15 mm, szyjka d 21 mm długa=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

239.a
MKRT520D15/0201

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
d 15 mm, szyjka d 21 mm długa=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

240.a
MKRT520D15/03NA

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór d 15 mm, szyjka d 21 mm długa=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

241.a
MKRT520D15/0301

=Rozeta d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór d 15 mm, szyjka d 21 mm długa=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=78
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=164
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / rozety / z sześciokątem

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

241.n
MKRT520P16/0001

=Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d
16 mm, bez szyjki, z sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

241.o
MKRT520P16/01NA

Rozeta d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d
16 mm, szyjka d 21 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=78
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=165
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

242.a
MTBT5200V0/0000

Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

243.a
MLBT5200V0/0000

Tarcza d 52x10(1,0) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

244.a
MXBT5200V0/0000

Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór OB
od poz.248.a do poz.249.a
od poz.250.a do poz.251.a
od poz.252.a do poz.253.a
od poz.254.a do poz.255.a
od poz.256.a do poz.257.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

245.a
MTBT5200T0/0000

Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór BB (niemiecki) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

246.a
MLBT5200T0/0000

Tarcza d 52x10(1,0) mm, otwór BB (niemiecki) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

247.a
MXBT5200T0/0000

Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór BB (niemiecki) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór OB
od poz.248.a do poz.249.a
od poz.250.a do poz.251.a
od poz.252.a do poz.253.a
od poz.254.a do poz.255.a
od poz.256.a do poz.257.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

248.a
MKBT5200V0/0001

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór
OB (owalny) 10,5x24 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

249.a
MKBT5200V0/00NA

Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór OB
(owalny) 10,5x24 mm

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór OB i BB
od poz.242.a do poz.244.a
od poz.245.a do poz.247.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

250.a
MKBT5200V0/0101

=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

251.a
MKBT5200V0/01NA

=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór OB i BB
od poz.242.a do poz.244.a
od poz.245.a do poz.247.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=155
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=79
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=248.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=250.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=252.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=254.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=256.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0401
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=248.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=250.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=252.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=254.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=256.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0401
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=242.a%7Ccst_codice=MTBT5200V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=245.a%7Ccst_codice=MTBT5200T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=242.a%7Ccst_codice=MTBT5200V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=245.a%7Ccst_codice=MTBT5200T0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

252.a
MKBT5200V0/0201

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
OB (owalny) 10,5x24 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

252.b
MKBT5200V0/02AG

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
OB (owalny) 10,5x24 mm=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

253.a
MKBT5200V0/02NA

Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
OB (owalny) 10,5x24 mm

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór OB i BB
od poz.242.a do poz.244.a
od poz.245.a do poz.247.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

254.a
MKBT5200V0/0301

=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

254.b
MKBT5200V0/03AG

=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

255.a
MKBT5200V0/03NA

=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór OB i BB
od poz.242.a do poz.244.a
od poz.245.a do poz.247.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

256.a
MKBT5200V0/0401

=Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

257.a
MKBT5200V0/04NA

Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm

poliamid czarny
-

500 w woreczku
15.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór OB i BB
od poz.242.a do poz.244.a
od poz.245.a do poz.247.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

258.a
MTBT5200Y0/0000

Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

259.a
MLBT5200Y0/0000

Tarcza d 52x10(1,0) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

260.a
MXBT5200Y0/0000

Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór PZ
od poz.261.a do poz.262.f
od poz.263.a do poz.264.a
od poz.265.a do poz.266.c
od poz.267.a do poz.268.a
od poz.269.a do poz.270.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=242.a%7Ccst_codice=MTBT5200V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=245.a%7Ccst_codice=MTBT5200T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=242.a%7Ccst_codice=MTBT5200V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=245.a%7Ccst_codice=MTBT5200T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=242.a%7Ccst_codice=MTBT5200V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=245.a%7Ccst_codice=MTBT5200T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=261.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=263.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=265.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=267.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=269.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0401
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

260.a.50
MXBT5200D0/0000

Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór KK d 18 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór PZ
od poz.261.a do poz.262.f
od poz.263.a do poz.264.a
od poz.265.a do poz.266.c
od poz.267.a do poz.268.a
od poz.269.a do poz.270.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

261.a
MKBT5200Y0/0001

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór PZ
(yale)=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

262.a
MKBT5200Y0/00NA

Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór PZ
(yale)

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

262.f
MKBT5200Y0/00AG

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór PZ
(yale)=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór PZ
od poz.258.a do poz.260.a.50

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

263.a
MKBT5200Y0/0101

=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór PZ (yale)=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

264.a
MKBT5200Y0/01NA

=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór PZ (yale)=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór PZ
od poz.258.a do poz.260.a.50

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

265.a
MKBT5200Y0/0201

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
PZ (yale)=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

266.a
MKBT5200Y0/02NA

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
PZ (yale)=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

266.c
MKBT5200Y0/02AG

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
PZ (yale)=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór PZ
od poz.258.a do poz.260.a.50

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=261.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=263.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=265.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=267.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=269.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0401
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=258.a%7Ccst_codice=MTBT5200Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=258.a%7Ccst_codice=MTBT5200Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=258.a%7Ccst_codice=MTBT5200Y0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

267.a
MKBT5200Y0/0301

=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór PZ (yale)=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

267.b
MKBT5200Y0/03AG

=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór PZ (yale)=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

268.a
MKBT5200Y0/03NA

=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór PZ (yale)=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór PZ
od poz.258.a do poz.260.a.50

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

269.a
MKBT5200Y0/0401

=Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór PZ (yale)=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

270.a
MKBT5200Y0/04NA

Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór PZ (yale)

poliamid czarny
-

500 w woreczku
15.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór PZ
od poz.258.a do poz.260.a.50

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

270.e
MKBT5200U0/0001

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór
OZ (patent) 18x32 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

270.f
MKBT5200U0/00NA

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór
OZ (patent) 18x32 mm=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

270.g
MKBT5200U0/0101

=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, otwór OZ (patent) 18x32 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

270.i
MKBT5200U0/0201

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
OZ (patent) 18x32 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=258.a%7Ccst_codice=MTBT5200Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=258.a%7Ccst_codice=MTBT5200Y0/0000


2023/05/24 Strona 136/223

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

270.m
MKBT5200U0/0301

=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór OZ (patent) 18x32 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

270.o
MKBT5200U0/0401

=Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór OZ (patent) 18x32 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

271.a
MTBT5200W0/0000

Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór WC (pokrętło wolne-
zajęte)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

272.a
MLBT5200W0/0000

Tarcza d 52x10(1,0) mm, otwór WC (pokrętło wolne-
zajęte)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

273.a
MXBT5200W0/0000

Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór WC (pokrętło wolne-
zajęte)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 52x10
z pokrętłem wolne-zajęte
od poz.274.a do poz.274.f,
z pos.274.o i pos.275.d
od poz.276.c do poz.276.f
od poz.277.e do poz.277.f
od poz.278.a do poz.278.f

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

274.a
MKBT5200W0/00NA

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, pokrętło
kwadrat 4 mm, wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

274.b
MKBT5200W0/01NA

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, pokrętło
kwadrat 4,5 mm, wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
500

274.d
MKBT5200W0/03NA

Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, pokrętło
kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

274.e
MKBT5200W0/04NA

Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, pokrętło
kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

274.f
MKBT5200W0/05NA

Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, pokrętło
kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór WC
od poz.271.a do poz.273.a
tarczami d 52x10 otwór FB
z poz.278.l

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=274.a%7Ccst_codice=MKBT5200W0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=274.o%7Ccst_codice=MKBT5200W0/35NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=275.d%7Ccst_codice=MKBT5200W0/10NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=276.c%7Ccst_codice=MKBT5200W0/16NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=277.e%7Ccst_codice=MKBT5200W0/25NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=278.d%7Ccst_codice=MKBT5200W0/31NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=271.a%7Ccst_codice=MTBT5200W0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=278.l|cst_codice=MXBT5200W0/0100
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

274.o
MKBT5200W0/35NA

Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, pokrętło
kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 7 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór WC
od poz.271.a do poz.273.a
tarczami d 52x10 otwór FB
z poz.278.l

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

275.d
MKBT5200W0/10NA

Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
płaskie, pokrętło kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12
mm

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór WC
od poz.271.a do poz.273.a
tarczami d 52x10 otwór FB
z poz.278.l

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

276.c
MKBT5200W0/16NA

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe,
pokrętło kwadrat 5 mm, wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

276.d
MKBT5200W0/17NA

Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, pokrętło
kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

276.f
MKBT5200W0/19NA

Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, pokrętło
kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór WC
od poz.271.a do poz.273.a
tarczami d 52x10 otwór FB
z poz.278.l

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

277.e
MKBT5200W0/25NA

Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, pokrętło kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 12
mm

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

277.f
MKBT5200W0/26NA

Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, pokrętło kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12
mm

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór WC
od poz.271.a do poz.273.a
tarczami d 52x10 otwór FB
z poz.278.l

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=271.a%7Ccst_codice=MTBT5200W0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=278.l%7Ccst_codice=MXBT5200W0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=271.a%7Ccst_codice=MTBT5200W0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=278.l%7Ccst_codice=MXBT5200W0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=271.a%7Ccst_codice=MTBT5200W0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=278.l%7Ccst_codice=MXBT5200W0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=271.a%7Ccst_codice=MTBT5200W0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=278.l%7Ccst_codice=MXBT5200W0/0100
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

278.a
MKBT5200W0/28NA

=Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, pokrętło kwadrat 4 mm, wysokość trzonka 12
mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

278.d
MKBT5200W0/31NA

Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, pokrętło kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12
mm

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

278.e
MKBT5200W0/32NA

Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, pokrętło kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 12
mm

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

278.f
MKBT5200W0/33NA

Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, pokrętło kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12
mm

poliamid
polistyren

czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór WC
od poz.271.a do poz.273.a
tarczami d 52x10 otwór FB
z poz.278.l

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

278.l
MXBT5200W0/0100

Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór FB (pokrętło wolne-
zajęte)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
250

Łączy się z:
tarczami d 52x10
z pokrętłem wolne-zajęte
od poz.274.a do poz.274.f,
z pos.274.o i pos.275.d
od poz.276.c do poz.276.f
od poz.277.e do poz.277.f
od poz.278.a do poz.278.f

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

278.n
MKBT5200K0/00NA

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór KK
(kaba) d 22 mm=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a, 192.a i 193.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

278.q
MKBT5200K0/0201

=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
KK (kaba) d 22 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a, 192.a i 193.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

278.s
MKBT5200K0/0301

=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące
wypukłe, otwór KK (kaba) d 22 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a, 192.a i 193.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=271.a%7Ccst_codice=MTBT5200W0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=278.l%7Ccst_codice=MXBT5200W0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=274.a%7Ccst_codice=MKBT5200W0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=274.o%7Ccst_codice=MKBT5200W0/35NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=275.d%7Ccst_codice=MKBT5200W0/10NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=276.c%7Ccst_codice=MKBT5200W0/16NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=277.e%7Ccst_codice=MKBT5200W0/25NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=278.d%7Ccst_codice=MKBT5200W0/31NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=191.a|cst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

278.v
MKBT5200K0/04NA

=Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór KK (kaba) d 22 mm=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a, 192.a i 193.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=191.a%7Ccst_codice=MTRT520000/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze kwadratowe 53x53x11 mosiądz ciężki

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

193.f.01
MTRQ531100/0100

*Rozeta kwadratowa 53x53x11 mm, otwór d 24 mm* mosiądz -
semilavorato

50 w pudełku
200

Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.194.a do pos.241.o
Dostępny do wyczerpania zapasów

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

278.v.01
MTBQ5311V0/0000

*Tarcza kwadratowa 53x53x11 mm, otwór OB (owalny)
8,5x20,5 mm*

mosiądz -
semilavorato

50 w pudełku
200

Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór OB
od poz.248.a do poz.249.a
od poz.250.a do poz.251.a
od poz.252.a do poz.253.a
od poz.254.a do poz.255.a
od poz.256.a do poz.257.a
Dostępny do wyczerpania zapasów

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

278.v.02
MTBQ5311Y0/0000

*Tarcza kwadratowa 53x53x11 mm, otwór PZ (yale)* mosiądz -
semilavorato

50 w pudełku
200

Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór PZ
od poz.261.a do poz.262.f
od poz.263.a do poz.264.a
od poz.265.a do poz.266.c
od poz.267.a do poz.268.a
od poz.269.a do poz.270.a
Dostępny do wyczerpania zapasów

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=156
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=172#MKRT520C15/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=165#MKRT520P16/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=248.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=250.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=252.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=254.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=256.a%7Ccst_codice=MKBT5200V0/0401
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=261.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=263.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=265.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=267.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=269.a%7Ccst_codice=MKBT5200Y0/0401
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze owalne / 30x60

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

279.a
MTRV306000/0000

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

279.b
MTRV306000/0100

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 24 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

279.c
MTRV306000/0200

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, bez otworu mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

279.d
MTRV306000/0300

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

280.a
MLRV306000/0000

Rozeta owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

280.b
MLRV306000/0100

Rozeta owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór d 24 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

280.c
MLRV306000/0200

Rozeta owalna 30x60x10(1,0) mm, bez otworu aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

280.m
MRRV306000/0000

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 22 mm żelazo -
grezzo

500 w pudełku
500

281.a
MXRV306000/0000

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

281.b
MXRV306000/0100

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 24 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

281.c
MXRV306000/0200

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, bez otworu stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60 ze sprężyną
od poz.284.i do poz.284.o.20,
od poz.284.q do poz.284.u.05,
rozetami owalnymi 30x60 do sprężyny
od poz.285.a do poz.285.i,
rozetami owalnymi 30x60
z 4 pozycyjnymi
od poz.281.q do poz.283.i.09
i rozetami owalnymi 30x60
z 8 pozycyjnymi
od poz.284.c.01 do poz.284.c.70,
od poz.284.c.13 do poz.284.d.04
i z rozetami 4 pozycyjnymi 30x60
do połączenia zatrzaskowego z uchwytem
i poz.284.e.10 i poz.284.f.10

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.i
MKRV306C16/00NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

284.m
MKRV306C16/01NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

284.n
MKRV306C16/03NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, bez
szyjka, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

284.o.10
MKRV306C16/0101

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.381.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=42
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=80
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.i%7Ccst_codice=MKRV306C16/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.q%7Ccst_codice=MKRV306C15/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.a%7Ccst_codice=MKRV306A16/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=205#MKDV306E16/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=205#MKDV306C16/09BR
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.c.01%7Ccst_codice=MKDV306D16/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=207#MKDV306D16/0501
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=284.e.10|cst_codice=MKDV306F16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=284.f.10|cst_codice=MKDV306F16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.q
MKRV306C15/0001

=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 15 mm, szyjka
-B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,do uchwytu
frezowanego=

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

284.q.15
MKRV306C15/00AG

=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 15 mm, szyjka
-B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,do uchwytu
frezowanego=

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

284.r
MKRV306C16/02NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka
-B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu
frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

284.s
MKRV306C16/0201

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka
-B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu
frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

284.u.05
MKRV306C16/04NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.381.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.u.50
MKRV306B16/00NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, bez sprężyny, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.381.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

285.a
MKRV306A16/00NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.b
MKRV306A15/00NA

=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 15 mm, szyjka -
B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.c
MKRV306A16/01NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.d
MKRV306A18/00NA

=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 18 mm, szyjka -
B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.e
MKRV306A15/01NA

=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 15 mm, szyjka -
B- d 24 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.f
MKRV306A16/02NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.g
MKRV306A18/01NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.i
MKRV306A16/01OC

=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -
B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.381.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.350.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=350.a|cst_codice=MRP016A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

286.a
MTBV3060V0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór OB (owalny)
7,5x20 mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

287.a
MLBV3060V0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór OB (owalny)
7,5x20 mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

288.a
MXBV3060V0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór OB (owalny)
7,5x20 mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60 otwór OB
od poz.289.a do poz.289.f

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

289.a
MKBV3060V0/00NA

Tarcza owalna 30x60 mm, otwór OB (owalny) 7,5x20
mm

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

289.b
MKBV3060V0/00AG

=Tarcza owalna 30x60 mm, otwór OB (owalny) 7,5x20
mm=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

289.f
MKBV3060V0/0001

=Tarcza owalna 30x60 mm, otwór OB (owalny) 7,5x20
mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60x10 otwór OB
od poz.286.a do poz.288.a
i tarczami prostokątnymi
30x60x9,5 otwór OB
od poz.301.a.21 do poz.301.a.23

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

293.a
MKBV3060V0/01NA

=Tarcza owalna 30x60 mm, otwór OB (owalny) 14x28
mm=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60x10 otwór OB
od poz.290.a do poz.292.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

297.f
MTBV3060W0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór WC ( pokrętło
wolne-zajęte)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

297.i
MLBV3060W0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór WC ( pokrętło
wolne-zajęte)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

297.l
MXBV3060W0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór WC ( pokrętło
wolne-zajęte)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60
z pokrętłem wolne-zajęte
od poz.297.o do poz.297.y

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=289.a%7Ccst_codice=MKBV3060V0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=286.a%7Ccst_codice=MTBV3060V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=301.a.21%7Ccst_codice=MTBR3060V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=290.a%7Ccst_codice=MTBV3060V0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=297.o%7Ccst_codice=MKBV3060W0/00NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

297.o
MKBV3060W0/00NA

=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 4 mm,
wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

297.q
MKBV3060W0/01NA

=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 4,5
mm, wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

297.s
MKBV3060W0/02NA

=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 5 mm,
wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

297.u
MKBV3060W0/03NA

Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

297.w
MKBV3060W0/04NA

=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 7 mm,
wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

297.y
MKBV3060W0/05NA

=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 8 mm,
wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60x10 otwór WC
od poz.297.f do poz.297.l
i tarczami prostokątnymi
30x60x9,5 otwór WC
od poz.301.a.41 do poz.301.a.43

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

298.a
MTBV3060Y0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

299.a
MLBV3060Y0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

300.a
MXBV3060Y0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60 otwór PZ
od poz.300.z do poz.301.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

300.z
MKBV3060Y0/0001

=Tarcza owalna 30x60 mm, otwór PZ (yale)= poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

301.a
MKBV3060Y0/00NA

Tarcza owalna 30x60 mm, otwór PZ (yale) poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60x10 otwór PZ
od poz.298.a do poz.300.a
i tarczami prostokątnymi
30x60x9,5 otwór PZ
od poz.301.a.31 do poz.301.a.33

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=297.f%7Ccst_codice=MTBV3060W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=301.a.41%7Ccst_codice=MTBR3060W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=301.a%7Ccst_codice=MKBV3060Y0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=298.a%7Ccst_codice=MTBV3060Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=301.a.31%7Ccst_codice=MTBR3060Y0/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze owalne / 28x64

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

308.a
MTRV264000/0000

Rozeta owalna 28x64x11(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

308.b
MTRV264000/0100

Rozeta owalna 28x64x11(0,8) mm, otwór d 24 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

308.c
MTRV264000/0200

Rozeta owalna 28x64x11(0,8) mm, otwór d 20 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

309.a
MLRV264000/0000

Rozeta owalna 28x64x11(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

309.b
MLRV264000/0100

Rozeta owalna 28x64x11(1,0) mm, otwór d 24 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

310.a
MXRV264000/0000

Rozeta owalna 28x64x11(0,7) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

310.b
MXRV264000/0100

Rozeta owalna 28x64x11(0,7) mm, otwór d 24 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

310.c
MXRV264000/0200

Rozeta owalna 28x64x11(0,7) mm, otwór d 20 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 28x60 do sprężyny
od poz.314.c do poz.314.c.03
i rozetami owalnymi 28x64
z 4 i 8 pozycyjnymi
od poz.311.a do poz.311.k
od poz.312.a do pos.312.k

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

314.c
MKRV264A16/00NA

=Rozeta owalna 28x64 mm, otwór d 16 mm, szyjka d 21
mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

314.c.01
MKRV264A16/01NA

=Rozeta owalna 28x64 mm, otwór d 16 mm, szyjka d 24
mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

314.c.02
MKRV264A18/00NA

Rozeta owalna 28x64 mm, otwór d 18 mm, szyjka d 21
mm, do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

314.c.03
MKRV264A18/01NA

=Rozeta owalna 28x64 mm, otwór d 18 mm, szyjka d 24
mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 28x64
od poz.308.a do poz.310.c

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

314.d
MTBV2640V0/0000

Tarcza owalna 28x64x11(0,8) mm, otwór OB (owalny) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

314.d.01
MLBV2640V0/0000

Tarcza owalna 28x64x11(1,0) mm otwór OB (owalny) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

314.d.02
MXBV2640V0/0000

Tarcza owalna 28x64x11(0,7) mm, otwór OB (owalny) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami owalnymi 28x64 otwór OB
z poz.314.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=42
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=81
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=314.c%7Ccst_codice=MKRV264A16/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=311.a%7Ccst_codice=MKDV264A18/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=312.a%7Ccst_codice=MKDV264A18/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=308.a%7Ccst_codice=MTRV264000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=314.e%7Ccst_codice=MKBV2640V0/00NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

314.e
MKBV2640V0/00NA

Tarcza owalna 28x64 mm, otwór OB (owalny) poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

Łączy się z:
tarczami owalnymi 28x64 otwór OB
od poz.314.d do poz.314.d.02

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

314.f
MTBV2640Y0/0000

Tarcza owalna 28x64x11(0,8) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

314.f.01
MLBV2640Y0/0000

Tarcza owalna 28x64x11(1,0) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

314.f.02
MXBV2640Y0/0000

Tarcza owalna 28x64x11(0,7) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami owalnymi 28x64 otwór PZ
z poz.314.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

314.g
MKBV2640Y0/00NA

Tarcza owalna 28x64 mm, otwór PZ (yale) poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

Łączy się z:
tarczami owalnymi 28x64 otwór PZ
od poz.314.f do poz.314.f.02

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=314.d%7Ccst_codice=MTBV2640V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=314.g%7Ccst_codice=MKBV2640Y0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=314.f%7Ccst_codice=MTBV2640Y0/0000
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze prostokątne metalowe / 30x60

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

285.m.20
MTRR306000/0200

Rozeta prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

285.m.21
MTRR306000/0000

Rozeta prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

285.m.22
MTRR306000/0100

Rozeta prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór d 24 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

285.m.31
MLRR306000/0000

Rozeta prostokątna 30x60x9,5(0,8) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

285.m.32
MLRR306000/0100

Rozeta prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór d 24 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

285.m.41
MXRR306000/0000

Rozeta prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

285.m.42
MXRR306000/0100

Rozeta prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór d 24 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60 ze sprężyną
od poz.284.i do poz.284.o.20,
od poz.284.q do poz.284.u.05,
rozetami owalnymi 30x60 do sprężyny
od poz.285.a do poz.285.i,
rozetami owalnymi 30x60
z 4 pozycyjnymi
od poz.281.q do poz.283.i.09
i rozetami owalnymi 30x60
z 8 pozycyjnymi
od poz.284.c.01 do poz.284.c.70,
od poz.284.c.13 do poz.284.d.04
i z rozetami 4 pozycyjnymi 30x60
do połączenia zatrzaskowego z uchwytem
i poz.284.e.10 i poz.284.f.10

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

301.a.21
MTBR3060V0/0000

Tarcza prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór OB
(owalny)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

301.a.22
MLBR3060V0/0000

Tarcza prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór OB
(owalny)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

301.a.23
MXBR3060V0/0000

Tarcza prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór OB
(owalny)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60 otwór OB
od poz.289.a do poz.289.f

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

301.a.31
MTBR3060Y0/0000

Tarcza prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

301.a.32
MLBR3060Y0/0000

Tarcza prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

301.a.33
MXBR3060Y0/0000

Tarcza prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60 otwór PZ
od poz.300.z do poz.301.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=189
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=190
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.i%7Ccst_codice=MKRV306C16/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.q%7Ccst_codice=MKRV306C15/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.a%7Ccst_codice=MKRV306A16/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=205#MKDV306E16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=205#MKDV306C16/09BR
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=205#MKDV306C16/09BR
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.c.01%7Ccst_codice=MKDV306D16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.c.13%7Ccst_codice=MKDV306D16/0501
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.d.04%7Ccst_codice=MKDV306G16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.e.10%7Ccst_codice=MKDV306F16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.f.10%7Ccst_codice=MKDV306F16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=289.a%7Ccst_codice=MKBV3060V0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=301.a%7Ccst_codice=MKBV3060Y0/00NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

301.a.41
MTBR3060W0/0000

Tarcza prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

301.a.42
MLBR3060W0/0000

Tarcza prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

301.a.43
MXBR3060W0/0000

Tarcza prostokątna 30x60x9,5(1,0) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60
z pokrętłem wolne-zajęte
od poz.297.o do poz.297.y

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=297.o%7Ccst_codice=MKBV3060W0/00NA
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Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze prostokątne metalowe / 30x65

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

750.b
MTRR365000/0000

Rozeta prostokątna 30x65x12(0,8) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

750.d
MLRR365000/0000

Rozeta prostokątna 30x65x12(1,0) mm, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

750.d.05
MLRR365000/0100

Rozeta prostokątna 30x65x12(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

750.d.08
MLRR365000/0200

Rozeta prostokątna 30x65x12(1,0) mm, bez otworu aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

750.d.30
MRRR365000/0000

Rozeta prostokątna 30x65x12(0,8) mm, otwór d 16 mm żelazo -
grezzo

500 w pudełku
500

750.f
MXRR365000/0000

Rozeta prostokątna 30x65x12(0,8) mm, otwór d 16 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

803.b.05
MLRR246000/0000

Rozeta prostokątna 24x60x6(0,8) mm, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

250 w pudełku
250

803.c.05
MXRR246000/0000

Rozeta prostokątna 24x60x6(0,8) mm, otwór d 16 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Rozety owalnej nie przymocowuje się
zatrzaskowo do plastyku
ale jest umocowana do uchwytu.
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
4 pozycyjnymi
z poz.304.q , z poz.304.t
od poz.305.a do poz.305.g
od poz.306.a do poz.306.g
od poz.306.h.02 do poz.306.h.09
od poz.306.i.02 do poz.306.i.09
z poz.306.l.05 i poz.306.n.05
odpoz.306.t dopoz.306.v
rozetami owalnymi 30x65x12
8 pozycyjnymi
od poz.307.c.01 do poz.307.c.07
od poz.307.c.08 do poz.307.c.30
rozetami owalnymi 30x65x12
4 pozycyjnymi, z metalu
od poz.307.a do poz.307.a.10, 
z poz.307.b
i z rozetami 4 pozycyjnymi 30x65
do połączenia zatrzaskowego z uchwytem
i poz.307.c.50 i307.c.70

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=189
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=215
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=304.q%7Ccst_codice=MKDV365B16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=304.t%7Ccst_codice=MKDV365B16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=305.a%7Ccst_codice=MKDV365A16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=306.a%7Ccst_codice=MKDV365A16/0501
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=306.h.02%7Ccst_codice=MKDV365C16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=306.i.02%7Ccst_codice=MKDV365C16/0701
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=306.l.05|cst_codice=MKDV365H16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=306.n.05|cst_codice=MKDV365H16/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=306.n.05|cst_codice=MKDV365H16/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=306.n.05|cst_codice=MKDV365H16/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.c.01%7Ccst_codice=MKDV365D16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.c.08%7Ccst_codice=MKDV365D16/0501
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.a%7Ccst_codice=MRDV365A16/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.b%7Ccst_codice=MRDV365A16/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.c.50%7Ccst_codice=MKDV365F16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.c.70%7Ccst_codice=MKDV365F16/0101
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne /

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

800.a
MTRV246000/0000

Rozeta owalna 24x60x6(0,8) mm, otwór d 16 mm mosiądz grezzo 250 w pudełku
250

801.a
MLRV246000/0000

Rozeta owalna 24x60x6(0,8) mm, otwór d 16 mm aluminium grezzo 250 w pudełku
250

802.a
MXRV246000/0000

Rozeta owalna 24x60x6(0,8) mm, otwór d 16 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 24x60 z 4-8 pozycyjnymi
poz.804.g , poz.805.g , poz.806.g i poz.807.g
pos.808.g, pos.809.g, pos.810.g e pos.811.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

803.a.05
MTRR246000/0000

Rozeta prostokątna 24x60x6(0,8) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

803.b.05
MLRR246000/0000

Rozeta prostokątna 24x60x6(0,8) mm, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

250 w pudełku
250

803.c.05
MXRR246000/0000

Rozeta prostokątna 24x60x6(0,8) mm, otwór d 16 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=804.g|cst_codice=MKDV246A16/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=805.g|cst_codice=MKDV246A16/0101
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=806.g|cst_codice=MKDV246H16/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=807.g|cst_codice=MKDV246H16/0101
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne /

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

804.g
MKDV246A16/0001

Rozeta owalna 24x60x6 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 40 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny 250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 24x60x6 od poz.800.a
i prostokątnymi od poz.803.a.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

805.g
MKDV246A16/0101

Rozeta owalna 24x60x6 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 40 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny 250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 24x60x6 od poz.800.a
i prostokątnymi od poz.803.a.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

806.g
MKDV246H16/0001

Rozeta owalna 24x60x6 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x70 mm,
kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 28 mm, od strony okna -B- 40 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny 250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 24x60x6 od poz.800.a
i prostokątnymi od poz.803.a.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

807.g
MKDV246H16/0101

Rozeta owalna 24x60x6 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x70 mm,
kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 28 mm, od strony okna -B- 40 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny 250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 24x60x6 od poz.800.a
i prostokątnymi od poz.803.a.05

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=800.a|cst_codice=MTRV246000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=800.a|cst_codice=MTRV246000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=800.a|cst_codice=MTRV246000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=800.a|cst_codice=MTRV246000/0000
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne /

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

808.g
MKDV246D16/0001

Rozeta owalna 24x60x6 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 40 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny 250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 24x60x6 od poz.800.a
i prostokątnymi od poz.803.a.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

809.g
MKDV246D16/0101

Rozeta owalna 24x60x6 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 40 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny 250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 24x60x6 od poz.800.a
i prostokątnymi od poz.803.a.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

810.g
MKDV246K16/0001

Rozeta owalna 24x60x6 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x70 mm,
kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 28 mm, od strony okna -B- 40 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny 250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 24x60x6 od poz.800.a
i prostokątnymi od poz.803.a.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

811.b
MKDV246K16/0301

Rozeta owalna 24x60x6 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x61 mm,
kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 28 mm, od strony okna -B- 31 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny 250 w pudełku
250

811.g
MKDV246K16/0101

Rozeta owalna 24x60x6 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x70 mm,
kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 28 mm, od strony okna -B- 40 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny 250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 24x60x6 od poz.800.a
i prostokątnymi od poz.803.a.05

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=800.a|cst_codice=MTRV246000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=800.a|cst_codice=MTRV246000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=800.a|cst_codice=MTRV246000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=800.a|cst_codice=MTRV246000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=800.a|cst_codice=MTRV246000/0000
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne / 28x64

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

311.a
MKDV264A18/0201

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 19,5 mm=

poliacetal bezbarwny
-

500 w woreczku
2.000

311.b
MKDV264A18/0001

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21,5 mm=

poliacetal bezbarwny
-

500 w woreczku
2.000

311.c
MKDV264A18/02OC

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 19,5 mm=

poliacetal jasne złoto
-

500 w woreczku
1.000

311.d
MKDV264A18/00OC

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21,5 mm=

poliacetal jasne złoto
-

500 w woreczku
2.000

311.k
MKDV264A18/00NA

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21,5 mm=

poliacetal czarny
-

500 w woreczku
2.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
z uszczelką d 16x21x24x2
do poz.314.a od poz.314.b
rozetami owalnymi 28x64x11
od poz.308.a do poz.310.c,
wirnikiem otwór d 16
4 pozycyjnym, do uchwytu frezowanego
od poz.313.a do poz.313.b.05,
lub wirnikiem otwór d 16
8 pozycyjnym, do uchwytu frezowanego
od poz.313.c.01 do poz.313.c.05
lub wirnikiem otwór d 16
4 pozycyjnym, do nitowania uchwytu
z poz.313.c.11

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

312.a
MKDV264A18/0301

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 19,5 mm=

poliacetal bezbarwny
-

500 w woreczku
2.000

312.b
MKDV264A18/0101

Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21,5 mm

poliacetal bezbarwny
-

500 w woreczku
1.000

312.c
MKDV264A18/03OC

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 19,5 mm=

poliacetal jasne złoto
-

500 w woreczku
2.000

312.d
MKDV264A18/01OC

Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21,5 mm

poliacetal jasne złoto
-

500 w woreczku
1.000

312.k
MKDV264A18/01AG

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21,5 mm=

poliacetal srebrny
-

500 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
z uszczelką d 16x21x24x2
do poz.314.a od poz.314.b
rozetami owalnymi 28x64x11
od poz.308.a do poz.310.c,
wirnikiem otwór d 16
4 pozycyjnym, do uchwytu frezowanego
od poz.313.a do poz.313.b.05,
lub wirnikiem otwór d 16
8 pozycyjnym, do uchwytu frezowanego
od poz.313.c.01 do poz.313.c.05
lub wirnikiem otwór d 16
4 pozycyjnym, do nitowania uchwytu
z poz.313.c.11

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=86
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=314.a|cst_codice=MAG1621242/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=308.a%7Ccst_codice=MTRV264000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.a%7Ccst_codice=MKD264R000/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.c.01%7Ccst_codice=MKD264R000/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.c.11%7Ccst_codice=MAZ016Z000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=314.a%7Ccst_codice=MAG1621242/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=308.a%7Ccst_codice=MTRV264000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.a%7Ccst_codice=MKD264R000/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.c.01%7Ccst_codice=MKD264R000/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.c.11%7Ccst_codice=MAZ016Z000/0000
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne / 28x64 z obrotową płytką
maskującą

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

328.f
MTZR264B18/0000

Nakładka zaokrąglona obrotowa, otwór d 18 mm, (0,9)
mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
1.500

328.f.01
MLZR264B18/0000

Nakładka zaokrąglona obrotowa, otwór d 18 mm, (0,8)
mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 28x64
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.328.g do poz.328.g.02
od poz.328.h.03 do poz.328.h.09

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

328.g
MKDV264B18/00NF

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie=

poliacetal czarny
-

500 w woreczku
500

328.g.01
MKDV264B18/00MA

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie=

poliacetal brązowy
-

500 w woreczku
1.500

328.g.02
MKDV264B18/00BA

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie=

poliacetal biały
-

500 w woreczku
2.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
nakładką zaokrągloną obrotową
od poz.328.f do poz.328.f.01
wirnikiem 4 pozycyjnym pos.327.a
i 8 pozycyjnym pos.327.a.01

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

328.h.03
MKDV264B18/01NF

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe=

poliacetal czarny
-

500 w woreczku
500

328.h.04
MKDV264B18/01MA

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe=

poliacetal brązowy
-

500 w woreczku
1.500

328.h.05
MKDV264B18/01BA

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe=

poliacetal biały
-

500 w woreczku
1.500

328.h.07
MKDV264B18/01AG

=Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe=

poliacetal srebrny
-

500 w woreczku
1.500

328.h.09
MKDV264B18/01OC

Rozeta owalna 28x64 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe

poliacetal jasne złoto
-

500 w woreczku
1.500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
nakładką zaokrągloną obrotową
od poz.328.f do poz.328.f.01
wirnikiem 4 pozycyjnym pos.327.a
i 8 pozycyjnym pos.327.a.01

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=87
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=87
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.g%7Ccst_codice=MKDV264B18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.h.03%7Ccst_codice=MKDV264B18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.f%7Ccst_codice=MTZR264B18/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=327.a|cst_codice=MAZ014Z000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=327.a.01|cst_codice=MAZ014Z001/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.f%7Ccst_codice=MTZR264B18/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=327.a|cst_codice=MAZ014Z000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=327.a.01|cst_codice=MAZ014Z001/0000
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne / 30x60

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

281.p.05
MKDV306N16/0001

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, do
żelaza zębatki dwustronnej

poliamid
poliacetal stal

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42
i z żelazem zębatką dwustronną
od poz.313.l.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

281.p.10
MKDV306N16/0101

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, do
żelaza zębatki dwustronnej

poliamid
poliacetal stal

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42
i z żelazem zębatką dwustronną
od poz.313.l.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

281.q
MKDV306E16/0001

Rozeta owalna 30x60 mm,4-8 pozycyjna, otwory śrub
płaskie, otwór d 18 mm, szyjka d 22 mm

poliacetal bezbarwny 250 w woreczku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42
i z wirnikiem 4 pozycyjnym do połączenia
zatrzaskowego z uchwytem i poz.313.b.20

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

281.t
MKDV306E16/0101

Rozeta owalna 30x60 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, otwór d 18 mm, szyjka d 22 mm

poliacetal bezbarwny 250 w woreczku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42
i z wirnikiem 4 pozycyjnym do połączenia
zatrzaskowego z uchwytem i poz.313.b.20

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=84
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=279.a|cst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=285.m.21|cst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=313.l.05|cst_codice=MRDV760000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=279.a|cst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=285.m.21|cst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=313.l.05|cst_codice=MRDV760000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=313.b.20|cst_codice=MKD254R000/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.b.20%7Ccst_codice=MKD254R000/0001
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

282.b
MKDV306A16/0101

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 30 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

282.c
MKDV306A16/0201

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

282.d
MKDV306A16/0301

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 39 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

282.e
MKDV306A16/0401

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 43 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

282.f
MKDV306A16/1001

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x49 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 18 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

282.f.10
MKDV306A16/1201

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 32 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

282.f.20
MKDV306A16/1301

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x80 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 27 mm, od
strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

282.g.01
MKDV306A16/01BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 30 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
0

282.g.02
MKDV306A16/02BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

282.g.03
MKDV306A16/03BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 39 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

282.g.04
MKDV306A16/04BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 43 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

282.g.05
MKDV306A16/10BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x49 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 18 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

282.h.05
MKDV306A16/02NA

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

czarny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

283.b
MKDV306A16/0601

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 30 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

283.c
MKDV306A16/0701

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

283.d
MKDV306A16/0801

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 39 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

283.e
MKDV306A16/0901

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 43 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

283.f
MKDV306A16/1101

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x49 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 18 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

283.g.01
MKDV306A16/06BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 30 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

283.g.02
MKDV306A16/07BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

283.g.03
MKDV306A16/08BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 39 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

283.g.04
MKDV306A16/09BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 43 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

283.g.05
MKDV306A16/11BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 33 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000


2023/05/24 Strona 158/223

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

283.h.02
MKDV306C16/0201

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

283.h.03
MKDV306C16/0301

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x69 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 42 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

283.h.04
MKDV306C16/0401

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

283.h.07
MKDV306C16/02BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

283.h.08
MKDV306C16/03BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x69 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 42 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

283.h.09
MKDV306C16/04BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

283.h.40
MKDV306C16/02NA

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

czarny
-

250 w pudełku
250

283.h.44
MKDV306C16/04NA

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

czarny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

283.i.02
MKDV306C16/0701

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

283.i.03
MKDV306C16/0801

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x69 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 42 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

283.i.04
MKDV306C16/0901

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

283.i.07
MKDV306C16/07BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

283.i.08
MKDV306C16/08BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x69 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 42 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

283.i.09
MKDV306C16/09BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

283.j.05
MKDV306C16/08NA

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x69 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 42 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

czarny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

283.l.05
MKDV306J16/0101

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory
śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x70 mm
ocynkowanym,kwadrat 8 mm pokryty, bez tulejki,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 39 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

283.l.50
MKDV306H16/0201

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x70 mm,
kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 39 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

283.l.65
MKDV306H16/0501

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x80 mm,
kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 49 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne / 30x60

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.b.80
MKDV306P16/0001

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, do
żelaza zębatki dwustronnej

poliamid
poliacetal stal

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42
i z żelazem zębatką dwustronną
od poz.313.l.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.b.85
MKDV306P16/0101

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, do
żelaza zębatki dwustronnej

poliamid
poliacetal stal

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42
i z żelazem zębatką dwustronną
od poz.313.l.05

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=84
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=279.a|cst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=285.m.21|cst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=313.l.05|cst_codice=MRDV760000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=279.a|cst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=285.m.21|cst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=313.l.05|cst_codice=MRDV760000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.c.02
MKDV306D16/0101

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 30 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

284.c.03
MKDV306D16/0201

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

284.c.04
MKDV306D16/0301

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 27 mm, od
strony okna -B- 41 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

284.c.05
MKDV306D16/0401

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 43 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

284.c.06
MKDV306D16/1001

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x49 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 18 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

284.c.08
MKDV306D16/01BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 30 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

284.c.09
MKDV306D16/02BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

284.c.10
MKDV306D16/03BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 27 mm, od
strony okna -B- 41 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

284.c.11
MKDV306D16/04BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 43 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

284.c.12
MKDV306D16/10BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x49 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 18 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

284.c.70
MKDV306D16/1201

=Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x69 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 38 mm=

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.c.14
MKDV306D16/0601

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 30 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

284.c.15
MKDV306D16/0701

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

284.c.16
MKDV306D16/0801

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 27 mm, od
strony okna -B- 41 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

284.c.17
MKDV306D16/0901

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 43 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

284.c.18
MKDV306D16/1101

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 32 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

284.c.20
MKDV306D16/06BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 30 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

284.c.21
MKDV306D16/07BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

284.c.22
MKDV306D16/08BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 27 mm, od
strony okna -B- 41 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

284.c.23
MKDV306D16/09BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 43 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

284.c.24
MKDV306D16/11BR

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 32 mm

żelazo
poliamid
poliacetal

złoty brąz
-

250 w pudełku
250

284.c.50
MKDV306D16/11NA

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 32 mm

żelazo
poliamid
poliacetal

czarny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.d.04
MKDV306G16/0001

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od
strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny 250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.d.50
MKDV306K16/0201

Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x70 mm,
kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 39 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne / 30x60

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.e.10
MKDV306F16/0001

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, do połączenia
zatrzaskowego z uchwytem frezowanym

poliamid
poliacetal

bezbarwny 500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.f.10
MKDV306F16/0101

Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory
śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, do połączenia
zatrzaskowego z uchwytem frezowanym

poliamid
poliacetal

bezbarwny 500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.281.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=84
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne / 30x65

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

302.a
MTRV365000/0000

Rozeta owalna 30x65x12(0,8) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

302.e
MTRV365000/0100

Rozeta owalna 30x65x12(0,8) mm, otwór d 20 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

302.i
MTRV365000/0200

Rozeta owalna 30x65x12(0,8) mm, bez otworu mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

303.a
MLRV365000/0000

Rozeta owalna 30x65x12(1,0) mm, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

303.c
MLRV365000/0100

Rozeta owalna 30x65x12(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

303.i
MLRV365000/0200

Rozeta owalna 30x65x12(1,0) mm, bez otworu aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

304.a
MXRV365000/0000

Rozeta owalna 30x65x12(0,8) mm, otwór d 16 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Rozety owalnej nie przymocowuje się
zatrzaskowo do plastyku
ale jest umocowana do uchwytu.
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
4 pozycyjnymi
z poz.304.q , z poz.304.t
od poz.305.a do poz.305.g
od poz.306.a do poz.306.g
od poz.306.h.02 do poz.306.h.09
od poz.306.i.02 do poz.306.i.09
z poz.306.l.05 i poz.306.n.05
od poz.306.t do poz.306.v
rozetami owalnymi 30x65x12
8 pozycyjnymi
od poz.307.c.01 do poz.307.c.07
od poz.307.c.08 do poz.307.c.35
rozetami owalnymi 30x65x12
4 pozycyjnymi, z metalu
od poz.307.a do poz.307.a.10, 
z poz.307.b
i z rozetami 4 pozycyjnymi 30x65
do połączenia zatrzaskowego z uchwytem
i poz.307.c.50 i307.c.70

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.b.15
MTRV365001/0000

Rozeta owalna 30x65x11(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
z uszczelką d 19x21x1,6
od poz.63.a do poz.63.g
rozetami owalnymi 30x65
4 pozycyjnymi
z poz.307.b.20 , z poz.307.b.25

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=85
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=304.q%7Ccst_codice=MKDV365B16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=304.t%7Ccst_codice=MKDV365B16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=305.a%7Ccst_codice=MKDV365A16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=306.a%7Ccst_codice=MKDV365A16/0501
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=306.h.02%7Ccst_codice=MKDV365C16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=306.i.02%7Ccst_codice=MKDV365C16/0701
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=306.l.05|cst_codice=MKDV365H16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=306.n.05|cst_codice=MKDV365H16/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=306.t%7Ccst_codice=MKDV365A16/1501
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.c.01%7Ccst_codice=MKDV365D16/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=208#MKDV365D16/0501
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.a%7Ccst_codice=MRDV365A16/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.b%7Ccst_codice=MRDV365A16/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=307.c.50|cst_codice=MKDV365F16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=307.c.70|cst_codice=MKDV365F16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=63.a%7Ccst_codice=MAG1921016/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.b.20%7Ccst_codice=MRDV365D16/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.b.25%7Ccst_codice=MRDV365D16/0100
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne / 30x65

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

304.p.05
MKDV365N16/0001

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory
śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, do żelaza zębatki
dwustronnej

poliamid
poliacetal stal

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f
i z żelazem zębatką dwustronną
od poz.313.l.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

304.p.10
MKDV365N16/0101

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, do żelaza zębatki
dwustronnej

poliamid
poliacetal stal

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f
i z żelazem zębatką dwustronną
od poz.313.l.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

304.q
MKDV365B16/0001

Rozeta owalna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, otwór d 18 mm

poliacetal bezbarwny 250 w woreczku
2.000

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f
i z wirnikiem 4 pozycyjnym do połączenia
zatrzaskowego z uchwytem i poz.313.b.20

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

304.t
MKDV365B16/0101

Rozeta owalna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, otwór d 18 mm

poliacetal bezbarwny 250 w woreczku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f
i z wirnikiem 4 pozycyjnym do połączenia
zatrzaskowego z uchwytem i poz.313.b.20

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=85
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=313.l.05|cst_codice=MRDV760000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=313.l.05|cst_codice=MRDV760000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=750.f|cst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.b.20%7Ccst_codice=MKD254R000/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.b.20%7Ccst_codice=MKD254R000/0001


2023/05/24 Strona 168/223

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

305.b
MKDV365A16/0101

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 30 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

305.c
MKDV365A16/0201

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

305.d
MKDV365A16/0301

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 39 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

305.e
MKDV365A16/0401

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 43 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

305.f
MKDV365A16/1101

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x80 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 27 mm, od
strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

305.g
MKDV365A16/1201

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 32 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od pos.750.b do poz.750.f

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

306.c
MKDV365A16/0701

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.d
MKDV365A16/0801

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 39 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.e
MKDV365A16/0901

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 43 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.f
MKDV365A16/1001

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x80 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 27 mm, od
strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.g
MKDV365A16/1301

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 32 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od pos.750.b do poz.750.f

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
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Opakowanie
Opakowanie

306.h.02
MKDV365C16/0201

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16
mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.h.03
MKDV365C16/0301

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16
mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x69
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 42 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.h.04
MKDV365C16/0401

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16
mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x78
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.h.06
MKDV365C16/1001

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16
mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x88
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 61 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.h.20
MKDV365C18/0001

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.h.25
MKDV365C18/0201

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x78
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.h.30
MKDV365C18/0401

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x88
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 61 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Minimalna ilość zamówienia: 1.000 sztuk
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od pos.750.b do poz.750.f

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
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306.i.02
MKDV365C16/0701

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16
mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x63
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.i.03
MKDV365C16/0801

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16
mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x69
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 42 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.i.04
MKDV365C16/0901

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16
mm, otwory śruby płaskie , z żelazem kwadrat 7x8x78
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.i.06
MKDV365C16/1101

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16
mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x88
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 61 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.i.20
MKDV365C18/0101

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x63
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.i.25
MKDV365C18/0301

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby płaskie , z żelazem kwadrat 7x8x78
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.i.30
MKDV365C18/0501

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x88
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 61 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Minimalna ilość zamówienia: 1.000 sztuk
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

306.i.20
MKDV365C18/0101

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x63
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.i.25
MKDV365C18/0301

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby płaskie , z żelazem kwadrat 7x8x78
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.i.30
MKDV365C18/0501

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x88
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 61 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Minimalna ilość zamówienia: 1.000 sztuk
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
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Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

306.j.05
MKDV365L16/0001

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x49 mm
ocynkowanym,bez tulejki, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 8 mm, od strony okna -B- 39 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f
c: kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

306.l.05
MKDV365H16/0001

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x67 mm,
kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.l.07
MKDV365H16/0201

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x70 mm,
kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 39 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

306.l.11
MKDV365H16/0401

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x80 mm,
kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 49 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f
c: kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

306.n.05
MKDV365H16/0301

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x70 mm,
kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 39 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f
c: kliknijtu po więcej informacji

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_dk_con_ferro_x_mm_rivestito_di_tecnopolimero,76.html
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_dk_con_ferro_x_mm_rivestito_di_tecnopolimero,76.html
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_dk_con_ferro_x_mm_rivestito_di_tecnopolimero,76.html
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Pozycja
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Wykończenie
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306.o.05
MKDV365J16/0001

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x70 mm
ocynkowanym,kwadrat 8 mm pokryty, bez tulejki,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 39 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f
c: kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

306.v
MKDV365A16/1601

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x73 mm ocynkowanym nie
frezowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 19
mm, od strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.a
MRDV365A16/0000

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 32 mm

żelazo znal -
nichelato

200 w pudełku
125

307.a.10
MRDV365A16/0400

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x85 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 55 mm

żelazo mosiądz -
-

125 w pudełku
250

Łączy się z:
z uszczelką d 19x21x1,6
od poz.63.a do poz.63.g
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_dk_con_ferro_x_mm_rivestito_di_tecnopolimero,76.html
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=63.a|cst_codice=MAG1921016/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.a.01
MRDV365A16/0200

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x57 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 26 mm

żelazo znal -
nichelato

125 w pudełku
200

307.b
MRDV365A16/0100

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 32 mm

żelazo znal -
nichelato

125 w pudełku
200

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne / 30x65

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.b.50
MKDV365P16/0001

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, do żelaza zębatki
dwustronnej

poliamid
poliacetal stal

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f
i z żelazem zębatką dwustronną
od poz.313.l.05

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.b.55
MKDV365P16/0101

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, do żelaza zębatki
dwustronnej

poliamid
poliacetal stal

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f
i z żelazem zębatką dwustronną
od poz.313.l.05

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=85
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=313.l.05|cst_codice=MRDV760000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=313.l.05|cst_codice=MRDV760000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.c.02
MKDV365D16/0101

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 30 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.c.03
MKDV365D16/0201

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.c.04
MKDV365D16/0301

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 27 mm, od
strony okna -B- 41 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.c.05
MKDV365D16/0401

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 43 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.c.06
MKDV365D16/1101

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x80 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 27 mm, od
strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.c.07
MKDV365D16/1201

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 32 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.c.09
MKDV365D16/0601

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 30 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.c.10
MKDV365D16/0701

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.c.11
MKDV365D16/0801

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 27 mm, od
strony okna -B- 41 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.c.12
MKDV365D16/0901

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 43 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.c.13
MKDV365D16/1001

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x80 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 27 mm, od
strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.c.14
MKDV365D16/1301

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od
strony okna -B- 32 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.c.20
MKDV365M16/0101

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
płaskie, z żelazem kwadrat 7x58 mm ocynkowanym, bez
tulejki, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 22 mm,
od strony okna -B- 34 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.c.30
MRDV365E16/0000

=Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 32 mm=

żelazo mosiądz -
nichelato

250 w pudełku
200

307.c.35
MRDV365E16/0100

=Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x66 mm ocynkowanym,
wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od
strony okna -B- 35 mm=

żelazo mosiądz -
nichelato

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Minimalna ilość zamówienia: 2.000 sztuk
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.c.45
MKDV365K16/0001

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x67 mm,
kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony
uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f
c: kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.e.05
MKDV365Q18/0001

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.e.10
MKDV365Q18/0201

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x78
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.e.15
MKDV365Q18/0401

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x88
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 61 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_dk_con_ferro_x_mm_rivestito_di_tecnopolimero,76.html
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.e.20
MKDV365Q18/0101

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x63
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.e.25
MKDV365Q18/0301

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x78
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

307.e.30
MKDV365Q18/0501

Rozeta owalna 30x65 mm, 8 pozycyjna, otwór -C- 18
mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x88
mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu
-A- 25 mm, od strony okna -B- 61 mm

poliamid
poliacetal
żelazo

bezbarwny
-

250 w pudełku
250

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne / 30x65

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.c.60
MKDV365F16/0001

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, do połączenia
zatrzaskowego z uchwytem frezowanym

poliamid
poliacetal

bezbarwny 500 w pudełku
500

Połączenie zatrzaskowe klamki jest nieodwracalne.
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12, otwór 16
z poz.302.a , 303.a i pos.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12, otwór 16
z poz.750.b, 750.d i pos.750.f 
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.c.70
MKDV365F16/0101

Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory
śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, do połączenia
zatrzaskowego z uchwytem frezowanym

poliamid
poliacetal

bezbarwny 500 w pudełku
500

Połączenie zatrzaskowe klamki jest nieodwracalne.
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12, otwór 16
z poz.302.a , 303.a i pos.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12, otwór 16
z poz.750.b, 750.d i pos.750.f
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=85
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=302.a%7Ccst_codice=MTRV365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=750.f%7Ccst_codice=MXRR365000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne / 31x65

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.d
MTRV315000/0000

Rozeta owalna 31x65x11(0,8) mm, otwór d 24 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 31x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.307.d.01 do poz.307.d.20

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.d.01
MKDV315A18/0001

Rozeta owalna 31x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, otwór d 18 mm, szyjka d 21,5 mm

poliacetal bezbarwny
-

500 w woreczku
1.000

307.d.02
MKDV315A18/00OC

=Rozeta owalna 31x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby
wypukłe, otwór d 18 mm, szyjka d 21,5 mm=

poliacetal jasne złoto
-

500 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 31x65x11 z poz.307.d
wirnikiem otwór d 16
4 pozycyjnym, do uchwytu frezowanego
od poz.313.a do poz.313.b.05,
lub wirnikiem otwór d 16
8 pozycyjnym, do uchwytu frezowanego
od poz.313.c.01 do poz.313.c.05
lub wirnikiem otwór d 16
4 pozycyjnym, do nitowania uchwytu
z poz.313.c.11

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

307.d.20
MKDV315A18/0101

=Rozeta owalna 31x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory łba
śruby płaskie, otwór d 18 mm, szyjka d 21,5 mm=

poliacetal bezbarwny
-

500 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 31x65x11 z poz.307.d
wirnikiem otwór d 16
4 pozycyjnym, do uchwytu frezowanego
od poz.313.a do poz.313.b.05,
lub wirnikiem otwór d 16
8 pozycyjnym, do uchwytu frezowanego
od poz.313.c.01 do poz.313.c.05
lub wirnikiem otwór d 16
4 pozycyjnym, do nitowania uchwytu
z poz.313.c.11

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=188
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=188#MKDV315A18/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.d%7Ccst_codice=MTRV315000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.a%7Ccst_codice=MKD264R000/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.c.01%7Ccst_codice=MKD264R000/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.c.11%7Ccst_codice=MAZ016Z000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.d%7Ccst_codice=MTRV315000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.a%7Ccst_codice=MKD264R000/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.c.01%7Ccst_codice=MKD264R000/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=313.c.11%7Ccst_codice=MAZ016Z000/0000
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne / Akcesoria

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.a
MKDM306A10/0001

Podwyższenie od d 10 do 12 mm, do otworów śruby
wypukłych rozeta 30x60 mm i 30x65 mm 4-8 pozycyjna

poliacetal bezbarwny
-

500 w woreczku
35.000

284.b
MKDM306A10/00BR

=Podwyższenie od d 10 do 12 mm, do otworów śruby
wypukłych rozeta 30x60 mm i 30x65 mm 4-8 pozycyjna=

poliacetal złoty brąz
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60
4 lub 8 pozycyjnymi
z poz.281.t
od poz.282.a do poz.282.h.05
od poz.283.h.02 do poz.283.h.40
od poz.284.c.01 do poz.284.c.70
i rozetami owalnymi 30x65x12
4 lub 8 pozycyjnymi
z poz.304.t
od poz.305.a do poz.305.g
od poz.306.h.02 do poz.306.h.09
od poz.307.c.01 do poz.307.c.07

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

313.a
MKD264R000/0001

Wirnik otwór d 16 mm, 4 pozycyjny, do uchwytu
frezowanego

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
7.000

313.b
MKD264R000/00OC

Wirnik otwór d 16 mm, 4 pozycyjny, do uchwytu
frezowanego

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
7.000

313.b.05
MKD264R000/00NA

=Wirnik otwór d 16 mm, 4 pozycyjny, do uchwytu
frezowanego=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 28x64
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.311.a do poz.311.k
od poz.312.a do poz.312.k
i erozetami owalnymi 31x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.307.d.01 do poz.307.d.02
z poz.307.d.20

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

313.b.20
MKD254R000/0001

Wirnik otwór d 16 mm, 4 pozycyjny, do połączenia
zatrzaskowego z uchwytem frezowanym

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
7.000

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60
z poz.281.q i281.t
i rozetami owalnymi 30x65
z poz.304.q i304.t

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

313.c.01
MKD264R000/0101

Wirnik otwór d 16 mm, 8 pozycyjny, do uchwytu
frezowanego

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
7.000

313.c.02
MKD264R000/01OC

=Wirnik otwór d 16 mm, 8 pozycyjny, do uchwytu
frezowanego=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
7.000

313.c.05
MKD264R000/01NA

=Wirnik otwór d 16 mm, 8 pozycyjny, do uchwytu
frezowanego=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
7.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 28x64
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.311.a do poz.311.k
od poz.312.a do poz.312.k
i erozetami owalnymi 31x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.307.d.01 do poz.307.d.02
z poz.307.d.20

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=196
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=281.t%7Ccst_codice=MKDV306E16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=282.a%7Ccst_codice=MKDV306A16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=283.h.02%7Ccst_codice=MKDV306C16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.c.01%7Ccst_codice=MKDV306D16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=304.t%7Ccst_codice=MKDV365B16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=305.a%7Ccst_codice=MKDV365A16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=306.h.02%7Ccst_codice=MKDV365C16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.c.01%7Ccst_codice=MKDV365D16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=311.a%7Ccst_codice=MKDV264A18/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=312.a%7Ccst_codice=MKDV264A18/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.d.01%7Ccst_codice=MKDV315A18/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=307.d.20|cst_codice=MKDV315A18/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=281.q|cst_codice=MKDV306E16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=281.t%7Ccst_codice=MKDV306E16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=304.q|cst_codice=MKDV365B16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=304.t%7Ccst_codice=MKDV365B16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=311.a%7Ccst_codice=MKDV264A18/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=312.a%7Ccst_codice=MKDV264A18/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.d.01%7Ccst_codice=MKDV315A18/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.d.20%7Ccst_codice=MKDV315A18/0101
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

313.c.11
MAZ016Z000/0000

*Wirnik otwór d 16 mm, 4 pozycyjny, do nitowania
uchwytu*

znal -
grezzo

500 w woreczku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 28x64
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.311.a do poz.311.k
od poz.312.a do poz.312.k
i erozetami owalnymi 31x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.307.d.01 do poz.307.d.02
z poz.307.d.20
** Dostępny do wyczerpania zapasów.

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

314.a
MAG1621242/0001

=Uszczelka d 16x21x24x2 mm= poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
30.000

314.b
MAG1621242/00OC

Uszczelka d 16x21x24x2 mm poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
3.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 28x64
4 pozycyjnymi z szyjką 21,5
z poz.311.b ,311.d ,311.k ,
312.b,312.d ,312.k

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=311.a%7Ccst_codice=MKDV264A18/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=312.a%7Ccst_codice=MKDV264A18/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.d.01%7Ccst_codice=MKDV315A18/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.d.20%7Ccst_codice=MKDV315A18/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=86#MKDV264A18/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=86#MKDV264A18/00OC
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=86#MKDV264A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=86#MKDV264A18/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=86#MKDV264A18/01OC
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=86#MKDV264A18/01AG
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / prostokątne / 28x65 nakładka obrotowa

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

318.a
MKDR285A18/00NA

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal czarny
-

500 w woreczku
1.500

318.b
MKDR285A18/00MA

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal brązowy
-

500 w woreczku
1.500

318.c
MKDR285A18/00BA

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal biały
-

1.500 w kartonie
1.500

318.d
MKDR285A18/00OC

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal jasne złoto
-

500 w woreczku
1.500

318.f
MKDR285A18/00AG

Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie

poliacetal srebrny
-

500 w woreczku
1.500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
nakładką prostokątną 28x65
zaokrągloną, obrotową w technopolimerze
od poz.323.b do poz.323.b.10
nakładkami prostokątnymi 28x65
zaokrąglonymi, obrotowymi
w mosiądzu i aluminium
od poz.322.a do pos.323.a
od poz.324.a do poz.325.a
wirnikiem 4 pozycyjnym z poz.327.a
wirnikiem 8 pozycyjnym z poz.327.a.01
sprężyną ściskową z pos.328.a
sprężyną ściskową
od poz.328.b do poz.328.e
blaszką prostokątną 23x56
z otworami zamknięcia z poz.326.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

319.a
MKDR285A18/01NA

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal czarny
-

1.500 w kartonie
1.500

319.b
MKDR285A18/01MA

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal brązowy
-

1.500 w kartonie
1.500

319.c
MKDR285A18/01BA

Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm

poliacetal biały
-

500 w woreczku
1.500

319.d
MKDR285A18/01OC

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal jasne złoto
-

500 w woreczku
1.500

319.f
MKDR285A18/01BB

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal perłowo-
biały
-

500 w woreczku
1.500

319.l
MKDR285A18/01AM

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal srebrny
metalizowany
-

500 w woreczku
1.500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
nakładką prostokątną 28x65
zaokrągloną, obrotową w technopolimerze
od poz.323.b do poz.323.b.10
nakładkami prostokątnymi 28x65
zaokrąglonymi, obrotowymi
w mosiądzu i aluminium
od poz.322.a do pos.323.a
od poz.324.a do poz.325.a
wirnikiem 4 pozycyjnym z poz.327.a
wirnikiem 8 pozycyjnym z poz.327.a.01
sprężyną ściskową z pos.328.a
sprężyną ściskową
od poz.328.b do poz.328.e
blaszką prostokątną 23x56
z otworami zamknięcia z poz.326.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=44
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=88
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=323.b%7Ccst_codice=MAZ285A190/00BA
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=322.a|cst_codice=MTZR285A19/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=324.a%7Ccst_codice=MTZR285A19/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a%7Ccst_codice=MAZ014Z000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a.01%7Ccst_codice=MAZ014Z001/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.a%7Ccst_codice=MRM0210000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.b%7Ccst_codice=MKD1921000/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=326.a%7Ccst_codice=MRZ283A19F/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=323.b%7Ccst_codice=MAZ285A190/00BA
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=322.a%7Ccst_codice=MTZR285A19/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=324.a%7Ccst_codice=MTZR285A19/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a%7Ccst_codice=MAZ014Z000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a.01%7Ccst_codice=MAZ014Z001/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.a%7Ccst_codice=MRM0210000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.b%7Ccst_codice=MKD1921000/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=326.a%7Ccst_codice=MRZ283A19F/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

322.a
MTZR285A19/0000

Nakładka prostokątna 28x65(1,0) mm, zaokrąglona,
obrotowa

mosiądz -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

323.a
MLZR285A19/0000

Nakładka prostokątna 28x65(1,0) mm, zaokrąglona,
obrotowa

aluminium -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

Łączy się z:
rozetami prostokątną 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

323.b
MAZ285A190/00BA

Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona,
obrotowa,z pierścieniem elastycznym

poliacetal biały
-

1.500 w woreczku
4.500

323.b.01
MAZ285A190/00NA

=Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona,
obrotowa,z pierścieniem elastycznym=

poliacetal czarny
-

1.500 w woreczku
6.000

323.b.02
MAZ285A190/00MA

=Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona,
obrotowa, z pierścieniem elastycznym=

poliacetal brązowy
-

1.500 w woreczku
4.500

323.b.10
MAZ285A190/00OC

=Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona,
obrotowa, z pierścieniem elastycznym=

poliacetal jasne złoto
-

1.500 w woreczku
4.500

323.b.12
MAZ285A190/00AM

=Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona,
obrotowa, z pierścieniem elastycznym=

poliacetal srebrny
metalizowany
-

1.500 w woreczku
6.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami prostokątną 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

324.a
MTZR285A19/0100

Nakładka prostokątna 28x65(1,0) mm, zaokrąglona,
obrotowa, z otworami zamknięcia

mosiądz -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

325.a
MLZR285A19/0100

Nakładka prostokątna 28x65(1,0) mm, zaokrąglona,
obrotowa, z otworami zamknięcia

aluminium -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

Łączy się z:
rozetami prostokątną 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g
blaszką prostokątną 23x56
z otworami zamknięcia z poz.326.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

326.a
MRZ283A19F/0000

Blaszka prostokątna 23x56(0,9) mm, z otworami
zamknięcia

żelazo -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

Łączy się z:
rozetami prostokątnymi 30x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.315.a do poz.315.c
od poz.316.a do poz.316.c
od poz.317.a do poz.317.c
rozetami prostokątnymi 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g
nakładkami prostokątnymi 28x65
zaokrąglonymi, obrotowymi
w mosiądzu i aluminium
od poz.324.a do poz.325.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=326.a%7Ccst_codice=MRZ283A19F/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=315.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=316.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=317.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=324.a%7Ccst_codice=MTZR285A19/0100


2023/05/24 Strona 186/223

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / prostokątne / 30x65 nakładka obrotowa

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

315.a
MKDR365A18/00NA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal czarny
-

1.500 w kartonie
1.500

315.b
MKDR365A18/00MA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal brązowy
-

1.500 w kartonie
1.500

315.c
MKDR365A18/00BA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal biały
-

1.500 w kartonie
1.500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
nakładką prostokątną 26x63
zaokrągloną, obrotową w technopolimerze
z poz.320.a ,
nakładką prostokątną 26x63
zaokrągloną, obrotową
w mosiądzu i aluminium
od poz.321.a do poz.321.c
wirnikiem 4 pozycyjnym z poz.327.a
wirnikiem 8 pozycyjnym z poz.327.a.01
sprężyną ściskową z pos.328.a
sprężyną ściskową
od poz.328.b do poz.328.e
blaszką prostokątną 23x56
z otworami zamknięcia z poz.326.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

316.a
MKDR365A18/01NA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal czarny
-

1.500 w kartonie
1.500

316.b
MKDR365A18/01MA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal brązowy
-

1.500 w kartonie
1.500

316.c
MKDR365A18/01BA

Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm

poliacetal biały
-

1.500 w kartonie
1.500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
nakładką prostokątną 26x63
zaokrągloną, obrotową w technopolimerze
z poz.320.a ,
nakładką prostokątną 26x63
zaokrągloną, obrotową
w mosiądzu i aluminium
od poz.321.a do poz.321.c
wirnikiem 4 pozycyjnym z poz.327.a
wirnikiem 8 pozycyjnym z poz.327.a.01
sprężyną ściskową z pos.328.a
sprężyną ściskową
od poz.328.b do poz.328.e
blaszką prostokątną 23x56
z otworami zamknięcia z poz.326.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=44
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=89
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=320.a%7Ccst_codice=MLZR365A19/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=321.a%7Ccst_codice=MAZ365A190/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a%7Ccst_codice=MAZ014Z000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a.01%7Ccst_codice=MAZ014Z001/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.a%7Ccst_codice=MRM0210000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.b%7Ccst_codice=MKD1921000/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=326.a%7Ccst_codice=MRZ283A19F/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=320.a%7Ccst_codice=MLZR365A19/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=321.a%7Ccst_codice=MAZ365A190/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a%7Ccst_codice=MAZ014Z000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a.01%7Ccst_codice=MAZ014Z001/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.a%7Ccst_codice=MRM0210000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.b%7Ccst_codice=MKD1921000/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=326.a%7Ccst_codice=MRZ283A19F/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

317.a
MKDR365A18/02NA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 12x5 mm=

poliacetal czarny
-

1.500 w kartonie
1.500

317.b
MKDR365A18/02MA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 12x5 mm=

poliacetal brązowy
-

1.500 w kartonie
1.500

317.c
MKDR365A18/02BA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 12x5 mm=

poliacetal biały
-

1.500 w kartonie
1.500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
nakładką prostokątną 26x63
zaokrągloną, obrotową w technopolimerze
z poz.320.a ,
nakładką prostokątną 26x63
zaokrągloną, obrotową
w mosiądzu i aluminium
od poz.321.a do poz.321.c
wirnikiem 4 pozycyjnym z poz.327.a
wirnikiem 8 pozycyjnym z poz.327.a.01
sprężyną ściskową z pos.328.a
sprężyną ściskową
od poz.328.b do poz.328.e
blaszką prostokątną 23x56
z otworami zamknięcia z poz.326.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

320.a
MLZR365A19/0000

Nakładka prostokątna 26x63(1,0) mm, płaska, obrotowa aluminium -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

Łączy się z:
rozetami prostokątną 30x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.315.a do poz.315.c
od poz.316.a do poz.316.c
od poz.317.a do poz.317.c

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

321.a
MAZ365A190/00BA

Nakładka prostokątna 26x63(1,0) mm, płaska, obrotowa poliamid biały
-

1.500 w pudełku
1.500

321.b
MAZ365A190/00NA

Nakładka prostokątna 26x63(1,0) mm, płaska, obrotowa poliamid czarny
-

1.500 w pudełku
1.500

321.c
MAZ365A190/00MA

=Nakładka prostokątna 26x63(1,0) mm, płaska,
obrotowa=

poliamid brązowy
-

1.500 w pudełku
1.500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami prostokątną 30x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.315.a do poz.315.c
od poz.316.a do poz.316.c
od poz.317.a do poz.317.c

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=320.a%7Ccst_codice=MLZR365A19/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=321.a%7Ccst_codice=MAZ365A190/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a%7Ccst_codice=MAZ014Z000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a.01%7Ccst_codice=MAZ014Z001/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.a%7Ccst_codice=MRM0210000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.b%7Ccst_codice=MKD1921000/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=326.a%7Ccst_codice=MRZ283A19F/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=315.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=316.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=317.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=315.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=316.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=317.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/02NA
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Akcesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / Akcesoria

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

313.l.05
MRDV760000/0000

Żelazo 7x60 zębatka dwustronna żelazo zincato 500 w pudełku
500

313.l.10
MRDV775000/0000

Żelazo 7x75 zębatka dwustronna żelazo zincato 500 w pudełku
500

Si abbina: alle rosette 30x60 4 scatti regolabile
a pos. 281.p.05, pos.281.p.10, 8 scatti
a pos.284.b.80 , pos.284.b.85
Alle rosette 30x65 4 scatti regolabile
a pos.304.p.05, pos.304.p.10, 8 scatti
a pos.307.b.50, pos.307.b.55

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

327.a
MAZ014Z000/0000

Wirnik otwór d 14 mm, 4 pozycyjny, do nitowania
uchwytu

znal -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

Łączy się z:
rozetami prostokątną 30x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.315.a do poz.315.c
od poz.316.a do poz.316.c
od poz.317.a do poz.317.c
rozetami prostokątną 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g
rozetami owalne 28x64
z obrotową płytką maskującą
od poz.328.g do 328.h.09

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

327.a.01
MAZ014Z001/0000

Wirnik otwór d 14 mm, 8 pozycyjny, do nitowania
uchwytu

znal -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

Łączy się z:
rozetami prostokątną 30x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.315.a do poz.315.c
od poz.316.a do poz.316.c
od poz.317.a do poz.317.c
rozetami prostokątną 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g
rozetami owalne 28x64
z obrotową płytką maskującą
od poz.328.g do 328.h.09

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

328.a
MRM0210000/0000

Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK stal -
zincato

1.500 w woreczku
1.500

Łączy się z:
rozetami prostokątną 30x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.315.a do poz.315.c
od poz.316.a do poz.316.c
od poz.317.a do poz.317.c
rozetami prostokątną 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=187
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=315.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=316.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=317.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=328.|cst_codice=MKDV264B18/
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=315.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=316.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=317.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=328.|cst_codice=MKDV264B18/
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=315.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=316.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=317.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

328.b
MKD1921000/00BA

=Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK= poliacetal biały
-

1.000 w woreczku
40.000

328.c
MKD1921000/00GB

=Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK= poliacetal szary
-

1.000 w woreczku
40.000

328.d
MKD1921000/00MA

Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK poliacetal brązowy
-

1.000 w woreczku
40.000

328.e
MKD1921000/00NA

=Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK= poliacetal czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami prostokątną 30x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.315.a do poz.315.c
od poz.316.a do poz.316.c
od poz.317.a do poz.317.c
rozetami prostokątną 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=315.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=316.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=317.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
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Akcesoria do klamek / Uchwyty do drzwi przesuwanych / 54x89

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.01
MKN5489CN0/00GF

=Korpus uchwyt owalny 54x89 mm ślepy, do drzwi
przesuwanych=

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.02
MKN5489CN0/00NA

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm ślepy, do drzwi
przesuwanych

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
nakładkami przykrywającymi śruby
od poz.333.a.07 do poz.333.a.08
od poz.333.a.46 do poz.333.a.47
i z poz.333.a.50

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.03
MKN5489CN0/01GF

=Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór d 16 mm, do
drzwi przesuwanych=

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.04
MKN5489CN0/01NA

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór d 16 mm, do
drzwi przesuwanych

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
nakładkami przykrywającymi śruby
od poz.333.a.07 do poz.333.a.08
od poz.333.a.46 do poz.333.a.47
i z poz.333.a.50
zasuwką
od poz.333.a.09 do poz.333.a.16
i od poz.333.a.69 do poz.333.a.99

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.05
MKN5489CN0/02GF

=Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór OB (owalny)
9x21 mm, do drzwi przesuwanych=

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.06
MKN5489CN0/02NA

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór OB (owalny)
9x21 mm, do drzwi przesuwanych

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
nakładkami przykrywającymi śruby
od poz.333.a.07 do poz.333.a.08
od poz.333.a.46 do poz.333.a.47
i z poz.333.a.50

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=45
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=91
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.07%7Ccst_codice=MKN5489C00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.46%7Ccst_codice=MKN5489C0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.50%7Ccst_codice=MTN5489C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.07%7Ccst_codice=MKN5489C00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.46%7Ccst_codice=MKN5489C0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.50%7Ccst_codice=MTN5489C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.09%7Ccst_codice=MKN5489N00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.69%7Ccst_codice=MKN5489N0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.07%7Ccst_codice=MKN5489C00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.46%7Ccst_codice=MKN5489C0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.50%7Ccst_codice=MTN5489C00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.07
MKN5489C00/00GF

=Nakładka przykrywająca śruby do uchwytu owalnego
54x89 mm=

ABS szary
antracyt
-

500 w pudełku
500

333.a.08
MKN5489C00/00NA

Nakładka przykrywająca śruby do uchwytu owalnego
54x89 mm

ABS czarny
-

500 w pudełku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
korpusem uchwytu owalnego 54x89
od poz.333.a.01 do poz.333.a.02
od poz.333.a.03 do poz.333.a.04
od poz.333.a.05 do poz.333.a.06
od poz.333.a.22 do poz.333.a.23
od poz.333.a.29 do poz.333.a.30
od poz.333.a.37 do poz.333.a.38

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.09
MKN5489N00/00GF

=Zasuwka kwadrat 6 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm=

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.10
MKN5489N00/00NA

Zasuwka kwadrat 6 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

333.a.11
MKN5489N00/01GF

=Zasuwka kwadrat 7 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm=

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.12
MKN5489N00/01NA

Zasuwka kwadrat 7 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

333.a.13
MKN5489N00/02GF

=Zasuwka kwadrat 8 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm=

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.14
MKN5489N00/02NA

Zasuwka kwadrat 8 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

333.a.15
MKN5489N00/03GF

Zasuwka kwadrat 9 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.16
MKN5489N00/03NA

Zasuwka kwadrat 9 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
korpusem uchwytu owalnego
z otworem d 16
od poz.333.a.03 do poz.333.a.04
od poz.333.a.29 do poz.333.a.30

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.22
MKN5489CNV/00CO

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm ślepy, do drzwi
przesuwanych

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.23
MKN5489CNV/00BO

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm ślepy, do drzwi
przesuwanych

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

Łączą się z:
nakładkami przykrywającymi śruby
od poz.333.a.07 do poz.333.a.08
od poz.333.a.46 do poz.333.a.47
i z poz.333.a.50

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.01%7Ccst_codice=MKN5489CN0/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.03%7Ccst_codice=MKN5489CN0/01GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.05%7Ccst_codice=MKN5489CN0/02GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.22%7Ccst_codice=MKN5489CNV/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.29%7Ccst_codice=MKN5489CNV/01CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.37%7Ccst_codice=MKN5489CNV/02CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.03%7Ccst_codice=MKN5489CN0/01GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.29%7Ccst_codice=MKN5489CNV/01CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.07%7Ccst_codice=MKN5489C00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.46%7Ccst_codice=MKN5489C0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.50%7Ccst_codice=MTN5489C00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.29
MKN5489CNV/01CO

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór d 16 mm, do
drzwi przesuwanych

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.30
MKN5489CNV/01BO

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór d 16 mm, do
drzwi przesuwanych

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

Łączą się z:
nakładkami przykrywającymi śruby
od poz.333.a.07 do poz.333.a.08
od poz.333.a.46 do poz.333.a.47
i z poz.333.a.50
zasuwką
od poz.333.a.09 do poz.333.a.16
i od poz.333.a.69 do poz.333.a.99

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.37
MKN5489CNV/02CO

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór OB (owalny)
9x21 mm, do drzwi przesuwanych

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.38
MKN5489CNV/02BO

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór OB (owalny)
9x21 mm, do drzwi przesuwanych

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

Łączą się z:
nakładkami przykrywającymi śruby
od poz.333.a.07 do poz.333.a.08
od poz.333.a.46 do poz.333.a.47
i z poz.333.a.50

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.46
MKN5489C0V/00CO

Nakładka przykrywająca śruby do uchwytu owalnego
54x89 mm

ABS chrom
matowy
verniciato

500 w pudełku
500

333.a.47
MKN5489C0V/00BO

Nakładka przykrywająca śruby do uchwytu owalnego
54x89 mm

ABS brąz
matowy
verniciato

500 w pudełku
500

Łączą się z:
korpusem uchwytu owalnego 54x89
od poz.333.a.01 do poz.333.a.02
od poz.333.a.03 do poz.333.a.04
od poz.333.a.05 do poz.333.a.06
od poz.333.a.22 do poz.333.a.23
od poz.333.a.29 do poz.333.a.30
od poz.333.a.37 do poz.333.a.38

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.50
MTN5489C00/0000

Nakładka przykrywająca śruby do uchwytu owalnego
54x89(0,8) mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
korpusem uchwytu owalnego 54x89
od poz.333.a.01 do poz.333.a.02
od poz.333.a.03 do poz.333.a.04
od poz.333.a.05 do poz.333.a.06
od poz.333.a.22 do poz.333.a.23
od poz.333.a.29 do poz.333.a.30
od poz.333.a.37 do poz.333.a.38

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.07%7Ccst_codice=MKN5489C00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.46%7Ccst_codice=MKN5489C0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.50%7Ccst_codice=MTN5489C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.09%7Ccst_codice=MKN5489N00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.69%7Ccst_codice=MKN5489N0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.07%7Ccst_codice=MKN5489C00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.46%7Ccst_codice=MKN5489C0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.50%7Ccst_codice=MTN5489C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.01%7Ccst_codice=MKN5489CN0/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.03%7Ccst_codice=MKN5489CN0/01GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.05%7Ccst_codice=MKN5489CN0/02GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.22%7Ccst_codice=MKN5489CNV/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.29%7Ccst_codice=MKN5489CNV/01CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.37%7Ccst_codice=MKN5489CNV/02CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.01%7Ccst_codice=MKN5489CN0/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.03%7Ccst_codice=MKN5489CN0/01GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.05%7Ccst_codice=MKN5489CN0/02GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.22%7Ccst_codice=MKN5489CNV/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.29%7Ccst_codice=MKN5489CNV/01CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.37%7Ccst_codice=MKN5489CNV/02CO
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.69
MKN5489N0V/00CO

Zasuwka kwadrat 6 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.70
MKN5489N0V/00BO

Zasuwka kwadrat 6 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.78
MKN5489N0V/01CO

Zasuwka kwadrat 7 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.79
MKN5489N0V/01BO

Zasuwka kwadrat 7 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.88
MKN5489N0V/02CO

Zasuwka kwadrat 8 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.89
MKN5489N0V/02BO

Zasuwka kwadrat 8 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.98
MKN5489N0V/03CO

Zasuwka kwadrat 9 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.99
MKN5489N0V/03BO

Zasuwka kwadrat 9 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

Łączą się z:
korpusem uchwytu z otworem d 16
od poz.333.a.03 bis poz.333.a.04
od poz.333.a.29 bis poz.333.a.30

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.03%7Ccst_codice=MKN5489CN0/01GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.29%7Ccst_codice=MKN5489CNV/01CO
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Akcesoria do klamek / Uchwyty do drzwi przesuwanych / 39x125

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

328.v
MTN0125N0R/0000

Uchwyt prostokątny 39x125(1,0) mm, do drzwi
przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

328.x
MXN0125N0R/0000

Uchwyt prostokątny 39x125(1,0) mm, do drzwi
przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się ze:
wspornikami do uchwytu
od poz.332.v do poz.332.w
i z dnami do uchwytu
od poz.331.a do poz.332.a.10
od poz.332.b do poz.332.c
od poz.332.d do poz.332.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

329.a
MTN0125N00/0000

Uchwyt owalny 39x125(1,0) mm, do drzwi przesuwanych mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

330.a
MXN0125N00/0000

Uchwyt owalny 39x125(1,0) mm, do drzwi przesuwanych stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

330.g
MRN0125N00/0000

=Uchwyt owalny 39x125(1,0) mm, do drzwi
przesuwanych= (ilość minimalna: 6000 sztuk)

żelazo -
grezzocromabile

250 w pudełku
250

Specjalne ceny brutto na duże ilości i ==:
zobacz szczegóły
Poz.330.g minimalna ilość zamówienia: 6.000 sztuk
Łączy się ze:
wspornikami do uchwytu
od poz.332.z do poz.333.a
i z dnami do uchwytu
od poz.331.a do poz.332.a.10
od poz.332.b do poz.332.c
od poz.332.d do poz.332.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

331.a
MTN0125F00/0000

Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego 39x125(1,0)
mm, do drzwi przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.a
MXN0125F00/0000

Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego 39x125(1,0)
mm, do drzwi przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

332.a.10
MRN0125F00/0000

=Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego
39x125(1,0) mm, do drzwi przesuwanych=

żelazo -
grezzo

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Poz.332.a.10
minimalna ilość zamówienia: 6.000 sztuk
Łączy się ze:
wspornikami do uchwytu
od poz.332.v do poz.332.w
od poz.332.z do poz.333.a
uchwytami prostokątnymi 39x125
od poz.328.v do poz.328.x
uchwytami owalnymi 39x125
od poz.329.a do poz.330.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

332.b
MTN0125F00/0100

Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego 39x125(1,0)
mm, otwór OB (owalny), do drzwi przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.c
MXN0125F00/0100

Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego 39x125(1,0)
mm, otwór OB (owalny), do drzwi przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się ze:
wspornikami do uchwytu
od poz.332.v do poz.332.w
od poz.332.z do poz.333.a
uchwytami prostokątnymi 39x125
od poz.328.v do poz.328.x
uchwytami owalnymi 39x125
od poz.329.a do poz.330.g

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=45
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=90
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.w%7Ccst_codice=MKN125FN0R/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=331.a%7Ccst_codice=MTN0125F00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.b%7Ccst_codice=MTN0125F00/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.d%7Ccst_codice=MTN0125F00/0200
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=333.a|cst_codice=MKN125FN00/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=331.a%7Ccst_codice=MTN0125F00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.b%7Ccst_codice=MTN0125F00/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.d%7Ccst_codice=MTN0125F00/0200
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.w%7Ccst_codice=MKN125FN0R/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a%7Ccst_codice=MKN125FN00/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.v%7Ccst_codice=MTN0125N0R/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=329.a%7Ccst_codice=MTN0125N00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.w%7Ccst_codice=MKN125FN0R/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a%7Ccst_codice=MKN125FN00/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.v%7Ccst_codice=MTN0125N0R/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=329.a%7Ccst_codice=MTN0125N00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

332.d
MTN0125F00/0200

Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego 39x125(1,0)
mm, otwór d 16 mm niski, do drzwi przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.e
MXN0125F00/0200

Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego 39x125(1,0)
mm, otwór d 16 mm niski, do drzwi przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się ze:
wspornikami do uchwytu
od poz.332.v do poz.332.w
od poz.332.z do poz.333.a
uchwytami prostokątnymi 39x125
od poz.328.v do poz.328.x
uchwytami owalnymi 39x125
od poz.329.a do poz.330.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

332.j
MTN0125N0P/0000

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, do drzwi
przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.k
MTN0125N0P/0100

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, otwór OB
(owalny), do drzwi przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.l.15
MXN0125N0P/0000

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, do drzwi
przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

332.l.20
MXN0125N0P/0100

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, otwór OB
(owalny), do drzwi przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

332.m
MLN0125N0P/0000

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, do drzwi
przesuwanych

aluminium -
grezzo

250 w pudełku
250

332.n
MLN0125N0P/0100

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, otwór OB
(owalny), do drzwi przesuwanych

aluminium -
grezzo

250 w pudełku
250

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się ze:
wspornikami do uchwytu
od poz.332.z do poz.333.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

332.q
MTN0125N0P/0200

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, z otworami śrub,
do drzwi przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.r
MTN0125N0P/0300

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, z otworami śrub,
otwór OB (owalny), do drzwi przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.s.15
MXN0125N0P/0200

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, z otworami śrub,
do drzwi przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

332.s.20
MXN0125N0P/0300

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, z otworami śrub,
otwór OB (owalny), do drzwi przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

332.t
MLN0125N0P/0200

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, z otworami śrub,
do drzwi przesuwanych

aluminium -
grezzo

250 w pudełku
250

332.u
MLN0125N0P/0300

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, z otworami śrub,
otwór OB (owalny), do drzwi przesuwanych

aluminium -
grezzo

250 w pudełku
250

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.w%7Ccst_codice=MKN125FN0R/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a%7Ccst_codice=MKN125FN00/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.v%7Ccst_codice=MTN0125N0R/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=329.a%7Ccst_codice=MTN0125N00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a%7Ccst_codice=MKN125FN00/00NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

332.v
MKN125FN0R/01NA

=Wspornik do dna (0,6) i uchwytu prostokątnego
39x125 mm do drzwi przesuwanych z napisem “made in
Italy=

poliwęglan czarny
-

250 w pudełku
250

332.w
MKN125FN0R/00NA

Wspornik do dna (1,0) i uchwytu prostokątnego 39x125
mm do drzwi przesuwanych

poliwęglan czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
uchwytami prostokątnymi 39x125
od poz.328.v do poz.328.x
i z dnami do uchwytu
od poz.331.a do poz.332.a.10
od poz.332.b do poz.332.c
od poz.332.d do poz.332.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

332.z
MKN125FN00/01NA

=Wspornik do dna (0,6) i uchwytu owalnego 39x125 mm
do drzwi przesuwanych z napisem “made in Italy=

poliwęglan czarny
-

250 w pudełku
250

333.a
MKN125FN00/00NA

Wspornik do dna (1,0) i uchwytu owalnego 39x125 mm
do drzwi przesuwanych

poliwęglan czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
uchwytami owalnymi 39x125
od poz.329.a do poz.330.g
uchwytami owalnymi 39x125
od poz.332.j do poz.332.n
i z dnami do uchwytu
od poz.331.a do poz.332.a.10
od poz.332.b do poz.332.c
od poz.332.d do poz.332.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.v%7Ccst_codice=MTN0125N0R/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=331.a%7Ccst_codice=MTN0125F00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.b%7Ccst_codice=MTN0125F00/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.d%7Ccst_codice=MTN0125F00/0200
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=329.a%7Ccst_codice=MTN0125N00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.j%7Ccst_codice=MTN0125N0P/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=331.a%7Ccst_codice=MTN0125F00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.b%7Ccst_codice=MTN0125F00/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.d%7Ccst_codice=MTN0125F00/0200
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Akcesoria do klamek / Uchwyty do drzwi przesuwanych / 29

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.b
MTNT029000/0000

Uchwyt ciągnięcia d 29 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
korkiem do uchwytu ciągnięcia
od poz.333.c do poz.333.c.02

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.b.01
MKNT029001/00GF

=Uchwyt ciągnięcia d 29 mm, z korkiem= poliwęglan
polietylen

szary
antracyt
-

500 w pudełku
500

333.b.02
MKNT029001/00NA

Uchwyt ciągnięcia d 29 mm, z korkiem poliwęglan
polietylen

czarny
-

500 w woreczku
500

333.b.11
MKNT0290M1/00CL

Uchwyt ciągnięcia d 29 mm, z korkiem poliwęglan
polietylen

chrom
połysk
metallizzato

500 w pudełku
500

333.b.12
MKNT0290M1/00CS

Uchwyt ciągnięcia d 29 mm, z korkiem poliwęglan
polietylen

chrom
satyna
metallizzato

500 w pudełku
500

333.b.13
MKNT0290M1/00OL

Uchwyt ciągnięcia d 29 mm, z korkiem poliwęglan
polietylen

złoty połysk
metallizzato

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.b.31
MTNT02900A/00TL

Uchwyt ciągnięcia w technopolimerze d 29 mm, z
korkiem i nakładką

poliamid
mosiądz

-
verniciatolucido

500 w pudełku
500

333.b.32
MTNT02900B/00CL

Uchwyt ciągnięcia w technopolimerze d 29 mm, z
korkiem i nakładką

poliamid
mosiądz

-
cromolucido

500 w pudełku
500

333.b.50
MLNT02900B/00CS

Uchwyt ciągnięcia w technopolimerze d 29 mm, z
korkiem i nakładką

poliamid
aluminium

-
Anodizzato-
satinato

500 w pudełku
500

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.b.70
MTNQ02900A/00TL

Uchwyt ciągnięcia w technopolimerze q 29 mm, z
korkiem i nakładką

poliamid
mosiądz

-
verniciatolucido

500 w pudełku
0

333.b.75
MTNQ02900B/00CL

Uchwyt ciągnięcia w technopolimerze q 29 mm, z
korkiem i nakładką

poliamid
mosiądz

-
cromolucido

500 w pudełku
500

333.b.80
MLNQ02900B/00CS

Uchwyt ciągnięcia w technopolimerze q 29 mm, z
korkiem i nakładką

poliamid
aluminium

-
Anodizzato-
satinato

500 w pudełku
500

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=45
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=185
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.c%7Ccst_codice=MKNT029000/00NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.c
MKNT029000/00NA

Korek do uchwytu ciągnięcia d 29 mm polietylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

333.c.01
MKNT029000/00OC

=Korek do uchwytu ciągnięcia d 29 mm= polietylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

333.c.02
MKNT029000/00AG

Korek do uchwytu ciągnięcia d 29 mm polietylen srebrny
-

1.000 w woreczku
10.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
uchwytem ciągnięcia d 29 w
z poz.333.b

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.b%7Ccst_codice=MTNT029000/0000
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Akcesoria do klamek / Sprężyny i akcesoria montażowe

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

346.a
MAM0350000/00NA

=Sprężyna prawe-lewe T0 42x35x6 mm, kwadrat 6 mm= poliamid stal
nierdzewna

czarny
-

500 w woreczku
500

346.b
MAM0350000/01NA

=Sprężyna prawe-lewe T0 42x35x6 mm, kwadrat 7 mm= poliamid stal
nierdzewna

czarny
-

500 w woreczku
500

346.c
MAM0350000/02NA

Sprężyna prawe-lewe T0 42x35x6 mm, kwadrat 8 mm poliamid stal
nierdzewna

czarny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 45x7
od poz.100.a do poz.102.c

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

346.d
MAM0330000/00GG

Sprężyna prawe-lewe T3 d 33 mm, otwór d 16 mm,
kwadrat 8 mm

poliacetal stal
nierdzewna

szary
-

500 w woreczku
500

346.f
MAM0330000/01GG

Sprężyna prawe-lewe T3 d 33 mm, otwór d 16 mm,
kwadrat 7 mm

poliacetal stal
nierdzewna

szary
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 47,5x11
od poz.371.a do poz.371.a.07
od poz.372.a.03 do poz.372.c.08
od poz.373.a do poz.373.c.07
od poz.374.a.02 do poz.374.c.07
i rozetami d 50x10 gwintowanymi w mosiądzu
z poz.366.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

346.h
MAM0330000/02GG

Sprężyna prawe-lewe T3 d 33 mm, otwór d 16 mm, do
uchwytu frezowanego

poliamid stal
nierdzewna

szary
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 47,5x11
od poz.371.a do poz.371.a.07
od poz.372.a.03 do poz.372.c.08
od poz.373.a do poz.373.c.07
od poz.374.a.02 do poz.374.c.07
i rozetami d 50x10 gwintowanymi w mosiądzu
z poz.366.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

346.n.05
MAM0326000/0001

Sprężyna T6 d 32 mm prawa-lewa, z połączeniem
zatrzaskowym, otwór d 16 mm, kwadrat 8 mm

poliacetal
poliamid stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w woreczku
500

346.n.08
MAM0326000/02AG

Sprężyna T6 d 32 mm prawa-lewa, z połączeniem
zatrzaskowym, otwór -A- d 18 mm, kwadrat 8 mm

poliacetal
poliamid stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
i z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=98
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=100.a%7Ccst_codice=MTRT457500/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=371.a%7Ccst_codice=MKRT475A15/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=372.a.03%7Ccst_codice=MKRT475A16/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=373.a%7Ccst_codice=MKRT475A15/09NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=374.a.02%7Ccst_codice=MKRT475A15/08NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=366.a%7Ccst_codice=MTRT500A00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=371.a%7Ccst_codice=MKRT475A15/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=372.a.03%7Ccst_codice=MKRT475A16/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=373.a%7Ccst_codice=MKRT475A15/09NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=374.a.02%7Ccst_codice=MKRT475A15/08NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=366.a%7Ccst_codice=MTRT500A00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

346.p.05
MAM0326000/0101

Sprężyna T6 d 32 mm prawa-lewa, z połączeniem
zatrzaskowym, otwór -A- d 16 mm, do klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w woreczku
500

346.p.08
MAM0326000/03NB

Sprężyna T6 d 32 mm prawa-lewa, z połączeniem
zatrzaskowym, otwór -A- d 18 mm, do klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
i z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g
Przykład zastosowania

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

346.p.55
MAM0340000/0001

Sprężyna prawe-lewe T9 d 34 mm, otwór d 18 mm,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w woreczku
500

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

346.t
MAU1516050/0001

Ogranicznik d 15x16x5 mm poliamid bezbarwny 500 w woreczku
500

Łączy się ze wszystkimi rozetami
i wspornikami ze sprężyną
z otworem 16 mm

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

347.b
MRM0320000/0100

=Sprężyna prawe-lewe 34x32x4,5 mm, kwadrat 7 mm= stal -
-

500 w woreczku
500

347.c
MRM0320000/0200

Sprężyna prawe-lewe 34x32x4,5 mm, kwadrat 8 mm stal -
-

500 w woreczku
500

347.d
MRM0320000Q0200

Sprężyna prawe-lewe 34x32x4,5 mm, kwadrat 8 mm stal -
-

50 w woreczku
50

== : zobacz szczegóły
Artykuł nie jest produkowany przez atp

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

348.a
MRM018A000/0000

Sprężyna wygięta grubość 1,8 mm stal -
grezzo

500 w woreczku
500

Artykuł nie jest produkowany przez atp

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

348.a.10
MRM018C000/0000

Sprężyna wygięta grubość 1,8x1,3 mm stal -
grezzo

500 w woreczku
500

Artykuł nie jest produkowany przez atp

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

348.b
MRM025A000/0000

Sprężyna wygięta grubość 2,5 mm stal -
grezzo

500 w woreczku
500

Artykuł nie jest produkowany przez atp

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

348.i
MRM030A000/0000

Sprężyna wygięta grubość 3 mm stal -
grezzo

500 w woreczku
500

Artykuł nie jest produkowany przez atp

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

349.a
MRP0160000/0000

Płytka zatrzymująca sprężynę z dwoma wskaźnikami,
grubość 1,2 mm

żelazo -
zincato

500 w woreczku
500

Artykuł nie jest produkowany przez atp

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

349.b
MRP016D000/0000

Płytka zatrzymująca sprężynę z jednym wskaźnikiem
bocznym, grubość 1,2 mm, do rozety d 50 mm BODA

żelazo -
zincato

500 w woreczku
500

Artykuł nie jest produkowany przez atp
Łączy się z:
rozetami d 50x7 Boda
od poz.154.l do poz.154.l.01

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.l%7Ccst_codice=MKRT507R16/02NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

349.c
MRM018B000/0000

Sprężyna wygięta, grubość 2 mm do rozety d 50 mm
BODA

stal -
grezzo

500 w woreczku
500

Artykuł nie jest produkowany przez atp
Łączy się z:
rozetami d 50x7 Boda
od poz.154.l do poz.154.l.01

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

350.a
MRP016A000/0000

=Płytka zatrzymująca sprężynę z jednym wskaźnikiem
centralnym, grubość 1,2 mm=

żelazo -
zincato

500 w woreczku
500

Artykuł nie jest produkowany przez atp
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60 
od poz.285.a do poz.285.i

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

351.a
MRP016B000/0000

Płytka zatrzymująca sprężynę z jednym wskaźnikiem
bocznym, grubość 1,2 mm

żelazo -
zincato

500 w woreczku
500

Artykuł nie jest produkowany przez atp

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

351.p
MRZ016204E/0000

Płytka elastyczna falowana 16x20x0,4 mm stal - 500 w woreczku
500

Artykuł nie jest produkowany przez atp

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

351.p.10
MRZ015194E/0000

=Płytka elastyczna falowana 15x19x0,4 mm= stal - 500 w woreczku
500

Artykuł nie jest produkowany przez atp
Minimalna ilość zamówienia: 30.000 sztuk

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.l%7Ccst_codice=MKRT507R16/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.a%7Ccst_codice=MKRV306A16/00NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

351.p.50
MRZ0162040/0000

=Płytka płaska d 16x20x -H- 0,4 mm= żelazo -
grezzo

500 w woreczku
500

351.p.52
MRZ0162008/0000

=Płytka płaska d 16x20x -H- 0,8 mm= żelazo -
grezzo

500 w woreczku
500

351.p.54
MRZ0162010/0000

=Płytka płaska d 16x20x -H- 1,0 mm= żelazo -
grezzo

500 w woreczku
500

Artykuł nie jest produkowany przez atp
Minimalna ilość zamówienia: 20.000 sztuk

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

352.a
MRZ0150000/0000

Pierścień elastyczny zabezpieczający typ A15x1 DIN 471 stal -
brunito

500 w woreczku
20.000

Artykuł nie jest produkowany przez atp

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

352.a.05
MXZ0150000/0000

=Pierścień elastyczny zabezpieczający typ A15x1 DIN
471=

stal
nierdzewna

-
-

500 w woreczku
500

Artykuł nie jest produkowany przez atp
Minimalna ilość zamówienia: 5.000 sztuk

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

352.a.25
MRZ015A000/0000

=Kółko koncentryczne do wału typu A15x1 V= stal - 1.000 w woreczku
1.000

Artykuł nie jest produkowany przez atp
Minimalna ilość zamówienia: 30.000 sztuk

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

352.c
MAM0304000/0001

Wspornik uniwersalny T7 30x40 mm otwór d 16 mm, do
sprężyny

poliamid bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

Łączy się ze:
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a ,
z płytką zatrzymującą sprężynę
z  jednym wskaźnikiem
bocznym grubość 1,2 z poz.351.a
i pierścieniem elastycznym d 15
do klamki d 16 z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

352.e.05
MAZ0029C16/00MA

Wspornik T4 d 28x7 mm ze sprężyną prawe-lewe nóżka
6 mm, otwór d 16 mm, do uchwytu frezowanego

poliacetal stal
nierdzewna

brązowy
-

1.000 w woreczku
1.000

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

352.f
MAZ0029B00/00NA

Wspornik T2 d 29x7,5 mm ze sprężyną prawe-lewe
nóżka 6 mm, otwór d 16 mm, do uchwytu frezowanego

poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

352.g
MAZ0029A16/00RE

Wspornik T4 d 28x7 mm ze sprężyną prawe-lewe nóżka
6 mm, otwór d 16 mm, kwadrat 8 mm

poliacetal stal
nierdzewna

czerwony
-

1.000 w woreczku
1.000

352.i
MAZ0029A16/01VG

Wspornik T4 d 28x7 mm ze sprężyną prawe-lewe nóżka
6 mm, otwór d 16 mm, kwadrat 7 mm

poliacetal stal
nierdzewna

zielony
-

1.000 w woreczku
1.000

352.l
MAZ0029A18/00BF

Wspornik T4 d 28x7 mm ze sprężyną prawe-lewe nóżka
6 mm, otwór d 18 mm, kwadrat 8 mm

poliacetal stal
nierdzewna

ciemnoniebieski
-

1.000 w woreczku
1.000

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

352.n
MAZ0028B16/00NA

Wspornik T2 d 29x7,5 mm ze sprężyną prawe-lewe
nóżka 6 mm, otwór d 16 mm, kwadrat 8 mm

poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

352.q
MAZ0028D16/0001

Wspornik T5 d 28x6,7 mm, z połączeniem
zatrzaskowym, ze sprężyną prawe-lewe nóżka 6 mm,
otwór d 16 mm, kwadrat 7 mm

poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

352.u
MAZ0028D16/01NF

Wspornik T5 d 28x6,7 mm, z połączeniem
zatrzaskowym, ze sprężyną prawe-lewe nóżka 6 mm,
otwór d 16 mm, kwadrat 8 mm

poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

352.v
MAZ0028D16/0201

Wspornik T5 d 28x6,7 mm, z połączeniem
zatrzaskowym, ze sprężyną prawe-lewe nóżka 6 mm,
otwór d 16 mm, do uchwytu frezowanego

poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

352.w
MAZ0028D16/02AG

Wspornik T5 d 28x6,7 mm, z połączeniem
zatrzaskowym, ze sprężyną prawe-lewe nóżka 6 mm,
otwór d 16 mm, do uchwytu frezowanego

poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

352.w.20
MAZ0028D16/03AG

Wspornik T5 d 28x6,7 mm, z połączeniem
zatrzaskowym, ze sprężyną prawe-lewe nóżka 5 mm,
otwór d 16 mm, do uchwytu frezowanego

poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
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Akcesoria do klamek / Reduktory do otworu kwadratowego

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

341.u.01
MAU0406100/00NB

Ogranicznik kwadrat 4x6x10 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
10.000

341.u.04
MAU0406250/00NB

Ogranicznik kwadrat 4x6x25 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

341.u.05
MAU0406300/00NB

Ogranicznik kwadrat 4x6x30 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.a
MAU0408100/00NA

Ogranicznik kwadrat 4x8x10 mm, do otworu poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
10.000

342.b.04
MAU0506150/00NB

=Ogranicznik kwadrat 5x6x15 mm, do otworu= poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.b.10
MAU0506250/00NB

Ogranicznik kwadrat 5x6x25 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.b.12
MAU0506300/00NB

=Ogranicznik kwadrat 5x6x30 mm, do otworu= poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.b.30
MAU0507250/00NB

Ogranicznik kwadrat 5x7x25 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.b.52
MAU0508100/00NB

Ogranicznik kwadrat 5x8x10 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.b.54
MAU0508200/00NB

Ogranicznik kwadrat 5x8x20 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.c.05
MAU0607200/00NB

Ogranicznik kwadrat 6x7x20 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.d.02
MAU0608100/00NB

Ogranicznik kwadrat 6x8x10 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.d.15
MAU0608300/00NB

Ogranicznik kwadrat 6x8x30 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.e
MAU0650829/00NA

Ogranicznik kwadrat 6,5x8x29 mm, do otworu poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
8.000

342.g.06
MAU0708200/00NB

Ogranicznik kwadrat 7x8x20 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.g.15
MAU0708300/01NB

Ogranicznik kwadrat 7x8x30 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.o.05
MAU0808515/00NB

Ogranicznik kwadrat 8x8,5x15 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.p
MAU0809250/00NB

Ogranicznik kwadrat 8x9x25 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.p.30
MAU0810250/00NB

Ogranicznik kwadrat 8x10x25 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
7.000

== : zobacz szczegóły
Inne rozmiary są dostępne na żądanie.
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

342.s
MAU0508290/00NA

Ogranicznik kwadrat 5x8x29 mm, do otworu poliamid czarny
-

500 w woreczku
10.000

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=96
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/nuove_riduzioni_in_termoplastico,119.html
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

342.u.40
MAU0405200/01NB

Ogranicznik kwadrat 4x5x20 mm, do otworu, z
kołnierzem

poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.v
MAU0506200/00NB

Ogranicznik kwadrat 5x6x20 mm, do otworu, z
kołnierzem

poliamid czarny
-

500 w woreczku
10.000

342.v.20
MAU0507300/01NB

Ogranicznik kwadrat 5x7x30 mm, do otworu, z
kołnierzem

poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.v.40
MAU0607100/01NB

=Ogranicznik kwadrat 6x7x10 mm, do otworu, z
kołnierzem=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.v.42
MAU0607200/01NB

Ogranicznik kwadrat 6x7x20 mm, do otworu, z
kołnierzem

poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.v.46
MAU0608100/01NB

Ogranicznik kwadrat 6x8x10 mm, do otworu, z
kołnierzem

poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.v.48
MAU0608200/01NB

=Ogranicznik kwadrat 6x8x20 mm, do otworu, z
kołnierzem=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.v.50
MAU0608300/01NB

Ogranicznik kwadrat 6x8x30 mm, do otworu, z
kołnierzem

poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.v.60
MAU0708200/01NB

Ogranicznik kwadrat 7x8x20 mm, do otworu, z
kołnierzem

poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.v.80
MAU0809100/01NB

=Ogranicznik kwadrat 8x9x10 mm, do otworu, z
kołnierzem=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.v.83
MAU0809250/01NB

=Ogranicznik kwadrat 8x9x25 mm, do otworu, z
kołnierzem=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

342.v.87
MAU0810300/01NB

Ogranicznik kwadrat 8x10x30 mm, do otworu, z
kołnierzem

poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

== : zobacz szczegóły
Inne rozmiary są dostępne na żądanie.
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

343.f
MAU0708300/00NB

Ogranicznik kwadrat 7x8x28 mm, do otworu, z
kołnierzem

poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

343.l
MAU0809250/02NB

Ogranicznik kwadrat 8x9x25 mm, do otworu, z
kołnierzem

poliamid czarny
-

500 w woreczku
8.000

https://www.atp.it/eventi/dettaglio/nuove_riduzioni_in_termoplastico,119.html
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Akcesoria do klamek / Akcesoria / Rozety do bram

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

340.a
MKRT336A14/00NA

Rozeta d 33 mm, otwór d 14 mm, szyjka d 19 mm poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
6.000

340.b
MKRT336A16/00NA

=Rozeta d 33 mm, otwór d 14 mm, szyjka d 19 mm= poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
7.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=46
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=94
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Akcesoria do klamek / Akcesoria / Akcesoria do WC

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

353.d
MAV028T000/0000

=Pokrętło wolne-zajęte d 28x2 mm, kwadrat 4 mm= polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
1.000

353.e
MAV028T000/0100

=Pokrętło wolne-zajęte d 28x2 mm, kwadrat 4,5 mm= polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
1.000

353.f
MAV028T000/0200

=Pokrętło wolne-zajęte d 28x2 mm, kwadrat 5 mm= polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
2.000

353.g
MAV028T000/0300

Pokrętło wolne-zajęte d 28x2 mm, kwadrat 6 mm polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
2.000

353.h
MAV028T000/0400

=Pokrętło wolne-zajęte d 28x2 mm, kwadrat 7 mm= polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
1.000

353.i
MAV028T000/0500

=Pokrętło wolne-zajęte d 28x2 mm, kwadrat 8 mm= polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
2.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

354.a
MAV029T000/0000

=Pokrętło wolne-zajęte d 29x2 mm, kwadrat 4 mm,
wysokość trzonka 12 mm=

polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
2.000

354.b
MAV029T000/0100

=Pokrętło wolne-zajęte d 29x2 mm, kwadrat 4,5 mm,
wysokość trzonka 12 mm=

polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
1.000

354.c
MAV029T000/0200

=Pokrętło wolne-zajęte d 29x2 mm, kwadrat 5 mm,
wysokość trzonka 12 mm=

polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
1.000

354.d
MAV029T000/0300

Pokrętło wolne-zajęte d 29x2 mm, kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 12 mm

polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
2.000

354.e
MAV029T000/0400

Pokrętło wolne-zajęte d 29x2 mm, kwadrat 7 mm,
wysokość trzonka 12 mm

polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
2.000

354.f
MAV029T000/0500

Pokrętło wolne-zajęte d 29x2 mm, kwadrat 8 mm,
wysokość trzonka 12 mm

polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
2.000

354.g
MAV029TT00/0000

=Pokrętło wolne-zajęte d 29x2 mm, kwadrat 8 mm,
wysokość trzonka 12 mm=

polistyren mosiądzowo-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=46
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=100
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

355.a
MAV029T000/0700

Pokrętło wolne-zajęte d 29x2 mm, kwadrat 7 mm,
wysokość trzonka 7 mm

polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
2.000

355.a.01
MAV029T000/0900

Pokrętło wolne-zajęte d 29x2 mm, kwadrat 8 mm,
wysokość trzonka 7 mm

polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
2.000

355.a.02
MAV029T000/0600

Pokrętło wolne-zajęte d 29x2 mm, kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 7 mm

polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
2.000

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

355.b
MAV029T500/0000

Pokrętło wolne-zajęte d 29x5 mm, kwadrat 8 mm polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
2.000

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

356.a
MAV029T000/0800

=Pokrętło wolne-zajęte d 29x2 mm, otwór gwiazda 6
wierzchołków, wysokość trzonka 12 mm=

polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

358.a
MAV021A130/0000

=Pokrętło wolne-zajęte d 21x2 mm, otwór d 13 mm= polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

359.a
MAV030T000/0000

Pokrętło wolne-zajęte d 30x2 mm, otwór
wymodelowany 8,5x10 mm

polistyren biało-
czerwony
tampografato

1.000 w woreczku
1.000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

360.a
MAV023A000/0001

=Pokrętło wolne-zajęte d 23x1 mm, kwadrat 5 mm,
przelotowy=

poliacetal bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
pokrętłem wolne-zajęte d 23,1
część czerwona z poz.361.a
i zasuwką otwór kwadrat 8
z poz.362.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

360.f
MAV023A000/0101

Pokrętło wolne-zajęte d 23x1 mm, otwór kwadrat 5 mm
ślepy, z cięciem moneta

poliacetal bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

Łączą się z:
pokrętłem wolne-zajęte d 23,1
część czerwona z poz.361.a
i zasuwką otwór kwadrat 8
z poz.362.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

361.a
MAV023B000/00RE

Pokrętło wolne-zajęte d 23x1 mm, część czerwona poliacetal czerwony
-

1.000 w woreczku
1.000

Łączą się z:
pokrętłem wolne-zajęte d 23,1
część biała z poz.360.a
z poz.360.f
i zasuwką otwór kwadrat 8
z poz.362.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

362.a
MAV023C000/00NA

Zasuwka otwór kwadrat 8 mm poliacetal czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Łączą się z:
pokrętłem wolne-zajęte d 23,1
część czerwona z poz.361.a
i pokrętłem wolne-zajęte d 23,1
część biała z poz.360.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

362.g
MAZ0201660/0000

Zasuwka oliwa, podstawa d 21 mm, wejście d 16 mm,
otwór kwadrat 6 mm

znal -
grezzo

100 w pudełku
600

Łączy się z:
przyciskiem d 20 z poz.362.m
Artykuł nie jest produkowany przez atp

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=361.a%7Ccst_codice=MAV023B000/00RE
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=362.a%7Ccst_codice=MAV023C000/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=361.a%7Ccst_codice=MAV023B000/00RE
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=362.a%7Ccst_codice=MAV023C000/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=360.a|cst_codice=MAV023A000/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=360.f|cst_codice=AV023A000/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=362.a%7Ccst_codice=MAV023C000/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=361.a%7Ccst_codice=MAV023B000/00RE
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=360.a%7Ccst_codice=MAV023A000/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=362.m%7Ccst_codice=MAZ020166C/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

362.m
MAZ020166C/0000

Przycisk d 21 mm, wejście d 16 mm, rdzeń kwadrat 6x75
mm

znal -
grezzo

50 w pudełku
300

Łączy się z:
zasuwką d 20 z poz.362.g
Artykuł nie jest produkowany przez atp

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=362.g%7Ccst_codice=MAZ0201660/0000
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Akcesoria do klamek / Akcesoria / Tulejki okrągłe z otworem kwadrat

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

363.a
MAZ1204000/0001

=Tulejka okrągła d 12x4 mm, kwadrat 7 mm= poliamid bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

363.b
MAZ1204000/0101

=Tulejka okrągła d 12x4 mm, kwadrat 8 mm= poliamid bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

363.c
MAZ1204000/01NB

Tulejka okrągła d 12x4 mm, kwadrat 8 mm poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

364.a
MAZ1306000/00MA

=Tulejka okrągła d 13x6 mm, kwadrat 6 mm= poliamid brązowy
-

1.000 w woreczku
5.000

364.b
MAZ1306000/01MA

=Tulejka okrągła d 13x6 mm, kwadrat 7 mm= poliamid brązowy
-

1.000 w woreczku
1.000

364.c
MAZ1306000/00BA

Tulejka okrągła d 13x6 mm, kwadrat 6 mm poliamid biały
-

1.000 w woreczku
1.000

364.d
MAZ1306000/01BA

Tulejka okrągła d 13x6 mm, kwadrat 7 mm poliamid biały
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=46
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=101


2023/05/24 Strona 214/223

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Akcesoria do klamek / Akcesoria / Pierścień chroniący klamkę

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

365.a
MAZ1618000/0002

Pierścień odbój, d wewnętrzna 16 i 18 mm, do klamek polichlorek
winylu

przezroczysty
-

100 w woreczku
1.500

Artykuł nie jest produkowany przez atp

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=46
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=102
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Akcesoria do klamek / Akcesoria / System regulacji żelaza do DK

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

365.i
MAU0708340/0101

Regulator kwadrat 7x8x34 mm, do żelaza zębatki
jednostronnej

poliacetal bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

Łączy się z:
żelazem 7x70 mm zębatką jednostronną
z poz.365.p
z rozetą 4 pozycyjną owalną 30x65
w żelazie do uchwytu frezowanego
z poz.307.b.20 i307.b.25

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

365.p
MRDV77000A/0000

Żelazo 7x70 mm zębatka jednostronna żelazo -
zincato

500 w pudełku
500

Łączy się z:
regulatorem 7x8x34 mm z poz.365.i
z rozetą 4 pozycyjną owalną 30x65
w żelazie do uchwytu frezowanego
z poz.307.b.20 i307.b.25

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=46
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=103
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=365.p|cst_codice=MRDV77000A/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.b.20%7Ccst_codice=MRDV365D16/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.b.25%7Ccst_codice=MRDV365D16/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=365.i|cst_codice=MAU0708340/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.b.20%7Ccst_codice=MRDV365D16/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.b.25%7Ccst_codice=MRDV365D16/0100
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Akcesoria do klamek / Akcesoria / Centralizator do zamków

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

352.z
MAZ0816000/00NA

Centralizator do żelaza kwadrat 8 mm i otworu do
uchwytu frezowanego d 16 mm

polistyren czarny 1.000 w woreczku
1.000

352.z.05
MAZ0716000/00NA

Centralizator do żelaza kwadrat 7 mm i otworu do
uchwytu frezowanego d 16 mm

polistyren czarny 1.000 w woreczku
1.000

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

352.z.20
MAZ0818000/00NA

Centralizator d 8x18 mm do cylindra PZ z zasuwką polipropylen czarny 1.000 w woreczku
1.000

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=46
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=204
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Akcesoria do klamek / Akcesoria / Drzwi antywłamaniowe

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

770.a
MAZ0145000/00NA

=Komplet uszczelek do drzwi antywłamaniowych: otwór
OB + otwór PZ+sześciokąt=

poliacetal czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

770.b
MAZ0145000/00OC

=Komplet uszczelek do drzwi antywłamaniowych: otwór
OB + otwór PZ + sześciokąt=

poliacetal jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

770.l
MAZ0145000/01NA

=Komplet uszczelek do drzwi antywłamaniowych:
d18x20x8 mm d + d 18 x 21 x 8 mm=

poliacetal czarny
-

100 w woreczku
1.000

770.m
MAZ0145000/01OC

=Komplet uszczelek do drzwi antywłamaniowych:
d18x20x8 mm d + d 18 x 21 x 8 mm=

poliacetal jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=46
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=228
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Akcesoria do klamek / Zatrzymuje się drzwi i okiennic / Zatrzymuje drzwi

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

700.c
FES251B000/00NF

Blokada drzwi PIRANHA z mocowaniem do podłogi lub
ściany z dyblami i śrubami do montażu

poliacetal
żelazo

czarny
-

50 w pudełku
500

700.i
FES251B000L00NF

Blokada drzwi PIRANHA z mocowaniem do podłogi lub
ściany bez śrub i dybli

poliacetal czarny
-

1.000 w pudełku
1.000

Ciężar odczepienia 6,5 kg

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

701.b
FES2520000/00NA

Blokada drzwi z mocowaniem do podłogi lub ściany z
dyblami i śrubami do montażu

poliacetal czarny
-

50 w pudełku
500

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

702.b
FES2530000L00BA

=Blokada drzwi clip= poliamid biały
-

1.000 w woreczku
1.000

702.e
FES2530000L00NA

Blokada drzwi clip poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=197
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=198
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Akcesoria do klamek / Zatrzymuje się drzwi i okiennic / Blokady okiennic

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

707.b
FES257B000/00NA

Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia
elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od
44 do 65 mm

poliamid
żelazo

czarny
-

30 w pudełku
300

707.d
FES257B000/00OC

=Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia
elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od
44 do 65 mm=

poliamid
żelazo

jasne złoto
-

30 w pudełku
300

707.f
FES257B000/00AG

=Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia
elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od
44 do 65 mm=

poliamid
żelazo

srebrny
-

30 w pudełku
300

707.h
FES257B000D00NA

Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia
elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od
44 do 65 mm

poliamid
żelazo

czarny
-

350 w pudełku
350

== : zobacz szczegóły

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

709.b
FES259B000/00NA

Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia
elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od
44 do 65 mm

poliamid
żelazo

czarny
-

25 w pudełku
250

709.d
FES259B000/00OC

=Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia
elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od
44 do 65 mm=

poliamid
żelazo

jasne złoto
-

25 w pudełku
250

709.f
FES259B000/00AG

=Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia
elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od
44 do 65 mm=

poliamid
żelazo

srebrny
-

25 w pudełku
250

709.h
FES259B000C00NA

Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia
elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od
44 do 65 mm

poliamid
żelazo

czarny
-

300 w pudełku
300

== : zobacz szczegóły
Właściwa do montażu na okiennicach (na dole)
i na drzwiach okiennych (bocznie)

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=197
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=199


2023/05/24 Strona 220/223

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

710.b
FES2600000/01NA

Blokada okiennic automatyczna TORNADO, ze śrubą d
6x60 mm i dyblem do montażu, z podkładkami do okuć
od 39 do 56 mm

poliacetal
guma
termoplastyczna
żelazo

czarny
-

10 w pudełku
100

710.c
FES2600000F03NA

Blokada okiennic automatyczna TORNADO, do śruby d 6
mm, z podkładkami do okuć od 39 do 56 mm (bez śruby
i dybla)

guma
termoplastyczna
poliacetal

czarny
-

150 w pudełku
150

Wyposażone w  śrubę i dybel
Właściwa do montażu
na okiennicach (na dole)
i na drzwiach okiennych (bocznie)

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

710.f
FES2600000/02NA

Blokada okiennic automatyczna TORNADO, ze śrubą d
6x60 mm i dyblem do montażu, z podkładkami do okuć
od 12 do 38 mm

poliacetal
guma
termoplastyczna
żelazo

czarny
-

10 w pudełku
100

Wyposażone w  śrubę i dybel
Właściwa do montażu
na okiennicach (na dole)
i na drzwiach okiennych (bocznie)

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

710.l
FES2600000F01NA

=Blokada okiennic automatyczna TORNADO, do śrub d 7
mm, z podkładkami do okuć od 39 do 56 mm=

poliacetal
guma
termoplastyczna

czarny
-

150 w pudełku
150

== : zobacz szczegóły
Bez śruby i dybla
Właściwa do montażu
na okiennicach(na dole)
i na drzwiach okiennych (bocznie)
Połączalne ze specyficznymi kołkami
do izolacji zewnętrznej murów.
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

710.p
FES2600000F02NA

Blokada okiennic automatyczna TORNADO, do śrub d 7
mm, z podkładkami do okuć od 12 do 38 mm

poliacetal
guma
termoplastyczna

czarny
-

150 w pudełku
150

Bez śruby i dybla
Właściwa do montażu
na okiennicach (na dole)
i na drzwiach okiennych (bocznie)
Połączalne ze specyficznymi kołkami
do izolacji zewnętrznej murów.
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Akcesoria do klamek / Zatrzymuje się drzwi i okiennic / Akcesoria / Odbojniki

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

340.w
MAZ051A000/00GA

=Odbojnik drzwiowy typ –A-= guma
termoplastyczna

szary
-

1.000 w pudełku
1.000

340.y
MAZ051A000/00BA

=Odbojnik drzwiowy typ –A-= guma
termoplastyczna

biały
-

1.000 w pudełku
1.000

341.a
MAZ051A000/00NA

Odbojnik drzwiowy typ –A- guma
termoplastyczna

czarny
-

1.000 w pudełku
1.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=197
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=200
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=95
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Akcesoria do klamek / Zatrzymuje się drzwi i okiennic / Akcesoria / Gumy do blokad okiennicy

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

345.a
MAZ0540000/00BR

=Guma do blokady okiennic= polichlorek
winylu

złoty brąz
-

1.000 w woreczku
1.000

345.b
MAZ0540000/00NA

Guma do blokady okiennic polichlorek
winylu

czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=197
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=200
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=97

