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Indeks (w kolejnosci wystepowania w katalogu):

•

Rozety i tarcze kwadratowe 53x53x11 mosiądz ciężki

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 / Rozety i tarcze kwadratowe 53x53x11 mosiądz ciężki
Pozycja
KOD

Opis

Materiał

Kolor
Opakowanie
Wykończenie Opakowanie

193.f.01
MTRQ531100/0100

*Rozeta kwadratowa 53x53x11 mm, otwór d 24 mm*

mosiądz

50 w pudełku
semilavorato 200

Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.194.a do pos.241.o
Dostępny do wyczerpania zapasów

Pozycja
KOD

Opis

Materiał

278.v.01
MTBQ5311V0/0000

*Tarcza kwadratowa 53x53x11 mm, otwór OB (owalny) mosiądz
8,5x20,5 mm*

Kolor
Opakowanie
Wykończenie Opakowanie

50 w pudełku
semilavorato 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
Opakowanie
Wykończenie Opakowanie

278.v.02
MTBQ5311Y0/0000

*Tarcza kwadratowa 53x53x11 mm, otwór PZ (yale)*

mosiądz

50 w pudełku
semilavorato 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
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