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Indeks (w kolejnosci wystepowania w katalogu):

•

Oliwki okienne (4-8 pozycyjna)

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 / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / Akcesoria
Pozycja
KOD

Opis

Materiał

Kolor
Opakowanie
Wykończenie Opakowanie

313.l.05
MRDV760000/0000
313.l.10
MRDV775000/0000

Żelazo 7x60 zębatka dwustronna

żelazo

zincato

Żelazo 7x75 zębatka dwustronna

żelazo

zincato

500 w pudełku
500
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
Opakowanie
Wykończenie 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
Opakowanie
Wykończenie 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
Opakowanie
Wykończenie 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
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Pozycja
KOD

Opis

Materiał

Kolor
Opakowanie
Wykończenie Opakowanie

328.b
MKD1921000/00BA
328.c
MKD1921000/00GB
328.d
MKD1921000/00MA
328.e
MKD1921000/00NA

=Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK=

poliacetal

=Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK=

poliacetal

Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK

poliacetal

=Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK=

poliacetal

biały
szary
brązowy
czarny
-

1.000 w woreczku
40.000
1.000 w woreczku
40.000
1.000 w woreczku
40.000
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
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