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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) / owalne / 31x65
Pozycja
KOD

Opis

Materiał

Kolor
Opakowanie
Wykończenie 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

307.d.01
MKDV315A18/0001
307.d.02
MKDV315A18/00OC

Rozeta owalna 31x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby poliacetal
wypukłe, otwór d 18 mm, szyjka d 21,5 mm
=Rozeta owalna 31x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby poliacetal
wypukłe, otwór d 18 mm, szyjka d 21,5 mm=

Kolor
Opakowanie
Wykończenie Opakowanie

bezbarwny
jasne złoto
-

500 w woreczku
1.000
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
Opakowanie
Wykończenie 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
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