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Indeks (w kolejnosci wystepowania w katalogu):
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• Rozety i tarcze 45 mm

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 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

