atp di F. Garzoni
I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY
via del Tram, 8
P.Iva P.Iva IT00232730986
FAX +39 0365 823054
www.atp.it - info@atp.it

articoli tecnici per l’industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal

Update: 03-12-2022 08:49:01

KATALOG - MA Akcesoria do klamek

W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

2022/12/03

Strona 2/4
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Indeks (w kolejnosci wystepowania w katalogu):

•

Rozety i tarcze prostokątne metalowe

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 prostokątne metalowe / 30x65
Pozycja
KOD

Opis

Materiał

750.b
MTRR365000/0000
750.d
MLRR365000/0000
750.d.05
MLRR365000/0100
750.d.08
MLRR365000/0200
750.d.30
MRRR365000/0000
750.f
MXRR365000/0000
803.b.05
MLRR246000/0000
803.c.05
MXRR246000/0000

Rozeta prostokątna 30x65x12(0,8) mm, otwór d 16 mm mosiądz
Rozeta prostokątna 30x65x12(1,0) mm, otwór d 16 mm aluminium
Rozeta prostokątna 30x65x12(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium
Rozeta prostokątna 30x65x12(1,0) mm, bez otworu

aluminium

Rozeta prostokątna 30x65x12(0,8) mm, otwór d 16 mm żelazo
Rozeta prostokątna 30x65x12(0,8) mm, otwór d 16 mm stal
nierdzewna
Rozeta prostokątna 24x60x6(0,8) mm, otwór d 16 mm aluminium
Rozeta prostokątna 24x60x6(0,8) mm, otwór d 16 mm

stal
nierdzewna

Kolor
Opakowanie
Wykończenie Opakowanie

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 w pudełku
500
500 w pudełku
500
500 w pudełku
500
500 w pudełku
500
500 w pudełku
500
500 w pudełku
500
250 w pudełku
250
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
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