
atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 030 8382080

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: 21-05-2023 08:56:19

KATALOG - MA -
Akcesoria do klamek

W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it
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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 / okrągłe 45x9 / rozeta do połączenia zatrzaskowego
klamki

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

128.j.05
MKRT459B16/0001

Rozeta d 45x9 mm, otwory łba śruby, otwór -A- d 16
mm, szyjka -B- d 21 mm, kwadrat 8 mm, do połączenia
zatrzaskowego klamki

poliacetal bezbarwny 500 w woreczku
500

Połączenie zatrzaskowe klamki jest nieodwracalne.
Do tej rozety nie jest przewidziane
wprowadzenie sprężyny powrotu.
Łączy się z:
rozetami d 45x9
od poz.127.a do 128.g.10

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=63
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=218
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=218
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=127.a%7Ccst_codice=MTRT459000/0000

