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Indeks (w kolejnosci wystepowania w katalogu):
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• Rozety i tarcze 50 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 50 mm / kwadratowe 50x50x10 / rozeta do połączenia
zatrzaskowego klamki

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.75
MKRQ511D16/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór –A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, do połączenia zatrzaskowego
klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

190.u.78
MKRQ511D16/02AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór –A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, do połączenia zatrzaskowego
klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Połączenie zatrzaskowe klamki jest odwracalne.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.85
MKRQ511D16/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór –A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, do połączenia zatrzaskowego
klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

190.u.86
MKRQ511D16/04AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór –A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, do połączenia zatrzaskowego klamki
frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Połączenie zatrzaskowe klamki jest odwracalne.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.95
MKRQ511D16/03AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby
i otwór samogwintujący wypukłe, otwór –A- d 16
mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do
połączenia zatrzaskowego klamki frezowanej

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Połączenie zatrzaskowe klamki jest odwracalne.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

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=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=73
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=219
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=219
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosetta_quadra_con_molla_per_aggancio_a_scatto_reversibile_della_maniglia,77.html
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosetta_quadra_con_molla_per_aggancio_a_scatto_reversibile_della_maniglia,77.html
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosetta_quadra_con_molla_per_aggancio_a_scatto_reversibile_della_maniglia,77.html
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

410.b
MKRQ511F16/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór –A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
połączenia zatrzaskowego klamki frezowanej

poliacetal srebrny 500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Nie jest możliwa sprzedaż bezpośrednia do Polski,
Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier.
Połączenie zatrzaskowe klamki jest nieodwracalne.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01
ramkami kwadratowymi od poz.190.p.71
medalem kwadratowym 28 z poz.190.p.85
Kliknijtu po więcej informacji

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.71|cst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.85|cst_codice=MTRQ511M02/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosetta_quadra_per_aggancio_a_scatto_irreversibile_della_maniglia,99.html

