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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):

•

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 / low profile 50x3,5 / rozety
Pozycja
KOD

Opis

Materiał

Kolor
Opakowanie
Wykończenie Opakowanie

737.a
MKRT503A16/00AG

Rozeta d 50x3,5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d
16 mm, szyjka d 19 mm, bez sprężyny resor piórowy

poliamid

srebrny

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami okrągłymi w metalu d 50x3,5
od poz.707.g do poz.707.q
i kwadratowymi od poz.710.g do poz.710.q

Pozycja
KOD

Opis

Materiał

740.a
MKRT503A16/01AG

Rozeta d 50x3,5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór d poliamid
16 mm, szyjka d 19 mm, bez sprężyny resor piórowy

Kolor
Opakowanie
Wykończenie Opakowanie

srebrny

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami okrągłymi w metalu d 50x3,5
od poz.707.g do poz.707.q
i kwadratowymi od poz.710.g do poz.710.q
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