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• Systemy efekt FALI

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 zasłon / Systemy efekt FALI / Generacja G3

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

97.y.06
ARS686EB53/0101

Ślizgacz okrągły obrotowy G3, z agrafką, rdzeń d 3,3
mm, d głowy 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny

poliacetal bezbarwny
-

110 w woreczku
26.400

Nie możemy sprzedawać tego artykułu
bezpośrednio w Szwajcarii.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczególy
jest połączalne ze sznurem
rdzeniem G3
odległość 60 mm od poz.97.y.60
i ze sznurem rdzeniem G3
odległość 80 mm od poz.97.y.80 .
Żeby obliczyć ilość suwaków
do połączenia ze sznurem z rdzeniem,
prosimy użyć kalkulator
excel umieszczony poniżej.

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

97.y.16
ARS686EB10/0101

Ślizgacz okrągły obrotowy G3, z agrafką, rdzeń d 5,4
mm, d głowy 10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny

poliacetal bezbarwny
-

110 w woreczku
26.400

Nie możemy sprzedawać tego artykułu
bezpośrednio w Szwajcarii.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczególy
jest połączalne ze sznurem
rdzeniem G3
odległość 60 mm od poz.97.y.60
i ze sznurem rdzeniem G3
odległość 80 mm od poz.97.y.80 .
Żeby obliczyć ilość suwaków
do połączenia ze sznurem z rdzeniem,
prosimy użyć kalkulator
excel umieszczony poniżej.

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

97.y.31
ARS686BB53/0101

Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 3,3 mm, d głowy
5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny

poliacetal bezbarwny
-

110 w woreczku
26.400

97.y.32
ARS686BB53/01NA

Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 3,3 mm, d głowy
5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny

poliacetal czarny
-

110 w woreczku
26.400

Nie możemy sprzedawać tego artykułu
bezpośrednio w Szwajcarii.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczególy
jest połączalne ze sznurem
rdzeniem G3
odległość 60 mm od poz.97.y.60
i ze sznurem rdzeniem G3
odległość 80 mm od poz.97.y.80 .
Żeby obliczyć ilość suwaków
do połączenia ze sznurem z rdzeniem,
prosimy użyć kalkulator
excel umieszczony poniżej.

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=6
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=220
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=234
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860B60/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860B80/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860B60/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860B80/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860B60/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860B80/00BA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

97.y.43
ARS686BB10/01CM

Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 5,4 mm, d głowy
10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny

poliacetal chrom
matowy
-

1.100 x pudełku
26.400

97.y.46
ARS686BB10/0101

Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 5,4 mm, d głowy
10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny

poliacetal bezbarwny
-

1.100 x pudełku
26.400

97.y.47
ARS686BB10/01NA

Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 5,4 mm, d głowy
10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny

poliacetal czarny
-

1.100 x pudełku
26.400

97.y.48
ARS686BB10K0001

Ślizgacz okrągły obrotowy G3, rdzeń d 5,4 mm, d głowy
10 mm, wysokość 2 mm, do -U- szyny

poliacetal bezbarwny
-

10.000 w woreczku
10.000

Nie możemy sprzedawać tego artykułu
bezpośrednio w Szwajcarii.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczególy
jest połączalne ze sznurem
rdzeniem G3
odległość 60 mm od poz.97.y.60
i ze sznurem rdzeniem G3
odległość 80 mm od poz.97.y.80 .
Żeby obliczyć ilość suwaków
do połączenia ze sznurem z rdzeniem,
prosimy użyć kalkulator
excel umieszczony poniżej.

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

97.y.60
ARS6860B60/00BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 60 mm poliester
poliacetal

biały
-

100 m x szpule
1.000

97.y.61
ARS6860B60/00NA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 60 mm poliester
poliacetal

czarny
-

100 m x szpule
1.000

97.y.65
ARS6860B60H00BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 60 mm poliester
poliacetal

biały
-

50 m x szpule
1.000

97.y.66
ARS6860B60H00NA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 60 mm poliester
poliacetal

czarny
-

50 m x szpule
1.000

97.y.70
ARS6860B60M00BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 60 mm poliester
poliacetal

biały
-

25 m x szpule
1.000

97.y.71
ARS6860B60M00NA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 60 mm poliester
poliacetal

czarny
-

25 m x szpule
1.000

97.y.80
ARS6860B80/00BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 80 mm poliester
poliacetal

biały
-

100 m x szpule
1.000

97.y.81
ARS6860B80/00NA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 80 mm poliester
poliacetal

czarny
-

100 m x szpule
1.000

97.y.85
ARS6860B80H00BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 80 mm poliester
poliacetal

biały
-

50 m x szpule
1.000

97.y.86
ARS6860B80H00NA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 80 mm poliester
poliacetal

czarny
-

50 m x szpule
1.000

97.y.90
ARS6860B80M00BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 80 mm poliester
poliacetal

biały
-

25 m x szpule
1.000

97.y.91
ARS6860B80M00NA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość 80 mm poliester
poliacetal

czarny
-

25 m x szpule
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczególy
Łączy się z:
Suwakiem z oczkiem podłużnym poz.100.b ,
ślizgaczami okrągłymi obrotowymi G3
z poz.97.y.31 i97.y.46
i ze ślizgaczami okrągłymi obrotowymi G3
z agrafką z poz.97.y.06 i97.y.16 .
z haczykiem ślimak genova i poz.97.y.50
ślizgaczem początek fali z poz.264.c
Kliknijtu po więcej informacji

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860B60/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860B80/00BA
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686DPO0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS686BB53/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS686BB10/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS686EB53/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS686EB10/0101
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARG688P000/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=264.c|cst_codice=ARS686JA00/0101
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/sistemi_di_corda_e_scorrevoli_per_effetto_ad_onda,17.html
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

97.z.05
ARS6860A80/01BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym
G3,rdzeń d 5,4 mm,głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -
U- szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

biały
-

100 m x szpule
400

97.z.07
ARS6860A80H01BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 5,4 mm,głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

biały
-

50 m x szpule
400

97.z.08
ARS6860A80H01NA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 5,4 mm,głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

czarny
-

50 m x szpule
400

97.z.09
ARS6860A80M01BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 5,4 mm,głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

biały
-

25 m x szpule
400

97.z.11
ARS6860A60/01BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 5,4 mm,głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

biały
-

100 m x szpule
400

97.z.13
ARS6860A60H01BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 5,4 mm,głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

biały
-

50 m x szpule
400

97.z.14
ARS6860A60H01NA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 5,4 mm,głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

czarny
-

50 m x szpule
400

97.z.15
ARS6860A60M01BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 5,4 mm,głowa d 10 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

biały
-

25 m x szpule
400

Nie możemy sprzedawać tego artykułu
bezpośrednio w Szwajcarii.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczególy
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

97.z.20
ARS6860A60/03BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym
G3,rdzeń d 3,3 mm,głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do
-U- szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

biały
-

100 m x szpule
400

97.z.21
ARS6860A60/03NA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 3,3 mm,głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

czarny
-

100 m x szpule
400

97.z.23
ARS6860A60H03BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 3,3 mm,głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

biały
-

50 m x szpule
400

97.z.25
ARS6860A60M03BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 60 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 3,3 mm,głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

biały
-

25 m x szpule
400

97.z.30
ARS6860A80/03BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 3,3 mm,głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

biały
-

100 m x szpule
400

97.z.31
ARS6860A80/03NA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 3,3 mm,głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

czarny
-

100 m x szpule
400

97.z.33
ARS6860A80H03BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 3,3 mm,głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

biały
-

50 m x szpule
400

97.z.35
ARS6860A80M03BA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym G3,
rdzeń d 3,3 mm,głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do -U-
szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

biały
-

25 m x szpule
400

97.z.37
ARS6860A80M03NA

Sznur G3 z rdzeniem d 2,0 mm, odległość-P- 80 mm
zmontowany ze ślizgaczem okrągłym obrotowym
G3,rdzeń d 3,3 mm,głowa d 5,3 mm, wysokość 2 mm, do
-U- szyny, owinięty w folie ochronną

poliacetal
poliester

czarny
-

25 m x szpule
400

Nie możemy sprzedawać tego artykułu
bezpośrednio w Szwajcarii.
Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczególy


