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Akcesoria do klamek
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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 / okrągłe 50x5

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

772.a
MTRT505000/0000

Rozeta d 50x5(0,8) mm, otwór d 21 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

772.i
MLRT505000/0000

Rozeta d 50x5(0,8) mm, otwór d 21 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

772.r
MXRT505000/0000

Rozeta d 50x5(0,8) mm, otwór d 21 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.774.a
i tarczami d 50x3,5

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

774.a
MKRT505C16/00AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną PRAWA, do
uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.772.a
i tarczami d 50x3,5

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

775.a
MKRT505C16/02AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną LEWA do
uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.772.a
i tarczami d 50x3,5

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

776.a
MKRT505C16/01AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną PRAWA, do
uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.772.a
i tarczami d 50x3,5

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

777.a
MKRT505C16/03AG

Rozeta d 50x5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -
A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną LEWA, do
uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x5 od poz.772.a
i tarczami d 50x3,5
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