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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. 



2023/05/21 Strona 4/6

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Akcesoria do klamek / Rozety i tarcze 45 mm / okrągłe 45x7 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

109.a
MTBT4570V0/0000

Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

110.a
MLBT4570V0/0000

Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OB
od poz.115.a do pos.115.a.03

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

111.a
MTBT4570T0/0000

Rozeta d 45x7(0,8) mm, otwór BB (niemiecki) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

112.a
MLBT4570T0/0000

Rozeta d 45x7(1,0) mm, otwór BB (niemiecki) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OB
od poz.115.a to pos.115.a.03

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

113.a
MTBT4570M0/0000

Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór DM (podwójne
rozmieszczenie)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

114.a
MLBT4570M0/0000

Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór DM (podwójne
rozmieszczenie)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OB
od poz.115.a do pos.115.a.03

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

115.a
MKBT4570V0/00NA

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór OB (owalny)
9x24 mm

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
40.000

115.a.01
MKBT4570V0/00OC

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór OB (owalny)
9x24 mm

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

115.a.02
MKBT4570V0/00AG

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór OB (owalny)
9x24 mm

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
40.000

115.a.03
MKBT4570V0/0001

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór OB
(owalny) 9x24 mm=

polipropylen bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczególy
Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwory OB, BB, DM
od poz.108.a  do poz.110.a
od poz.111.a do poz.112.a
od poz.113.a  do poz.114.a

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=62
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=66
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=115.a%7Ccst_codice=MKBT4570V0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=115.a%7Ccst_codice=MKBT4570V0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=115.a%7Ccst_codice=MKBT4570V0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=108.a%7Ccst_codice=MTBT4575V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=111.a|cst_codice=MTBT4570T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=113.a%7Ccst_codice=MTBT4570M0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

116.a
MTBT4570P0/0000

Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

117.a
MLBT4570P0/0000

Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OZ, poz.118.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

118.a
MKBT4570V0/02NA

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór OZ
(patent) 22x32 mm=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczególy
Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OZ
od poz.116.a  do poz.117.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

120.a
MTBT4570Y0/0000

Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

121.a
MLBT4570Y0/0000

Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór PZ
od poz.122.a do poz.122.a.03

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

122.a
MKBT4570Y0/00NA

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór PZ (yale) polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
40.000

122.a.01
MKBT4570Y0/00OC

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór PZ (yale)= polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

122.a.02
MKBT4570Y0/00AG

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór PZ (yale)= polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

122.a.03
MKBT4570Y0/0001

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, otwór PZ (yale)= polipropylen bezbarwny
-

1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczególy
Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór PZ
od poz.119.a do poz.121.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=118.a|cst_codice=MKBT4570V0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=116.a%7Ccst_codice=MTBT4570P0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=122.a%7Ccst_codice=MKBT4570Y0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=119.a%7Ccst_codice=MTBT4575Y0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

123.a
MTBT4570W0/0000

Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór WC ( pokrętło wolne-
zajęte)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

124.a
MLBT4570W0/0000

Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór WC ( pokrętło wolne-
zajęte)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 z pokrętłem wolne-zajęte
od poz.125.a do poz.125.f

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

125.a
MKBT4570W0/00NA

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem
wolne-zajęte kwadrat 4 mm, wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w woreczku
500

125.b
MKBT4570W0/01NA

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem
wolne-zajęte kwadrat 4,5 mm, wysokość trzonka 12
mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w woreczku
500

125.c
MKBT4570W0/02NA

=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem
wolne-zajęte kwadrat 5 mm, wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w woreczku
500

125.d
MKBT4570W0/03NA

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem wolne-
zajęte kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w woreczku
500

125.e
MKBT4570W0/04NA

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem wolne-
zajęte kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w woreczku
500

125.f
MKBT4570W0/05NA

Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem wolne-
zajęte kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór WC
od poz.123.a do poz.124.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=125.a|cst_codice=MKBT4570W0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=123.a%7Ccst_codice=MTBT4570W0/0000

