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Indeks (w kolejnosci wystepowania w katalogu):
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• Rozety i tarcze okrągłe 47,5 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 okrągłe 47,5 mm / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

375.a
MTBT4750V0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór OB (owalny) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

375.a.01
MLBT4750V0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór OB (owalny) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

375.c
MXBT4750V0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór OB (owalny) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

375.g
MRBT4750V0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór OB (owalny) żelazo -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB+PZ
z poz.377.a , od poz.378.a do poz.378.b
z poz.379.a , z poz.380.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

376.a
MTBT4750Y0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

376.a.01
MLBT4750Y0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

376.a.20
MXBT4750Y0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

376.a.30
MRBT4750Y0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór PZ (yale) żelazo -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB+PZ
z poz.377.a , od poz.378.a do poz.378.b
z poz.379.a , z poz.380.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

376.b
MTBT4750T0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór BB (niemiecki) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

376.d
MLBT4750T0/0000

Tarcza d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór BB (niemiecki) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB+PZ
z poz.377.a , od poz.378.a do poz.378.b
z poz.379.a , z poz.380.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

377.a
MKBT4750VY/00NA

=Tarcza d 47,5x11 mm wypukła, otwór OB+PZ (owalny
+yale), otwory łba śruby wypukłe=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

==: zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB,PZ,BB
od poz.375.a do poz.375.g
od poz.376.a do poz.376.a.30
od poz.376.b do poz.376.d

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=37
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=70
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=377.a|cst_codice=MKBT4750VY/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=378.a|cst_codice=MKBT4750VY/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=379.a|cst_codice=MKBT4750VY/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=380.a|cst_codice=MKBT4750VY/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=377.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=378.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=379.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=380.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=377.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=378.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=379.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=380.a%7Ccst_codice=MKBT4750VY/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=375.a|cst_codice=MTBT4750V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=376.a|cst_codice=MTBT4750Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=376.b|cst_codice=MTBT4750T0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

378.a
MKBT4750VY/01NA

Tarcza d 47,5x11 mm wypukła, otwór OB+PZ (owalny
+yale), otwory łba śruby płaskie

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

378.b
MKBT4750VY/01OC

=Tarcza d 47,5x11 mm wypukła, otwór OB+PZ (owalny
+yale), otwory łba śruby płaskie=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

378.d
MKBT4750VY/0101

=Tarcza d 47,5x11 mm wypukła, otwór OB+PZ (owalny
+yale), otwory łba śruby płaskie=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i = : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB,PZ,BB
od poz.375.a do poz.375.g
od poz.376.a do poz.376.a.30
od poz.376.b do poz.376.d

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

379.a
MKBT4750VY/02NA

=Tarcza d 47,5x11 mm wypukła, otwór OB+PZ (owalny
+yale), otwory śruby samogwintujące wypukłe=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

==: zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB,PZ,BB
od poz.375.a do poz.375.g
od poz.376.a do poz.376.a.30
od poz.376.b do poz.376.d

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

380.a
MKBT4750VY/03NA

=Tarcza d 47,5x11 mm wypukła, otwór OB+PZ (owalny
+yale), otwór łba śruby i otwór samogwintujący
wypukłe=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

==: zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 47,5x11 otwór OB,PZ,BB
od poz.375.a do poz.375.g
od poz.376.a do poz.376.a.30
od poz.376.b do poz.376.d

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=375.a%7Ccst_codice=MTBT4750V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=376.a%7Ccst_codice=MTBT4750Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=376.b%7Ccst_codice=MTBT4750T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=375.a%7Ccst_codice=MTBT4750V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=376.a%7Ccst_codice=MTBT4750Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=376.b%7Ccst_codice=MTBT4750T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=375.a%7Ccst_codice=MTBT4750V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=376.a%7Ccst_codice=MTBT4750Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=376.b%7Ccst_codice=MTBT4750T0/0000

