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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. 



2023/05/21 Strona 4/13

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 50 mm / okrągłe 50x7 / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

141.a
MTRT507000/0000

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

141.b
MTRT507000/0100

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

141.c
MTRT507000/0200

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 24,5 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

141.d
MTRT507000/0300

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 27 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

141.e
MTRT507000/0400

Rozeta d 50x7(0,8) mm, bez otworu mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

141.f
MTRT507000/0500

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 11 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

142.a
MLRT507000/0000

Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

142.b
MLRT507000/0100

Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

142.c
MLRT507000/0200

Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 24,5 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

142.d
MLRT507000/0300

Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 27 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

142.e
MLRT507000/0400

Rozeta d 50x7(1,0) mm, bez otworu aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

142.f
MLRT507000/0500

Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 15,5 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

142.g
MLRT507000/0600

Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 10 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

143.a
MXRT507000/0000

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

143.b
MXRT507000/0100

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 24,5 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

143.c
MXRT507000/0200

Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 27 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

143.d
MXRT507000/0300

Rozeta d 50x7(0,8) mm, bez otworu stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.144.e do poz.154.m.25

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

144.e
MKRT507A18/01NA

*Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny*

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

144.f
MKRT507A14/00NA

*Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 14 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny*

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
-

144.l
MKRT507A18/03NA

=Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 18 mm, szyjka -B- d 27 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
-

144.n.07
MKRT507A18/02OC

*Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny*

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
-

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a
**: Dostępny do wyczerpania zapasów.

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=38
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=71
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=74
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=74#MKRT507A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

148.a
MKRT507A16/08NA

*Rozeta d 50x7 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny*

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

148.b.01
MKRT507A18/07OC

=Rozeta d 50x7 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
-

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a
**Dostępny do wyczerpania zapasów.

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

148.d
MKRT507A16/13NA

=Rozeta d 50x7 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe 15 mm, otwór d 16 mm, szyjka d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

152.d.03
MKRT507C16/05AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7
mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.d.04
MKRT507C16/06AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.d.05
MKRT507C16/00AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8
mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.d.06
MKRT507C16/02AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.d.20
MKRT507C16/00NB

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8
mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
Kliknijtu po więcej informacji

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=141.a|cst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,116.html


2023/05/21 Strona 6/13

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

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

152.g.05
MKRT507C16/01AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -A-
d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8
mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.g.06
MKRT507C16/03AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe,
kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.g.20
MKRT507C16/01NB

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -A-
d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8
mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

152.l.05
MKRT507C16/04AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d
16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu
frezowanego

poliamid stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

152.l.15
MKRT507C16/07AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d
16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe, 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 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

152.n.05
MKRT507C16/08AG

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
-A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do
uchwytu frezowanego

poliamid stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.a
MKRT507C00/03NA

*Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm*

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w woreczku
500

154.b
MKRT507C00/04NA

*Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm*

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w woreczku
500

154.c
MKRT507C00/05NA

*Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8,5 mm*

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w woreczku
500

Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
Dostępny do wyczerpania zapasów.

https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=141.a|cst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,116.html
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=141.a|cst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,116.html
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=141.a|cst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,116.html
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.h
MKRT507R16/00NA

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d
16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do zamknięć Boda

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.i
MKRT507R16/01NA

=Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do zamknięć Boda=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.i.05
MKRT507R18/01NA

=Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do zamknięć Boda=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.l
MKRT507R16/02NA

Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny, do zamknięć
Boda

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.l.01
MKRT507R18/00NA

=Rozeta d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A-
d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny, do zamknięć
Boda=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
sprężyną wygiętą grubość 2
z poz.349.c
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.b
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.c|cst_codice=MRM018B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.b|cst_codice=MRP016D000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.0101
MKRT507D16/00NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0102
MKRT507D18/00NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0104
MKRT507D16/01NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0105
MKRT507D18/01NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0106
MKRT507D14/00NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0107
MKRT507D16/03NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0108
MKRT507D18/02NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
25.000

154.m.0109
MKRT507D16/04NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 27 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0201
MKRT507D18/03NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 27 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0203
MKRT507D16/00OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0204
MKRT507D16/01OC

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0205
MKRT507D18/01OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0206
MKRT507D16/03OC

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0207
MKRT507D18/02OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0301
MKRT507D16/00AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0303
MKRT507D16/01AG

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0304
MKRT507D18/01AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0305
MKRT507D16/03AG

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
25.000

154.m.0306
MKRT507D18/02AG

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
25.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=143.e|cst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.0401
MKRT507D16/05NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0402
MKRT507D18/04NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0404
MKRT507D16/06NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0405
MKRT507D18/05NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0406
MKRT507D14/01NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0407
MKRT507D16/07NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0408
MKRT507D18/06NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0409
MKRT507D16/09NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 27 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0410
MKRT507D18/08NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 27 mm, do
sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0502
MKRT507D16/06OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0503
MKRT507D18/05OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0504
MKRT507D16/07OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0601
MKRT507D16/06AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0602
MKRT507D18/05AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0603
MKRT507D16/07AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.0604
MKRT507D16/05AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000


2023/05/21 Strona 10/13

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

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.0701
MKRT507D16/02NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm, szyjka d 20 mm długa=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.0801
MKRT507D16/12NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm, szyjka d 24 mm wysokość 10
mm=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.0901
MKRT507D16/10NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm, szyjka d 20 mm długa=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1001
MKRT507D16/11NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm, szyjka d 24 mm wysokość 10
mm=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1101
MKRT507D16/08NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1201
MKRT507D16/08OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1205
MKRT507D16/16OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
0

154.m.1301
MKRT507D16/08AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1305
MKRT507D16/16AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
0

154.m.1401
MKRT507D18/07NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1405
MKRT507D18/09NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1501
MKRT507D18/07OC

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1601
MKRT507D18/07AG

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1701
MKRT507D16/13NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm,
szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1705
MKRT507D18/10NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe 15 mm, otwór -A- d 18 mm,
szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1710
MKRT507D16/14NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm,
bez szyjk, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1730
MKRT507D16/17NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm,
szyjka -B- d 21 mm długa, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1750
MKRT507D16/15NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
samogwintujące wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm,
bez szyjki, do sprężyny=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1801
MKRT507E15/00NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 21 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1802
MKRT507E16/00NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1803
MKRT507E18/00NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1804
MKRT507E15/01NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 24 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1805
MKRT507E16/01NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1806
MKRT507E18/01NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1807
MKRT507E15/04NA

Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 15 mm, bez szyjki, z sześciokątem 17
mm do gałki

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
Przykład zastosowania

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.1901
MKRT507E16/02NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

154.m.1902
MKRT507E16/03NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.20
MKRT507E16/06NB

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
samogwintujące wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm,
szyjka -B- d 21 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.24
MKRT507E16/04NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm, szyjka d 21 mm, do gałki 12
mm=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

154.m.25
MKRT507E16/05NA

=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm, szyjka d 21 mm, do gałki 12
mm=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a  do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000

