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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 50x7 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

155.a
MTBT5070V0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

155.b
MTBT5070V0/0100

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

156.a
MLBT5070V0/0000

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

156.b
MLBT5070V0/0100

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

157.a
MXBT5070V0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

157.b
MXBT5070V0/0100

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór OB
od poz.167.a.01 do poz.167.a.02,
z poz.168.a.02
z poz.168.b i poz.190.h ,
od poz.190.i do poz.190.i.08

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

158.a
MTBT5070T0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór BB (niemiecki) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

159.a
MLBT5070T0/0000

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór BB (niemiecki) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

160.a
MXBT5070T0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór BB (niemiecki) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór OB
od poz.167.a.01 do poz.167.a.02,
z poz.168.a.02
z poz.168.b i poz.190.h ,
od poz.190.i do poz.190.i.08

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

164.a
MTBT5070M0/0100

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór DMI (podwójnie
rozmieszczony nachylony)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

165.a
MLBT5070M0/0100

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór DMI (podwójnie
rozmieszczony nachylony)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór OB
od poz.167.a.01 do poz.167.a.02,
z poz.168.a.02 ,
z poz.168.b i poz.190.h ,
od poz.190.i do poz.190.i.08

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

167.a.02
MKBT5070V0/01AG

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór
OB (owalny)=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z tarczami d 50x7
otwory OB, BB, DM, DMI
od poz.155.a  do poz.157.b
od poz.158.a  do poz.160.a
od poz.161.a  do poz.163.a
od poz.164.a  do poz.165.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=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=75
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=167.a|cst_codice=MKBT5070V0/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=168.a|cst_codice=MKBT5070V0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=168.b|cst_codice=MKBT5070V0/06NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.h|cst_codice=MKBT507BV0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.i|cst_codice=MKBT507DV0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=167.a%7Ccst_codice=MKBT5070V0/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=168.a%7Ccst_codice=MKBT5070V0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=168.b%7Ccst_codice=MKBT5070V0/06NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.h%7Ccst_codice=MKBT507BV0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i%7Ccst_codice=MKBT507DV0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=167.a%7Ccst_codice=MKBT5070V0/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=168.a%7Ccst_codice=MKBT5070V0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=168.b%7Ccst_codice=MKBT5070V0/06NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.h%7Ccst_codice=MKBT507BV0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i%7Ccst_codice=MKBT507DV0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=155.a%7Ccst_codice=MTBT5070V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=158.a%7Ccst_codice=MTBT5070T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=161.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=164.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0100
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

168.a.02
MKBT5070V0/02AG

=Tarcza d 50x7 mm, otwór łba śruby i samogwintujący
wypukłe, otwór OB (owalny)=

poliamid srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z tarczami d 50x7
otwory OB, BB, DM, DMI
od poz.155.a  do poz.157.b
od poz.158.a  do poz.160.a
od poz.161.a  do poz.163.a
od poz.164.a  do poz.165.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

169.a
MTBT5070P0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

170.a
MLBT5070P0/0000

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

171.a
MXBT5070P0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór OZ
z poz.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

172.a
MTBT5070D0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór KK (niecentralny) d 22
mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

173.a
MLBT5070D0/0000

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór KK (niecentralny) d 22
mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

174.a
MXBT5070D0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór KK (niecentralny) d 22
mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór OZ
z poz.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

175.a
MTBT5070D0/0100

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór KK (niecentralny) d 26
mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

176.a
MLBT5070D0/0100

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór KK (niecentralny) d 26
mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

177.a
MXBT5070D0/0100

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór KK (niecentralny) d 26
mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór OZ
z poz.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=155.a%7Ccst_codice=MTBT5070V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=158.a%7Ccst_codice=MTBT5070T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=161.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=164.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=179.b%7Ccst_codice=MKBT5070V0/05NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.30%7Ccst_codice=MKBT507DV0/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.40%7Ccst_codice=MKBT507DV0/04NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=179.b%7Ccst_codice=MKBT5070V0/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.i.30|cst_codice=MKBT507DV0/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.i.40|cst_codice=MKBT507DV0/04NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=179.b%7Ccst_codice=MKBT5070V0/05NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.30%7Ccst_codice=MKBT507DV0/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.40%7Ccst_codice=MKBT507DV0/04NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

180.a
MTBT5070Y0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

181.a
MLBT5070Y0/0000

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

182.a
MXBT5070Y0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwory PZ
od poz.185.a do poz.185.a.02,
z poz.185.b , z poz.190.h.03
od poz.190.i.09 do poz.190.i.11
od poz.190.i.12 do poz.190.i.14
od poz.190.i.15 do poz.190.i.17
z pos.190.i.18

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

186.a
MTBT5070W0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór WC (pokrętło wolne-
zajęte)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

187.a
MLBT5070W0/0000

Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór WC (pokrętło wolne-
zajęte)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

188.a
MXBT5070W0/0000

Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór WC (pokrętło wolne-
zajęte)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7
z pokrętłem wolne-zajęte
od poz.189.a do poz.189.g
od poz.189.m.15  do poz.189.m.25
od poz.189.p.15  do poz.189.p.25
od poz.190.a  do pos.190.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

189.a
MKBT5070W0/00NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 4 mm, wysokość
trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.b
MKBT5070W0/01NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 4,5 mm, wysokość
trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.c
MKBT5070W0/02NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 5 mm, wysokość
trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.d
MKBT5070W0/03NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.e
MKBT5070W0/04NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.f
MKBT5070W0/05NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.g
MKBT5070W0/06NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte do żelaza o przekroju gwiazdy,
wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór WC
od poz.186.a do poz.188.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=185.a%7Ccst_codice=MKBT5070Y0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=185.b%7Ccst_codice=MKBT5070Y0/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.h.03%7Ccst_codice=MKBT507BY0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.09%7Ccst_codice=MKBT507DY0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.12%7Ccst_codice=MKBT507DY0/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.15%7Ccst_codice=MKBT507DY0/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.i.18%7Ccst_codice=MKBT507DY0/03NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=189.m.15%7Ccst_codice=MKBT5070W0/16NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=189.p.15%7Ccst_codice=MKBT5070W0/18NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.a%7Ccst_codice=MKBT5070W0/07NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=186.a%7Ccst_codice=MTBT5070W0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

189.m.15
MKBT5070W0/16NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość
trzonka 7 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.m.20
MKBT5070W0/14NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość
trzonka 7 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.m.25
MKBT5070W0/17NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość
trzonka 7 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór WC
od poz.186.a do poz.188.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

189.p.15
MKBT5070W0/18NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość
trzonka 7 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.p.20
MKBT5070W0/19NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość
trzonka 7 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

189.p.25
MKBT5070W0/15NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość
trzonka 7 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór WC
od poz.186.a do poz.188.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.a
MKBT5070W0/07NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 4 mm, wysokość
trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

190.b
MKBT5070W0/08NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 4,5 mm, wysokość
trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

190.c
MKBT5070W0/09NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 5 mm, wysokość
trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

190.d
MKBT5070W0/10NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

190.e
MKBT5070W0/11NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

190.f
MKBT5070W0/12NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość
trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

190.g
MKBT5070W0/13NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z
pokrętłem wolne- zajęte do żelaza o przekroju gwiazdy,
wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór WC
od poz.186.a do poz.188.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=186.a%7Ccst_codice=MTBT5070W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=186.a%7Ccst_codice=MTBT5070W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=186.a%7Ccst_codice=MTBT5070W0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.h
MKBT507BV0/00NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór OB
(owalny), do zamknięć Boda

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Łączy się z:
tarczami d 50x7
otwory OB, BB, DM, DMI
od poz.155.a do poz.157.b
od poz.158.a do poz.160.a
od poz.161.a do poz.163.a
od poz.164.a do pos.165.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.h.01
MKBT507BN0/00NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d 16
mm, do zamknięć Boda

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Łączy się z:
rozetami d 50x7
z poz.141.a i z poz.142.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.h.02
MKBT507BW0/00NA

=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte), do zamknięć Boda=

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór WC
od poz.186.a do poz.188.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.h.03
MKBT507BY0/00NA

Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór PZ
(yale), do zamknięć Boda

poliamid czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwór PZ
od poz.180.a do poz.182.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i
MKBT507DV0/00NA

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny)

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
30.000

190.i.01
MKBT507DV0/00OC

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny)

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.02
MKBT507DV0/00AG

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny)

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7
otwory OB, BB, DM, DMI
od poz.155.a do poz.157.b
od poz.158.a do poz.160.a
od poz.161.a do poz.163.a
od poz.164.a do pos.165.a
i z tarczą kwadratową 50x50x8
otwór OB z poz.154.n

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=155.a%7Ccst_codice=MTBT5070V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=158.a%7Ccst_codice=MTBT5070T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=161.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=164.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=74#MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=74#MLRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=186.a%7Ccst_codice=MTBT5070W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=180.a%7Ccst_codice=MTBT5070Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=155.a%7Ccst_codice=MTBT5070V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=158.a%7Ccst_codice=MTBT5070T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=161.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=164.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=154.n|cst_codice=MTBQ5080V0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.03
MKBT507DV0/01NA

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OB (owalny)

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.04
MKBT507DV0/01OC

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OB (owalny)=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.05
MKBT507DV0/01AG

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OB (owalny)=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7
otwory OB, BB, DM, DMI
od poz.155.a do poz.157.b
od poz.158.a do poz.160.a
od poz.161.a do poz.163.a
od poz.164.a do pos.165.a
i z tarczą kwadratową 50x50x8
otwór OB z poz.154.n

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.06
MKBT507DV0/02NA

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór OB (owalny)=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.07
MKBT507DV0/02OC

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór OB (owalny)=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.08
MKBT507DV0/02AG

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór OB (owalny)

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7
otwory OB, BB, DM, DMI
od poz.155.a do poz.157.b
od poz.158.a do poz.160.a
od poz.161.a do poz.163.a
od poz.164.a do pos.165.a
i z tarczą kwadratową 50x50x8
otwór OB z poz.154.n

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.09
MKBT507DY0/00NA

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.10
MKBT507DY0/00OC

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.11
MKBT507DY0/00AG

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 d 50x7 otwór PZ
od poz.180.a  do poz.182.a
i tarczą kwadratową 50x50x8 otwór PZ
z poz.154.n.01

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.12
MKBT507DY0/01NA

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór PZ (yale)

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.13
MKBT507DY0/01OC

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór PZ (yale)=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.14
MKBT507DY0/01AG

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór PZ (yale)=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 d 50x7 otwór PZ
od poz.180.a  do poz.182.a
i tarczą kwadratową 50x50x8 otwór PZ
z poz.154.n.01

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=155.a%7Ccst_codice=MTBT5070V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=158.a%7Ccst_codice=MTBT5070T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=161.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=164.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.n%7Ccst_codice=MTBQ5080V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=155.a%7Ccst_codice=MTBT5070V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=158.a%7Ccst_codice=MTBT5070T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=161.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=164.a%7Ccst_codice=MTBT5070M0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.n%7Ccst_codice=MTBQ5080V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=180.a%7Ccst_codice=MTBT5070Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.n.01%7Ccst_codice=MTBQ5080Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=180.a%7Ccst_codice=MTBT5070Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.n.01%7Ccst_codice=MTBQ5080Y0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.15
MKBT507DY0/02NA

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.16
MKBT507DY0/02OC

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)=

polipropylen jasne złoto
-

1.000 w woreczku
1.000

190.i.17
MKBT507DY0/02AG

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)=

polipropylen srebrny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 d 50x7 otwór PZ
od poz.180.a  do poz.182.a
i tarczą kwadratową 50x50x8 otwór PZ
z poz.154.n.01

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.18
MKBT507DY0/03NA

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i
samogwintujący 15 mm wypukłe, otwór PZ (yale)=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 d 50x7 otwór PZ
od poz.180.a  do poz.182.a
i tarczą kwadratową 50x50x8 otwór PZ
z poz.154.n.01

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.30
MKBT507DV0/03NA

Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
płaskie, otwór OZ

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwory OZ, KK
od poz.169.a do poz.171.a
od poz.172.a do poz.174.a
od poz.175.a do poz.177.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.i.40
MKBT507DV0/04NA

=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OZ=

polipropylen czarny
-

1.000 w woreczku
1.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x7 otwory OZ, KK
od poz.169.a do poz.171.a
od poz.172.a do poz.174.a
od poz.175.a do poz.177.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=180.a%7Ccst_codice=MTBT5070Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.n.01%7Ccst_codice=MTBQ5080Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=180.a%7Ccst_codice=MTBT5070Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=154.n.01%7Ccst_codice=MTBQ5080Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=169.a%7Ccst_codice=MTBT5070P0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=172.a%7Ccst_codice=MTBT5070D0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=175.a%7Ccst_codice=MTBT5070D0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=169.a%7Ccst_codice=MTBT5070P0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=172.a%7Ccst_codice=MTBT5070D0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=175.a%7Ccst_codice=MTBT5070D0/0100

