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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 / kwadratowe 50x50x10 / rozety

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.01
MTRQ511000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 20 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.02
MTRQ511000/0100

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.03
MTRQ511000/0200

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 24 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.04
MTRQ511000/0300

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 6 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.05
MTRQ511000/0400

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.06
MTRQ511000/0500

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 26 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.07
MLRQ511000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 20 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.08
MLRQ511000/0100

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.09
MLRQ511000/0200

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 24 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.10
MLRQ511000/0300

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 6 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.11
MLRQ511000/0400

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 16 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.12
MLRQ511000/0600

Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, bez otworu aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.13
MXRQ511000/0000

Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 20 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.14
MXRQ511000/0100

Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.15
MXRQ511000/0200

Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 24 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.16
MXRQ511000/0300

Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 6 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.17
MXRQ511000/0400

Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 16 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.q.01 do poz.190.u.71

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.21
MTRQ511C00/0000

Ramka kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór kwadrat
37,5 mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.25
MXRQ511C00/0000

Ramka kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór kwadrat
37,5 mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ i OB
od poz.190.x.01 do poz.190.z.32
medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38
od poz.190.u.45 do poz.190.u.55

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=73
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=76%7Cpagina=0%7Cpagina=0#MKRQ511C16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=76%7Cpagina=0%7Cpagina=2#MKRQ511M16/03AG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=77%7Cpagina=1%7Cpagina=0#MKBQ5110Y0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=77%7Cpagina=0%7Cpagina=1#MKBQ5110V0/03AG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.31%7Ccst_codice=MTBQ511MV0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.36%7Ccst_codice=MTBQ511MY0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76|pagina=2#MKRQ511B16/00AG
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.31
MTRQ511M00/0000

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,8) mm, otwór d 20 mm mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

190.p.32
MTRQ511M00/0100

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

190.p.33
MTRQ511M00/0200

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,8) mm, otwór d 24 mm mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

190.p.41
MRRQ511M00/00CL

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,7) mm, otwór d 20 mm żelazo -
cromolucido

250 w pudełku
250

190.p.42
MRRQ511M00/01CL

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,7) mm, otwór d 22 mm żelazo -
cromolucido

250 w pudełku
250

190.p.43
MRRQ511M00/02CL

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,7) mm, otwór d 24 mm żelazo -
cromolucido

250 w pudełku
250

190.p.52
MXRQ511M00/0100

Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,8) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się z:
ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
od poz.190.p.93 do poz.190.r.54
od poz.190.r.81   do poz.190.s.31
od poz.190.s.81 do pos.190.t.31
od poz.190.t.81   do poz.190.u.55

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.71
MTRQ511C01/0000

Ramka kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór kwadrat
28 mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.p.72
MLRQ511C01/0000

Ramka kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór kwadrat
28 mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
medalami kwadratowymi 28 mm
z poz.190.p.81 i190.p.85
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.r.61 do 190.r.71
od poz.190.s.61 do 190.s.71
od poz.190.t.61 do 190.t.71
od poz.190.u.61 do 190.u.71
z poz.410.b

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.81
MTRQ511M01/0000

Medal kwadratowy 28x28(1,0) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się z:
ramką kwadratową 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.85
MTRQ511M02/0000

Medal kwadratowy 28x28(0,8) mm, otwór d 21 mm mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się z:
ramką kwadratową 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71
i z rozetami kwadratowymi 50x50x10
do połączenia zatrzaskowego klamki
z poz.410.b

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76|pagina=1|pagina=0#MKRQ511C16/05NA
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76|pagina=0|pagina=1#MKRQ511E14/00AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76|pagina=0|pagina=1#MKRQ511E14/01AG
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76|pagina=1|pagina=2#MKRQ511E14/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.81|cst_codice=MTRQ511M01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.85|cst_codice=MTRQ511M02/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.r.61%7Ccst_codice=MKRQ511M16/000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.s.61%7Ccst_codice=MKRQ511M16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.t.61%7Ccst_codice=MKRQ511M16/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.u.61%7Ccst_codice=MKRQ511M16/0301
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione410.b|cst_codice=MKRQ511F16/01AG
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.71|cst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.71|cst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione410.b|cst_codice=MKRQ511F16/01AG
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.p.93
MKRQ511C16/05NA

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

190.q.01
MKRQ511C16/0001

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.02
MKRQ511C16/0101

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.03
MKRQ511C16/0201

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.07
MKRQ511C16/0301

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.08
MKRQ511C16/0401

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.09
MKRQ511C16/0501

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.13
MKRQ511C16/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 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

190.q.14
MKRQ511C16/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.15
MKRQ511C16/02AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.19
MKRQ511C16/03AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 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

190.q.20
MKRQ511C16/04AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.21
MKRQ511C16/05AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.110
MKRQ511G16/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm, KĄT OBROTU 60 STOPNI

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.21|cst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.31|cst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.21|cst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.31|cst_codice=MTRQ511M00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.120
MKRQ511G16/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm, KĄT OBROTU 60 STOPNI

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.130
MKRQ511G16/02AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, do uchwytu frezowanego, KĄT OBROTU 60
STOPNI

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.140
MKRQ511G16/03AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, do uchwytu frezowanego, KĄT OBROTU 60
STOPNI

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.22
MKRQ511C16/2401

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
0

190.q.23
MKRQ511C16/24AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.24
MKRQ511C16/26AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.01|cst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.21|cst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.31|cst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
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KOD
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Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.25
MKRQ511C16/0601

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.26
MKRQ511C16/0701

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.27
MKRQ511C16/0801

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.31
MKRQ511C16/0901

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.32
MKRQ511C16/1001

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.33
MKRQ511C16/1101

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.37
MKRQ511C16/06AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.38
MKRQ511C16/07AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.39
MKRQ511C16/08AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.43
MKRQ511C16/09AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 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

190.q.44
MKRQ511C16/10AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.45
MKRQ511C16/11AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze
sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.47
MKRQ511C16/27AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną
prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny 500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
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190.q.49
MKRQ511C16/1201

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.50
MKRQ511C16/1301

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.51
MKRQ511C16/1401

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.55
MKRQ511C16/1501

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.56
MKRQ511C16/1601

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.57
MKRQ511C16/1701

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.61
MKRQ511C16/12AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.62
MKRQ511C16/13AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.63
MKRQ511C16/14AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.67
MKRQ511C16/15AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.68
MKRQ511C16/16AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.69
MKRQ511C16/17AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
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190.q.73
MKRQ511C16/1801

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.74
MKRQ511C16/1901

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.75
MKRQ511C16/2001

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.79
MKRQ511C16/2101

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.80
MKRQ511C16/2201

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.81
MKRQ511C16/2301

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.q.85
MKRQ511C16/18AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.86
MKRQ511C16/19AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.87
MKRQ511C16/20AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.91
MKRQ511C16/21AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.92
MKRQ511C16/22AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.93
MKRQ511C16/23AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.q.96
MKRQ511C16/25AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka
-B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu
frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

190.q.98
MKRQ511C16/28AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby
i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 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
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
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Pozycja
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Opakowanie
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190.r.01
MKRQ511A16/0001

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.r.02
MKRQ511A16/0101

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.r.03
MKRQ511A16/0201

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.r.04
MKRQ511A16/0301

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.r.11
MKRQ511A18/0001

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.r.21
MKRQ511A16/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.r.22
MKRQ511A16/01AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.r.23
MKRQ511A16/02AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.r.24
MKRQ511A16/03AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.r.31
MKRQ511A18/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.r.35
MKRQ511A18/04AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.r.40
MKRQ511A16/02OC

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

190.r.44
MKRQ511A18/04OC

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

190.r.54
MKRQ511A16/02NA

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
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=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
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

190.r.61
MKRQ511M16/0001

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do
sprężyny

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.r.71
MKRQ511M16/00AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71
i medalem kwadrat 28 z poz.190.p.81
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
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

190.r.81
MKRQ511E14/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 14 mm, szyjka d 24 mm, z sześciokątem
17 mm do gałki

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.71|cst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.p.81|cst_codice=MTRQ511M01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
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=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.s.01
MKRQ511A16/0401

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.s.02
MKRQ511A16/0501

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.s.03
MKRQ511A16/0601

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.s.04
MKRQ511A16/0701

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.s.11
MKRQ511A18/0101

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.s.21
MKRQ511A16/04AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.s.22
MKRQ511A16/05AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.s.23
MKRQ511A16/06AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do
sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.s.24
MKRQ511A16/07AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.s.31
MKRQ511A18/01AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
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

190.s.61
MKRQ511M16/0101

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do
sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.s.71
MKRQ511M16/01AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do
sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71
i medalem kwadrat 28 z poz.190.p.81
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
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=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
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=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.71%7Ccst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.81%7Ccst_codice=MTRQ511M01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
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
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Opakowanie
Opakowanie

190.s.81
MKRQ511E14/01AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba
śruby wypukłe, otwór d 14 mm, szyjka d 24 mm, z
sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.t.01
MKRQ511A16/0801

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.t.02
MKRQ511A16/0901

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.t.03
MKRQ511A16/1001

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.t.04
MKRQ511A16/1101

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.t.11
MKRQ511A18/0201

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm,otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.t.21
MKRQ511A16/08AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.t.22
MKRQ511A16/09AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.t.23
MKRQ511A16/10AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.t.24
MKRQ511A16/11AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.t.31
MKRQ511A18/02AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
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=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
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

190.t.61
MKRQ511M16/0201

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu
kwadrat 28 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.t.71
MKRQ511M16/02AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu
kwadrat 28 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71
i medalem kwadrat 28 z poz.190.p.81
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
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

190.t.81
MKRQ511E14/0201

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór d 14 mm, szyjka d 24
mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.71%7Ccst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.81%7Ccst_codice=MTRQ511M01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
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=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.01
MKRQ511A16/1201

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.u.02
MKRQ511A16/1301

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 20 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.u.03
MKRQ511A16/1401

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.u.04
MKRQ511A16/1501

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.u.11
MKRQ511A18/0301

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.u.21
MKRQ511A16/12AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.22
MKRQ511A16/13AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjki -B-
d 20 mm, do sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.23
MKRQ511A16/14AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.24
MKRQ511A16/15AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.31
MKRQ511A18/03AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki,
do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.35
MKRQ511A18/05AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
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

190.u.45
MKRQ511B16/00AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, bez
sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.46
MKRQ511B16/01AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
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=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.50
MKRQ511B16/02AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, bez sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.u.51
MKRQ511B16/0201

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, bez sprężyny

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.55
MKRQ511B16/03AG

Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
bez sprężyny

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.u.61
MKRQ511M16/0301

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu
kwadrat 28 mm, do sprężyny=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.u.71
MKRQ511M16/03AG

=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu
kwadrat 28 mm, do sprężyny=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71
i medalem kwadrat 28 z poz.190.p.81
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
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=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.21%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.01%7Ccst_codice=MTRQ511000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.71%7Ccst_codice=MTRQ511C01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.81%7Ccst_codice=MTRQ511M01/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
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

