
atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 030 8382080

www.atp.it - info@atp.it

articoli tecnici per l’industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal

Update: 21-05-2023 08:42:16

KATALOG - MA -
Akcesoria do klamek

W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

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



2023/05/21 Strona 2/8
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



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 / kwadratowe 50x50x10 / tarcze

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.v.01
MTBQ5110V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór OB
(owalny) 9x22 mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.03
MLBQ5110V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór OB
(owalny) 9x22 mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.05
MXBQ5110V0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór OB
(owalny) 9x22 mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór OB
od poz.190.z.01 do poz.190.z.05
od poz.190.z.11 do poz.190.z.12
od poz.190.z.21 do poz.190.z.22
od poz.190.z.31 do poz.190.z.32

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.v.07
MTBQ5110W0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.08
MLBQ5110W0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.09
MXBQ5110W0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór WC
(pokrętło wolne-zajęte)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
z  pokrętło wolne-zajęte
od poz.190.z.54 do poz.190.z.57
od poz.190.z.64 do poz.190.z.67
od poz.190.z.81 do poz.190.z.87

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.v.11
MTBQ5110Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.13
MLBQ5110Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.15
MXBQ5110Y0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.x.01 do poz.190.x.05
od poz.190.x.11 do poz.190.x.12
od poz.190.x.21 do poz.190.x.22
od poz.190.x.31 do poz.190.x.32

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.v.20
MTRQ511C00/0000

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

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.26
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=77
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.01%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.11%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.21%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.31%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.54%7Ccst_codice=MKBQ5110W0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.64%7Ccst_codice=MKBQ5110W0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.84%7Ccst_codice=MKBQ5110W0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.x.01%7Ccst_codice=MKBQ5110Y0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.x.11%7Ccst_codice=MKBQ5110Y0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.x.21%7Ccst_codice=MKBQ5110Y0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.x.31%7Ccst_codice=MKBQ5110Y0/0301
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.v.31
MTBQ511MV0/0000

Medal kwadrat 37,5(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x22
mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
250

190.v.32
MRBQ511MV0/00CL

Medal kwadrat 37,5(0,7) mm, otwór OB (owalny) 9x22
mm

żelazo -
cromolucido

250 w pudełku
250

190.v.33
MXBQ511MV0/0000

Medal kwadrat 37,5(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x22
mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się z:
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.v.36
MTBQ511MY0/0000

Medal kwadrat 37,5(0,8) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

190.v.37
MRBQ511MY0/00CL

Medal kwadrat 37,5(0,7) mm, otwór PZ (yale) żelazo -
cromolucido

250 w pudełku
250

190.v.38
MXBQ511MY0/0000

Medal kwadrat 37,5(0,8) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się z:
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.v.50
MTBQ5110T0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór BB
(niemiecki)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.55
MLBQ5110T0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór BB
(niemiecki)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

190.v.60
MXBQ5110T0/0000

Tarcza kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór BB
(niemiecki)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór OB
od poz.190.z.01 do poz.190.z.05
od poz.190.z.11 do poz.190.z.12
od poz.190.z.21 do poz.190.z.22
od poz.190.z.31 do poz.190.z.32

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.x.01
MKBQ5110Y0/0001

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.x.02
MKBQ5110Y0/00AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.x.05
MKBQ5110Y0/00NA

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór PZ (yale)=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.v.11 do poz.190.v.15
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.v.20|cst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.01%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.11%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.21%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0201
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.31%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0301
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.11%7Ccst_codice=MTBQ5110Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.36%7Ccst_codice=MTBQ511MY0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.x.11
MKBQ5110Y0/0101

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór PZ (yale)=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.x.12
MKBQ5110Y0/01AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór PZ (yale)

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.v.11 do poz.190.v.15
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.x.21
MKBQ5110Y0/0201

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór PZ (yale)=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.x.22
MKBQ5110Y0/02AG

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór PZ (yale)=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

 == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.v.11 do poz.190.v.15
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.x.31
MKBQ5110Y0/0301

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.x.32
MKBQ5110Y0/03AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

 == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.v.11 do poz.190.v.15
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.01
MKBQ5110V0/0001

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny) 9x22 mm

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.z.02
MKBQ5110V0/00AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny) 9x22 mm

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

190.z.05
MKBQ5110V0/00NA

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór OB (owalny) 9x22 mm

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór OB
od poz.190.v.01 do poz.190.v.05
lub tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór BB
od poz.190.v.50 do poz.190.v.62
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.11%7Ccst_codice=MTBQ5110Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
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/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.11%7Ccst_codice=MTBQ5110Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
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/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.11%7Ccst_codice=MTBQ5110Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
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/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.01%7Ccst_codice=MTBQ5110V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.50%7Ccst_codice=MTBQ5110T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.31%7Ccst_codice=MTBQ511MV0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.11
MKBQ5110V0/0101

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OB (owalny) 9x22 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.z.12
MKBQ5110V0/01AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, otwór OB (owalny) 9x22 mm

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór OB
od poz.190.v.01 do poz.190.v.05
lub tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór BB
od poz.190.v.50 do poz.190.v.62
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.21
MKBQ5110V0/0201

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór OB (owalny) 9x22 mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

190.z.22
MKBQ5110V0/02AG

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby
samogwintujące wypukłe, otwór OB (owalny) 9x22 mm=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór OB
od poz.190.v.01 do poz.190.v.05
lub tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór BB
od poz.190.v.50 do poz.190.v.62
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.41
MKBQ5110V0/04AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór OZ 27x34 mm

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.45
MKBQ511TVY/00AG

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, otwór d 16 mm+OB+PZ

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór OB+PZ od poz.190.v.01
i od poz.190.p.05

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.01%7Ccst_codice=MTBQ5110V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.50%7Ccst_codice=MTBQ5110T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
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.01%7Ccst_codice=MTBQ5110V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.50%7Ccst_codice=MTBQ5110T0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.31%7Ccst_codice=MTBQ511MV0/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.54
MKBQ5110W0/0001

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.z.57
MKBQ5110W0/0301

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
płaskie, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór WC
od poz.190.v.07 do poz.190.v.09

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.64
MKBQ5110W0/0101

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.z.65
MKBQ5110W0/0601

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.z.67
MKBQ5110W0/0401

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby
wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór WC
od poz.190.v.07 do poz.190.v.09

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

190.z.81
MKBQ5110W0/0701

=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby
i samogwintujący wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte
kwadrat 4 mm, wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.z.84
MKBQ5110W0/0201

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte
kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

190.z.87
MKBQ5110W0/0501

Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i
samogwintujący wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte
kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór WC
od poz.190.v.07 do poz.190.v.09

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.07%7Ccst_codice=MTBQ5110W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.07%7Ccst_codice=MTBQ5110W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.07%7Ccst_codice=MTBQ5110W0/0000

