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• Rozety i tarcze owalne

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 owalne / 30x60

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

279.a
MTRV306000/0000

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 22 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

279.b
MTRV306000/0100

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 24 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

279.c
MTRV306000/0200

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, bez otworu mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

279.d
MTRV306000/0300

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 16 mm mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

280.a
MLRV306000/0000

Rozeta owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór d 22 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

280.b
MLRV306000/0100

Rozeta owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór d 24 mm aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

280.c
MLRV306000/0200

Rozeta owalna 30x60x10(1,0) mm, bez otworu aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

280.m
MRRV306000/0000

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 22 mm żelazo -
grezzo

500 w pudełku
500

281.a
MXRV306000/0000

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 22 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

281.b
MXRV306000/0100

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 24 mm stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

281.c
MXRV306000/0200

Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, bez otworu stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60 ze sprężyną
od poz.284.i do poz.284.o.20,
od poz.284.q do poz.284.u.05,
rozetami owalnymi 30x60 do sprężyny
od poz.285.a do poz.285.i,
rozetami owalnymi 30x60
z 4 pozycyjnymi
od poz.281.q do poz.283.i.09
i rozetami owalnymi 30x60
z 8 pozycyjnymi
od poz.284.c.01 do poz.284.c.70,
od poz.284.c.13 do poz.284.d.04
i z rozetami 4 pozycyjnymi 30x60
do połączenia zatrzaskowego z uchwytem
i poz.284.e.10 i poz.284.f.10

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.i
MKRV306C16/00NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

284.m
MKRV306C16/01NA

Rozeta owalna 30x60 mm, 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

284.n
MKRV306C16/03NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, bez
szyjka, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

284.o.10
MKRV306C16/0101

Rozeta owalna 30x60 mm, 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

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.381.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

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=42
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=80
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.i%7Ccst_codice=MKRV306C16/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.q%7Ccst_codice=MKRV306C15/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.a%7Ccst_codice=MKRV306A16/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=205#MKDV306E16/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=205#MKDV306C16/09BR
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.c.01%7Ccst_codice=MKDV306D16/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=207#MKDV306D16/0501
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=284.e.10|cst_codice=MKDV306F16/0001
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=284.f.10|cst_codice=MKDV306F16/0101
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.q
MKRV306C15/0001

=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 15 mm, szyjka
-B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,do uchwytu
frezowanego=

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

bezbarwny
-

500 w pudełku
500

284.q.15
MKRV306C15/00AG

=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 15 mm, szyjka
-B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe,do uchwytu
frezowanego=

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

srebrny
-

500 w pudełku
500

284.r
MKRV306C16/02NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka
-B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu
frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

284.s
MKRV306C16/0201

Rozeta owalna 30x60 mm, 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
500

284.u.05
MKRV306C16/04NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal stal
nierdzewna

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.381.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

284.u.50
MKRV306B16/00NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, bez sprężyny, do uchwytu frezowanego

poliamid
poliacetal

czarny
-

500 w pudełku
500

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.381.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

285.a
MKRV306A16/00NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki,
do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.b
MKRV306A15/00NA

=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 15 mm, szyjka -
B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.c
MKRV306A16/01NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 21 mm, do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.d
MKRV306A18/00NA

=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 18 mm, szyjka -
B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.e
MKRV306A15/01NA

=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 15 mm, szyjka -
B- d 24 mm, do sprężyny=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.f
MKRV306A16/02NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.g
MKRV306A18/01NA

Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B-
d 24 mm, do sprężyny

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

285.i
MKRV306A16/01OC

=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -
B- d 21 mm, do sprężyny=

poliamid jasne złoto
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.381.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.350.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
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%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/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%7Ccst_posizione=279.a%7Ccst_codice=MTRV306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.m.21%7Ccst_codice=MTRR306000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=350.a|cst_codice=MRP016A000/0000
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

286.a
MTBV3060V0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór OB (owalny)
7,5x20 mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

287.a
MLBV3060V0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór OB (owalny)
7,5x20 mm

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

288.a
MXBV3060V0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór OB (owalny)
7,5x20 mm

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60 otwór OB
od poz.289.a do poz.289.f

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

289.a
MKBV3060V0/00NA

Tarcza owalna 30x60 mm, otwór OB (owalny) 7,5x20
mm

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

289.b
MKBV3060V0/00AG

=Tarcza owalna 30x60 mm, otwór OB (owalny) 7,5x20
mm=

poliamid srebrny
-

500 w woreczku
500

289.f
MKBV3060V0/0001

=Tarcza owalna 30x60 mm, otwór OB (owalny) 7,5x20
mm=

poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60x10 otwór OB
od poz.286.a do poz.288.a
i tarczami prostokątnymi
30x60x9,5 otwór OB
od poz.301.a.21 do poz.301.a.23

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

293.a
MKBV3060V0/01NA

=Tarcza owalna 30x60 mm, otwór OB (owalny) 14x28
mm=

poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60x10 otwór OB
od poz.290.a do poz.292.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

297.f
MTBV3060W0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór WC ( pokrętło
wolne-zajęte)

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

297.i
MLBV3060W0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór WC ( pokrętło
wolne-zajęte)

aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

297.l
MXBV3060W0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór WC ( pokrętło
wolne-zajęte)

stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60
z pokrętłem wolne-zajęte
od poz.297.o do poz.297.y

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=289.a%7Ccst_codice=MKBV3060V0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=286.a%7Ccst_codice=MTBV3060V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=301.a.21%7Ccst_codice=MTBR3060V0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=290.a%7Ccst_codice=MTBV3060V0/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=297.o%7Ccst_codice=MKBV3060W0/00NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

297.o
MKBV3060W0/00NA

=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 4 mm,
wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

297.q
MKBV3060W0/01NA

=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 4,5
mm, wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

297.s
MKBV3060W0/02NA

=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 5 mm,
wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

297.u
MKBV3060W0/03NA

Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 6 mm,
wysokość trzonka 12 mm

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

297.w
MKBV3060W0/04NA

=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 7 mm,
wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

297.y
MKBV3060W0/05NA

=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 8 mm,
wysokość trzonka 12 mm=

poliamid
polistyren

czarny
-

500 w pudełku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60x10 otwór WC
od poz.297.f do poz.297.l
i tarczami prostokątnymi
30x60x9,5 otwór WC
od poz.301.a.41 do poz.301.a.43

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

298.a
MTBV3060Y0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór PZ (yale) mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

299.a
MLBV3060Y0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór PZ (yale) aluminium -
grezzo

500 w pudełku
500

300.a
MXBV3060Y0/0000

Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór PZ (yale) stal
nierdzewna

-
grezzo

500 w pudełku
500

Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60 otwór PZ
od poz.300.z do poz.301.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

300.z
MKBV3060Y0/0001

=Tarcza owalna 30x60 mm, otwór PZ (yale)= poliamid bezbarwny
-

500 w woreczku
500

301.a
MKBV3060Y0/00NA

Tarcza owalna 30x60 mm, otwór PZ (yale) poliamid czarny
-

500 w woreczku
500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60x10 otwór PZ
od poz.298.a do poz.300.a
i tarczami prostokątnymi
30x60x9,5 otwór PZ
od poz.301.a.31 do poz.301.a.33

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=297.f%7Ccst_codice=MTBV3060W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=301.a.41%7Ccst_codice=MTBR3060W0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=301.a%7Ccst_codice=MKBV3060Y0/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=298.a%7Ccst_codice=MTBV3060Y0/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=301.a.31%7Ccst_codice=MTBR3060Y0/0000

