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Indeks (w kolejnosci wystepowania w katalogu):
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• Oliwki okienne (4-8 pozycyjna)

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 / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / prostokątne / 28x65 nakładka obrotowa

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

318.a
MKDR285A18/00NA

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal czarny
-

500 w woreczku
1.500

318.b
MKDR285A18/00MA

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal brązowy
-

500 w woreczku
1.500

318.c
MKDR285A18/00BA

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal biały
-

1.500 w kartonie
1.500

318.d
MKDR285A18/00OC

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal jasne złoto
-

500 w woreczku
1.500

318.f
MKDR285A18/00AG

Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie

poliacetal srebrny
-

500 w woreczku
1.500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
nakładką prostokątną 28x65
zaokrągloną, obrotową w technopolimerze
od poz.323.b do poz.323.b.10
nakładkami prostokątnymi 28x65
zaokrąglonymi, obrotowymi
w mosiądzu i aluminium
od poz.322.a do pos.323.a
od poz.324.a do poz.325.a
wirnikiem 4 pozycyjnym z poz.327.a
wirnikiem 8 pozycyjnym z poz.327.a.01
sprężyną ściskową z pos.328.a
sprężyną ściskową
od poz.328.b do poz.328.e
blaszką prostokątną 23x56
z otworami zamknięcia z poz.326.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

319.a
MKDR285A18/01NA

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal czarny
-

1.500 w kartonie
1.500

319.b
MKDR285A18/01MA

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal brązowy
-

1.500 w kartonie
1.500

319.c
MKDR285A18/01BA

Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm

poliacetal biały
-

500 w woreczku
1.500

319.d
MKDR285A18/01OC

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal jasne złoto
-

500 w woreczku
1.500

319.f
MKDR285A18/01BB

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal perłowo-
biały
-

500 w woreczku
1.500

319.l
MKDR285A18/01AM

=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal srebrny
metalizowany
-

500 w woreczku
1.500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
nakładką prostokątną 28x65
zaokrągloną, obrotową w technopolimerze
od poz.323.b do poz.323.b.10
nakładkami prostokątnymi 28x65
zaokrąglonymi, obrotowymi
w mosiądzu i aluminium
od poz.322.a do pos.323.a
od poz.324.a do poz.325.a
wirnikiem 4 pozycyjnym z poz.327.a
wirnikiem 8 pozycyjnym z poz.327.a.01
sprężyną ściskową z pos.328.a
sprężyną ściskową
od poz.328.b do poz.328.e
blaszką prostokątną 23x56
z otworami zamknięcia z poz.326.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=83
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=44
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=88
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=323.b%7Ccst_codice=MAZ285A190/00BA
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=322.a|cst_codice=MTZR285A19/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=324.a%7Ccst_codice=MTZR285A19/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a%7Ccst_codice=MAZ014Z000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a.01%7Ccst_codice=MAZ014Z001/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.a%7Ccst_codice=MRM0210000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.b%7Ccst_codice=MKD1921000/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=326.a%7Ccst_codice=MRZ283A19F/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=323.b%7Ccst_codice=MAZ285A190/00BA
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=322.a%7Ccst_codice=MTZR285A19/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=324.a%7Ccst_codice=MTZR285A19/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a%7Ccst_codice=MAZ014Z000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a.01%7Ccst_codice=MAZ014Z001/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.a%7Ccst_codice=MRM0210000/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.b%7Ccst_codice=MKD1921000/00BA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=326.a%7Ccst_codice=MRZ283A19F/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

322.a
MTZR285A19/0000

Nakładka prostokątna 28x65(1,0) mm, zaokrąglona,
obrotowa

mosiądz -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

323.a
MLZR285A19/0000

Nakładka prostokątna 28x65(1,0) mm, zaokrąglona,
obrotowa

aluminium -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

Łączy się z:
rozetami prostokątną 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

323.b
MAZ285A190/00BA

Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona,
obrotowa,z pierścieniem elastycznym

poliacetal biały
-

1.500 w woreczku
4.500

323.b.01
MAZ285A190/00NA

=Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona,
obrotowa,z pierścieniem elastycznym=

poliacetal czarny
-

1.500 w woreczku
6.000

323.b.02
MAZ285A190/00MA

=Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona,
obrotowa, z pierścieniem elastycznym=

poliacetal brązowy
-

1.500 w woreczku
4.500

323.b.10
MAZ285A190/00OC

=Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona,
obrotowa, z pierścieniem elastycznym=

poliacetal jasne złoto
-

1.500 w woreczku
4.500

323.b.12
MAZ285A190/00AM

=Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona,
obrotowa, z pierścieniem elastycznym=

poliacetal srebrny
metalizowany
-

1.500 w woreczku
6.000

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami prostokątną 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

324.a
MTZR285A19/0100

Nakładka prostokątna 28x65(1,0) mm, zaokrąglona,
obrotowa, z otworami zamknięcia

mosiądz -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

325.a
MLZR285A19/0100

Nakładka prostokątna 28x65(1,0) mm, zaokrąglona,
obrotowa, z otworami zamknięcia

aluminium -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

Łączy się z:
rozetami prostokątną 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g
blaszką prostokątną 23x56
z otworami zamknięcia z poz.326.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

326.a
MRZ283A19F/0000

Blaszka prostokątna 23x56(0,9) mm, z otworami
zamknięcia

żelazo -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

Łączy się z:
rozetami prostokątnymi 30x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.315.a do poz.315.c
od poz.316.a do poz.316.c
od poz.317.a do poz.317.c
rozetami prostokątnymi 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g
nakładkami prostokątnymi 28x65
zaokrąglonymi, obrotowymi
w mosiądzu i aluminium
od poz.324.a do poz.325.a

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=326.a%7Ccst_codice=MRZ283A19F/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=315.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=316.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=317.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/02NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=324.a%7Ccst_codice=MTZR285A19/0100

