
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 08:43:47

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 2/5
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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• 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 / 30x65 nakładka obrotowa

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

315.a
MKDR365A18/00NA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal czarny
-

1.500 w kartonie
1.500

315.b
MKDR365A18/00MA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal brązowy
-

1.500 w kartonie
1.500

315.c
MKDR365A18/00BA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby płaskie=

poliacetal biały
-

1.500 w kartonie
1.500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
nakładką prostokątną 26x63
zaokrągloną, obrotową w technopolimerze
z poz.320.a ,
nakładką prostokątną 26x63
zaokrągloną, obrotową
w mosiądzu i aluminium
od poz.321.a do poz.321.c
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

316.a
MKDR365A18/01NA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal czarny
-

1.500 w kartonie
1.500

316.b
MKDR365A18/01MA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm=

poliacetal brązowy
-

1.500 w kartonie
1.500

316.c
MKDR365A18/01BA

Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 10x5 mm

poliacetal biały
-

1.500 w kartonie
1.500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
nakładką prostokątną 26x63
zaokrągloną, obrotową w technopolimerze
z poz.320.a ,
nakładką prostokątną 26x63
zaokrągloną, obrotową
w mosiądzu i aluminium
od poz.321.a do poz.321.c
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=89
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=320.a%7Ccst_codice=MLZR365A19/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=321.a%7Ccst_codice=MAZ365A190/00BA
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=320.a%7Ccst_codice=MLZR365A19/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=321.a%7Ccst_codice=MAZ365A190/00BA
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

317.a
MKDR365A18/02NA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 12x5 mm=

poliacetal czarny
-

1.500 w kartonie
1.500

317.b
MKDR365A18/02MA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 12x5 mm=

poliacetal brązowy
-

1.500 w kartonie
1.500

317.c
MKDR365A18/02BA

=Rozeta prostokątna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory
śruby wypukłe d 12x5 mm=

poliacetal biały
-

1.500 w kartonie
1.500

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
nakładką prostokątną 26x63
zaokrągloną, obrotową w technopolimerze
z poz.320.a ,
nakładką prostokątną 26x63
zaokrągloną, obrotową
w mosiądzu i aluminium
od poz.321.a do poz.321.c
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

320.a
MLZR365A19/0000

Nakładka prostokątna 26x63(1,0) mm, płaska, obrotowa aluminium -
grezzo

1.500 w pudełku
1.500

Łączy się z:
rozetami prostokątną 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

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

321.a
MAZ365A190/00BA

Nakładka prostokątna 26x63(1,0) mm, płaska, obrotowa poliamid biały
-

1.500 w pudełku
1.500

321.b
MAZ365A190/00NA

Nakładka prostokątna 26x63(1,0) mm, płaska, obrotowa poliamid czarny
-

1.500 w pudełku
1.500

321.c
MAZ365A190/00MA

=Nakładka prostokątna 26x63(1,0) mm, płaska,
obrotowa=

poliamid brązowy
-

1.500 w pudełku
1.500

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami prostokątną 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

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=320.a%7Ccst_codice=MLZR365A19/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=321.a%7Ccst_codice=MAZ365A190/00BA
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=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=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

