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• Uchwyty do drzwi przesuwanych

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. 



2023/05/21 Strona 4/6

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

Akcesoria do klamek / Uchwyty do drzwi przesuwanych / 39x125

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

328.v
MTN0125N0R/0000

Uchwyt prostokątny 39x125(1,0) mm, do drzwi
przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

328.x
MXN0125N0R/0000

Uchwyt prostokątny 39x125(1,0) mm, do drzwi
przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się ze:
wspornikami do uchwytu
od poz.332.v do poz.332.w
i z dnami do uchwytu
od poz.331.a do poz.332.a.10
od poz.332.b do poz.332.c
od poz.332.d do poz.332.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

329.a
MTN0125N00/0000

Uchwyt owalny 39x125(1,0) mm, do drzwi przesuwanych mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

330.a
MXN0125N00/0000

Uchwyt owalny 39x125(1,0) mm, do drzwi przesuwanych stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

330.g
MRN0125N00/0000

=Uchwyt owalny 39x125(1,0) mm, do drzwi
przesuwanych= (ilość minimalna: 6000 sztuk)

żelazo -
grezzocromabile

250 w pudełku
250

Specjalne ceny brutto na duże ilości i ==:
zobacz szczegóły
Poz.330.g minimalna ilość zamówienia: 6.000 sztuk
Łączy się ze:
wspornikami do uchwytu
od poz.332.z do poz.333.a
i z dnami do uchwytu
od poz.331.a do poz.332.a.10
od poz.332.b do poz.332.c
od poz.332.d do poz.332.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

331.a
MTN0125F00/0000

Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego 39x125(1,0)
mm, do drzwi przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.a
MXN0125F00/0000

Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego 39x125(1,0)
mm, do drzwi przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

332.a.10
MRN0125F00/0000

=Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego
39x125(1,0) mm, do drzwi przesuwanych=

żelazo -
grezzo

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Poz.332.a.10
minimalna ilość zamówienia: 6.000 sztuk
Łączy się ze:
wspornikami do uchwytu
od poz.332.v do poz.332.w
od poz.332.z do poz.333.a
uchwytami prostokątnymi 39x125
od poz.328.v do poz.328.x
uchwytami owalnymi 39x125
od poz.329.a do poz.330.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

332.b
MTN0125F00/0100

Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego 39x125(1,0)
mm, otwór OB (owalny), do drzwi przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.c
MXN0125F00/0100

Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego 39x125(1,0)
mm, otwór OB (owalny), do drzwi przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się ze:
wspornikami do uchwytu
od poz.332.v do poz.332.w
od poz.332.z do poz.333.a
uchwytami prostokątnymi 39x125
od poz.328.v do poz.328.x
uchwytami owalnymi 39x125
od poz.329.a do poz.330.g

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=45
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=90
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.w%7Ccst_codice=MKN125FN0R/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=331.a%7Ccst_codice=MTN0125F00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.b%7Ccst_codice=MTN0125F00/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.d%7Ccst_codice=MTN0125F00/0200
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=333.a|cst_codice=MKN125FN00/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=331.a%7Ccst_codice=MTN0125F00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.b%7Ccst_codice=MTN0125F00/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.d%7Ccst_codice=MTN0125F00/0200
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.w%7Ccst_codice=MKN125FN0R/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a%7Ccst_codice=MKN125FN00/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.v%7Ccst_codice=MTN0125N0R/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=329.a%7Ccst_codice=MTN0125N00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.w%7Ccst_codice=MKN125FN0R/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a%7Ccst_codice=MKN125FN00/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.v%7Ccst_codice=MTN0125N0R/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=329.a%7Ccst_codice=MTN0125N00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

332.d
MTN0125F00/0200

Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego 39x125(1,0)
mm, otwór d 16 mm niski, do drzwi przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.e
MXN0125F00/0200

Dno do uchwytu owalnego i prostokątnego 39x125(1,0)
mm, otwór d 16 mm niski, do drzwi przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

Łączy się ze:
wspornikami do uchwytu
od poz.332.v do poz.332.w
od poz.332.z do poz.333.a
uchwytami prostokątnymi 39x125
od poz.328.v do poz.328.x
uchwytami owalnymi 39x125
od poz.329.a do poz.330.g

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

332.j
MTN0125N0P/0000

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, do drzwi
przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.k
MTN0125N0P/0100

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, otwór OB
(owalny), do drzwi przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.l.15
MXN0125N0P/0000

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, do drzwi
przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

332.l.20
MXN0125N0P/0100

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, otwór OB
(owalny), do drzwi przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

332.m
MLN0125N0P/0000

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, do drzwi
przesuwanych

aluminium -
grezzo

250 w pudełku
250

332.n
MLN0125N0P/0100

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, otwór OB
(owalny), do drzwi przesuwanych

aluminium -
grezzo

250 w pudełku
250

Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się ze:
wspornikami do uchwytu
od poz.332.z do poz.333.a

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

332.q
MTN0125N0P/0200

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, z otworami śrub,
do drzwi przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.r
MTN0125N0P/0300

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, z otworami śrub,
otwór OB (owalny), do drzwi przesuwanych

mosiądz -
grezzo

250 w pudełku
250

332.s.15
MXN0125N0P/0200

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, z otworami śrub,
do drzwi przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

332.s.20
MXN0125N0P/0300

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, z otworami śrub,
otwór OB (owalny), do drzwi przesuwanych

stal
nierdzewna

-
grezzo

250 w pudełku
250

332.t
MLN0125N0P/0200

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, z otworami śrub,
do drzwi przesuwanych

aluminium -
grezzo

250 w pudełku
250

332.u
MLN0125N0P/0300

Uchwyt owalny pełny 39x125(1,0) mm, z otworami śrub,
otwór OB (owalny), do drzwi przesuwanych

aluminium -
grezzo

250 w pudełku
250

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.w%7Ccst_codice=MKN125FN0R/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a%7Ccst_codice=MKN125FN00/00NA
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.v%7Ccst_codice=MTN0125N0R/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=329.a%7Ccst_codice=MTN0125N00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a%7Ccst_codice=MKN125FN00/00NA
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

332.v
MKN125FN0R/01NA

=Wspornik do dna (0,6) i uchwytu prostokątnego
39x125 mm do drzwi przesuwanych z napisem “made in
Italy=

poliwęglan czarny
-

250 w pudełku
250

332.w
MKN125FN0R/00NA

Wspornik do dna (1,0) i uchwytu prostokątnego 39x125
mm do drzwi przesuwanych

poliwęglan czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
uchwytami prostokątnymi 39x125
od poz.328.v do poz.328.x
i z dnami do uchwytu
od poz.331.a do poz.332.a.10
od poz.332.b do poz.332.c
od poz.332.d do poz.332.e

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

332.z
MKN125FN00/01NA

=Wspornik do dna (0,6) i uchwytu owalnego 39x125 mm
do drzwi przesuwanych z napisem “made in Italy=

poliwęglan czarny
-

250 w pudełku
250

333.a
MKN125FN00/00NA

Wspornik do dna (1,0) i uchwytu owalnego 39x125 mm
do drzwi przesuwanych

poliwęglan czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
uchwytami owalnymi 39x125
od poz.329.a do poz.330.g
uchwytami owalnymi 39x125
od poz.332.j do poz.332.n
i z dnami do uchwytu
od poz.331.a do poz.332.a.10
od poz.332.b do poz.332.c
od poz.332.d do poz.332.e

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.v%7Ccst_codice=MTN0125N0R/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=331.a%7Ccst_codice=MTN0125F00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.b%7Ccst_codice=MTN0125F00/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.d%7Ccst_codice=MTN0125F00/0200
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=329.a%7Ccst_codice=MTN0125N00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.j%7Ccst_codice=MTN0125N0P/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=331.a%7Ccst_codice=MTN0125F00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.b%7Ccst_codice=MTN0125F00/0100
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.d%7Ccst_codice=MTN0125F00/0200

