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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. 
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Akcesoria do klamek / Uchwyty do drzwi przesuwanych / 54x89

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.01
MKN5489CN0/00GF

=Korpus uchwyt owalny 54x89 mm ślepy, do drzwi
przesuwanych=

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.02
MKN5489CN0/00NA

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm ślepy, do drzwi
przesuwanych

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
nakładkami przykrywającymi śruby
od poz.333.a.07 do poz.333.a.08
od poz.333.a.46 do poz.333.a.47
i z poz.333.a.50

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.03
MKN5489CN0/01GF

=Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór d 16 mm, do
drzwi przesuwanych=

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.04
MKN5489CN0/01NA

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór d 16 mm, do
drzwi przesuwanych

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
nakładkami przykrywającymi śruby
od poz.333.a.07 do poz.333.a.08
od poz.333.a.46 do poz.333.a.47
i z poz.333.a.50
zasuwką
od poz.333.a.09 do poz.333.a.16
i od poz.333.a.69 do poz.333.a.99

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.05
MKN5489CN0/02GF

=Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór OB (owalny)
9x21 mm, do drzwi przesuwanych=

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.06
MKN5489CN0/02NA

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór OB (owalny)
9x21 mm, do drzwi przesuwanych

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
nakładkami przykrywającymi śruby
od poz.333.a.07 do poz.333.a.08
od poz.333.a.46 do poz.333.a.47
i z poz.333.a.50

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=91
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.07%7Ccst_codice=MKN5489C00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.46%7Ccst_codice=MKN5489C0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.50%7Ccst_codice=MTN5489C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.07%7Ccst_codice=MKN5489C00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.46%7Ccst_codice=MKN5489C0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.50%7Ccst_codice=MTN5489C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.09%7Ccst_codice=MKN5489N00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.69%7Ccst_codice=MKN5489N0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.07%7Ccst_codice=MKN5489C00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.46%7Ccst_codice=MKN5489C0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.50%7Ccst_codice=MTN5489C00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.07
MKN5489C00/00GF

=Nakładka przykrywająca śruby do uchwytu owalnego
54x89 mm=

ABS szary
antracyt
-

500 w pudełku
500

333.a.08
MKN5489C00/00NA

Nakładka przykrywająca śruby do uchwytu owalnego
54x89 mm

ABS czarny
-

500 w pudełku
500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
korpusem uchwytu owalnego 54x89
od poz.333.a.01 do poz.333.a.02
od poz.333.a.03 do poz.333.a.04
od poz.333.a.05 do poz.333.a.06
od poz.333.a.22 do poz.333.a.23
od poz.333.a.29 do poz.333.a.30
od poz.333.a.37 do poz.333.a.38

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.09
MKN5489N00/00GF

=Zasuwka kwadrat 6 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm=

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.10
MKN5489N00/00NA

Zasuwka kwadrat 6 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

333.a.11
MKN5489N00/01GF

=Zasuwka kwadrat 7 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm=

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.12
MKN5489N00/01NA

Zasuwka kwadrat 7 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

333.a.13
MKN5489N00/02GF

=Zasuwka kwadrat 8 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm=

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.14
MKN5489N00/02NA

Zasuwka kwadrat 8 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

333.a.15
MKN5489N00/03GF

Zasuwka kwadrat 9 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS szary
antracyt
-

250 w pudełku
250

333.a.16
MKN5489N00/03NA

Zasuwka kwadrat 9 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS czarny
-

250 w pudełku
250

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
korpusem uchwytu owalnego
z otworem d 16
od poz.333.a.03 do poz.333.a.04
od poz.333.a.29 do poz.333.a.30

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.22
MKN5489CNV/00CO

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm ślepy, do drzwi
przesuwanych

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.23
MKN5489CNV/00BO

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm ślepy, do drzwi
przesuwanych

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

Łączą się z:
nakładkami przykrywającymi śruby
od poz.333.a.07 do poz.333.a.08
od poz.333.a.46 do poz.333.a.47
i z poz.333.a.50

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.01%7Ccst_codice=MKN5489CN0/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.03%7Ccst_codice=MKN5489CN0/01GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.05%7Ccst_codice=MKN5489CN0/02GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.22%7Ccst_codice=MKN5489CNV/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.29%7Ccst_codice=MKN5489CNV/01CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.37%7Ccst_codice=MKN5489CNV/02CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.03%7Ccst_codice=MKN5489CN0/01GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.29%7Ccst_codice=MKN5489CNV/01CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.07%7Ccst_codice=MKN5489C00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.46%7Ccst_codice=MKN5489C0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.50%7Ccst_codice=MTN5489C00/0000
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.29
MKN5489CNV/01CO

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór d 16 mm, do
drzwi przesuwanych

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.30
MKN5489CNV/01BO

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór d 16 mm, do
drzwi przesuwanych

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

Łączą się z:
nakładkami przykrywającymi śruby
od poz.333.a.07 do poz.333.a.08
od poz.333.a.46 do poz.333.a.47
i z poz.333.a.50
zasuwką
od poz.333.a.09 do poz.333.a.16
i od poz.333.a.69 do poz.333.a.99

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.37
MKN5489CNV/02CO

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór OB (owalny)
9x21 mm, do drzwi przesuwanych

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.38
MKN5489CNV/02BO

Korpus uchwyt owalny 54x89 mm, otwór OB (owalny)
9x21 mm, do drzwi przesuwanych

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

Łączą się z:
nakładkami przykrywającymi śruby
od poz.333.a.07 do poz.333.a.08
od poz.333.a.46 do poz.333.a.47
i z poz.333.a.50

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.46
MKN5489C0V/00CO

Nakładka przykrywająca śruby do uchwytu owalnego
54x89 mm

ABS chrom
matowy
verniciato

500 w pudełku
500

333.a.47
MKN5489C0V/00BO

Nakładka przykrywająca śruby do uchwytu owalnego
54x89 mm

ABS brąz
matowy
verniciato

500 w pudełku
500

Łączą się z:
korpusem uchwytu owalnego 54x89
od poz.333.a.01 do poz.333.a.02
od poz.333.a.03 do poz.333.a.04
od poz.333.a.05 do poz.333.a.06
od poz.333.a.22 do poz.333.a.23
od poz.333.a.29 do poz.333.a.30
od poz.333.a.37 do poz.333.a.38

Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.50
MTN5489C00/0000

Nakładka przykrywająca śruby do uchwytu owalnego
54x89(0,8) mm

mosiądz -
grezzo

500 w pudełku
500

Łączą się z:
korpusem uchwytu owalnego 54x89
od poz.333.a.01 do poz.333.a.02
od poz.333.a.03 do poz.333.a.04
od poz.333.a.05 do poz.333.a.06
od poz.333.a.22 do poz.333.a.23
od poz.333.a.29 do poz.333.a.30
od poz.333.a.37 do poz.333.a.38

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.07%7Ccst_codice=MKN5489C00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.46%7Ccst_codice=MKN5489C0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.50%7Ccst_codice=MTN5489C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.09%7Ccst_codice=MKN5489N00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.69%7Ccst_codice=MKN5489N0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.07%7Ccst_codice=MKN5489C00/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.46%7Ccst_codice=MKN5489C0V/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.50%7Ccst_codice=MTN5489C00/0000
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.01%7Ccst_codice=MKN5489CN0/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.03%7Ccst_codice=MKN5489CN0/01GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.05%7Ccst_codice=MKN5489CN0/02GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.22%7Ccst_codice=MKN5489CNV/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.29%7Ccst_codice=MKN5489CNV/01CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.37%7Ccst_codice=MKN5489CNV/02CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.01%7Ccst_codice=MKN5489CN0/00GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.03%7Ccst_codice=MKN5489CN0/01GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.05%7Ccst_codice=MKN5489CN0/02GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.22%7Ccst_codice=MKN5489CNV/00CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.29%7Ccst_codice=MKN5489CNV/01CO
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.37%7Ccst_codice=MKN5489CNV/02CO
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Pozycja
KOD

Opis Materiał Kolor
Wykończenie

Opakowanie
Opakowanie

333.a.69
MKN5489N0V/00CO

Zasuwka kwadrat 6 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.70
MKN5489N0V/00BO

Zasuwka kwadrat 6 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.78
MKN5489N0V/01CO

Zasuwka kwadrat 7 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.79
MKN5489N0V/01BO

Zasuwka kwadrat 7 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.88
MKN5489N0V/02CO

Zasuwka kwadrat 8 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.89
MKN5489N0V/02BO

Zasuwka kwadrat 8 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.98
MKN5489N0V/03CO

Zasuwka kwadrat 9 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS chrom
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

333.a.99
MKN5489N0V/03BO

Zasuwka kwadrat 9 mm, do uchwytu owalnego 54x89
mm

ABS brąz
matowy
verniciato

250 w pudełku
250

Łączą się z:
korpusem uchwytu z otworem d 16
od poz.333.a.03 bis poz.333.a.04
od poz.333.a.29 bis poz.333.a.30

https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.03%7Ccst_codice=MKN5489CN0/01GF
https://www.atp.it/lang/PL/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a.29%7Ccst_codice=MKN5489CNV/01CO

