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CATALOG - AR Acessórios para cortinas

Para atualizações em tempo real, vá ao nosso site www.atp.it
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Índice (por ordem de aparecimento no catálogo)

•

Ganchos

Ordem mínima= 1 saco/pacote
As medidas e os pesos indicados no catálogo são nominais.
As descrições de igual (==) são versões especiais sem disponibilidade imediata de estoque.
Descartar até um 1% é para ser considerada normal.
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Acessórios para cortinas / Ganchos / com bolso
Posição
Código artigo

Descrição

Material

54.a
ARG689A07C/0002
54.b
ARG689A070/00BA

Gancho d interior 7 mm, com bolso lateral

policarbonato transparente 1.000 x sacola
30.000
poliacetálica branco
1.000 x sacola
30.000

=Gancho d interior 7 mm, com bolso lateral=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

Possibilidade de embalagens
personalizadas.
== : ver aprofundamento
a versão transparente poderia
quebrar ao longo do tempo

Posição
Código artigo

Descrição

Material

55.a
ARG689A10C/0002
55.b
ARG689A100/00BA

Gancho d interior 10 mm, com bolso lateral

policarbonato transparente 1.000 x sacola
20.000
policarbonato branco
1.000 x sacola
20.000

=Gancho d interior 10 mm, com bolso lateral=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

Possibilidade de embalagens
personalizadas.
== : ver aprofundamento
a versão transparente poderia
quebrar ao longo do tempo
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