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Índice (por ordem de aparecimento no catálogo)

•

Rosetas e espelhos quadrados 53x53x11 mm latão pesado

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 puxadores / Rosetas e espelhos quadrados 53x53x11 mm latão pesado
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

193.f.01
MTRQ531100/0100

*Arruela quadrada 53x53x11 mm, furo d 24 mm*

latão

50 x caixa
semilavorato 200

Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.194.a a pos.241.o
Disponível enquanto durarem
os estoques

Posição
Código artigo

Descrição

Material

278.v.01
MTBQ5311V0/0000

*Bocal quadrado 53x53x11 mm, furo OB (oval) 8,5x20,5 latão
mm*

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

50 x caixa
semilavorato 200

Combina com:
as bocals d 52x10 furo OB
da pos.248.a a pos.249.a
da pos.250.a a pos.251.a
da pos.252.a a pos.253.a
da pos.254.a a pos.255.a
da pos.256.a a pos.257.a
Disponível enquanto durarem
os estoques

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

278.v.02
MTBQ5311Y0/0000

*Bocal quadrado 53x53x11 mm, furo PZ (yale)*

latão

50 x caixa
semilavorato 200

Combina com:
as bocals d 52x10 furo PZ
da pos.261.a a pos.262.f
da pos.263.a a pos.264.a
da pos.265.a a pos.266.c
da pos.267.a a pos.268.a
da pos.269.a a pos.270.a
Disponível enquanto durarem
os estoques
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