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• Fixadores de portas e persianas

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 / Fixadores de portas e persianas / Fixadores de porta

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

700.c
FES251B000/00NF

Pinça de bloqueio de porta PIRANHA com encontro para
piso e parede com parafusos e buchas de fixação

poliacetálica
ferro

preto
-

50 x caixa
500

700.i
FES251B000L00NF

Pinça de bloqueio de porta PIRANHA com encontro para
piso e parede

poliacetálica preto
-

1.000 x caixa
1.000

peso de liberação de 6,5 kg

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

701.b
FES2520000/00NA

Pinça de bloqueio de porta com encontro para piso e
parede com parafusos e buchas de fixação

poliacetálica preto
-

50 x caixa
500

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

702.b
FES2530000L00BA

=Pinça de bloqueio de porta circula= poliamida branco
-

1.000 x sacola
1.000

702.e
FES2530000L00NA

Pinça de bloqueio de porta circula poliamida preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento

https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=197
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=198

