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CATALOG - MA Accessoriós para puxadores
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Índice (por ordem de aparecimento no catálogo)

•

Rosetas e espelhos de chave 50 mm

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 de chave 50 mm / redondos 50x10 / rosetas com
gancho de trinco o puxador
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

612.b
MKRT501D16/00AG

Arruela d 50x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
direita-esquerda, com gancho de trinco o puxador

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

El gancho de trinco o puxador es reversível
Combina com:
as arruelas d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b
Para centrar o roseta sobre o ferro quadro,
usar centralização a pos.352.z
Para saber mais, cliqueaqui

Posição
Código artigo

Descrição

Material

614.b
MKRT501D16/01AG

Arruela d 50x10 mm, furos de cabeça de parafuso
poliamida
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola poliacetálica
direita-esquerda, com gancho de trinco o puxador
aço inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata

500 x caixa
500

El gancho de trinco o puxador es reversível
Combina com:
as arruelas d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b
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