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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 / perfil baixo 50x3,5 / easpelhos
de chave
Posição
Código artigo

Descrição

Material

755.a
MKBT5030V0/00AG

Bocal d 50x.3,5 mm, furo de cabeça de parafuso rentes, poliamida
furo OB

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata

500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 50x3,5 furo OB
da pos.711.a a pos.713.a
as bocals quadrados
da pos.714.a a pos.716.a
as arruelas d 50x5 da pos.772.a
e as arruelas quadrados 50x50x5
da pos.786.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

758.a
MKBT5030V0/01AG

Bocal d 50x.3,5 mm, furo de cabeça de parafuso
salientes, furo OB

poliamida

prata

500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 50x3,5 furo OB
da pos.711.a a pos.713.a
as bocals quadrados
da pos.714.a a pos.716.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

761.a
MKBT5030Y0/00AG

Bocal d 50x.3,5 mm, furo de cabeça de parafuso rentes, poliamida
furo PZ

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata

500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 50x3,5 furo PZ
da pos.717.a a pos.719.a
as bocals quadrados
da pos.720.a a pos.722.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

764.a
MKBT5030Y0/01AG

Bocal d 50x.3,5 mm, furo de cabeça de parafuso
salientes, furo PZ

poliamida

prata

500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 50x3,5 furo PZ
da pos.717.a a pos.719.a
as bocals quadrados
da pos.720.a a pos.722.a
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