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• Rosetas DK (com 4-8 posições)

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 DK (com 4-8 posições) / ovais /

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

808.g
MKDV246D16/0001

Arruela oval 24x60x6 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela
-B- 40 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro 250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 24x60x6 da pos.800.a
e retangulares da pos.803.a.05

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

809.g
MKDV246D16/0101

Arruela oval 24x60x6 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral
da janela -B- 40 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro 250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 24x60x6 da pos.800.a
e retangulares da pos.803.a.05

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

810.g
MKDV246K16/0001

Arruela oval 24x60x6 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x8x70 mm zincado,
quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da
manilha -A- 28 mm, lateral da janela -B- 40 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro 250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 24x60x6 da pos.800.a
e retangulares da pos.803.a.05

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

811.b
MKDV246K16/0301

Arruela oval 24x60x6 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x61 mm zincado,
quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da
manilha -A- 28 mm, lateral da janela -B- 31 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro 250 x caixa
250

811.g
MKDV246K16/0101

Arruela oval 24x60x6 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x70 mm zincado,
quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da
manilha -A- 28 mm, lateral da janela -B- 40 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro 250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 24x60x6 da pos.800.a
e retangulares da pos.803.a.05
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