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• 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 50x5 /  rosetas

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

772.a
MTRT505000/0000

Arruela d 50x5(0,8) mm, furo d 21 mm latão -
grezzo

500 x caixa
500

772.i
MLRT505000/0000

Arruela d 50x5(0,8) mm, furo d 21 mm aluminio -
grezzo

500 x caixa
500

772.r
MXRT505000/0000

Arruela d 50x5(0,8) mm, furo d 21 mm aço inox -
grezzo

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.774.a

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

773.a
MKRT505C16/04AG

Arruela d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola DIREITA,
quadro -C- 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

773.b
MKRT505C16/08AG

Arruela d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola DIREITA,
quadro -C- 9 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

773.f
MKRT505C16/06AG

Arruela d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
ESQUERDA, quadro -C- 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

773.g
MKRT505C16/10AG

Arruela d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
ESQUERDA, quadro -C- 9 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

773.l
MKRT505C16/05AG

Arruela d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
DIREITA, quadro -C- 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

773.m
MKRT505C16/09AG

Arruela d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
DIREITA, quadro -C- 9 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a

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=38
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=243
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=248
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=243#MXRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
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Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

773.r
MKRT505C16/07AG

Arruela d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
ESQUERDA, quadro -C- 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

773.s
MKRT505C16/11AG

Arruela d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
ESQUERDA, quadro -C- 9 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

774.a
MKRT505C16/00AG

Arruela d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola DIREITA,
para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

775.a
MKRT505C16/02AG

Arruela d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
ESQUERDA, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

776.a
MKRT505C16/01AG

Arruela d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
DIREITA, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

777.a
MKRT505C16/03AG

Arruela d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
ESQUERDA, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a

https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=772.a|cst_codice=MTRT505000/0000

