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Índice (por ordem de aparecimento no catálogo)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Arruelas
Rosetas e espelhos de chave 45 mm
Rosetas e espelhos redondos convexos 47,5 mm
Rosetas e espelhos de chave 50 mm
Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm
Rosetas e espelhos quadrados 53x53x11 mm latão pesado
Rosetas e espelhos ovais
Rosetas e espelhos de chave retangular metal
Rosetas DK (com 4-8 posições)
Conchas para porta de correr
Molas e acessórios para fixação
Reductores de quadra
Acessórios
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 / Arruelas / planas / d interno 2 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

02.a
MAG0280702/0001

Guarnição d 2,8x7x2 mm plana, para parafuso cobre
interruptores

polietileno

neutro
-

10.000 x sacola
50.000
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Acessórios para puxadores / Arruelas / planas / d interno 6 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

05.a
MAG0612005/0001
05.b
MAG0612005/00OC
05.c
MAG0612005/00NA

Guarnição d 6x12x0,5 mm plana

poliamida

=Guarnição d 6x12x0,5 mm plana=

poliamida

=Guarnição d 6x12x0,5 mm plana=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Arruelas / planas / d interno 8 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

06.a
MAG0816010/0001
06.b
MAG0816010/00OC
06.c
MAG0816010/00NB
06.d
MAG081601E/00BA

Guarnição d 8x16x1 mm plana

poliamida

Guarnição d 8x16x1 mm plana
Guarnição d 8x16x1 mm plana
=Guarnição d 8x16x1 mm plana, elástica=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
poliamida
ouro claro
poliamida
preto
borracha
branco
termoplástica -

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

07.a
MAG0819010/0001
07.b
MAG0819010/00OC
07.d
MAG0819010/00NB

Guarnição d 8x19x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 8x19x1 mm plana=

poliamida

=Guarnição d 8x19x1 mm plana=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

5.000 x sacola
5.000
5.000 x sacola
10.000
5.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

08.a
MAG0821010/0001
08.b
MAG0821010/00OC
08.f
MAG0821010/00NB

Guarnição d 8x21x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 8x21x1 mm plana=

poliamida

Guarnição d 8x21x1 mm plana

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Arruelas / planas / d interno 10 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

09.a
MAG1016010/0001
09.b
MAG1016010/00OC
09.c
MAG1016010/00NA

=Guarnição d 10x16x1 mm plana=

poliamida

=Guarnição d 10x16x1 mm plana=

poliamida

Guarnição d 10x16x1 mm plana

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

10.a
MAG1019010/0001
10.b
MAG1019010/00OC
10.c
MAG1019010/00NA

Guarnição d 10x19x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 10x19x1 mm plana=

poliamida

=Guarnição d 10x19x1 mm plana=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

5.000 x sacola
5.000
5.000 x sacola
10.000
5.000 x sacola
-

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

11.a
MAG1022010/0001
11.b
MAG1022010/00OC
11.c
MAG1022010/00NA

=Guarnição d 10x22x1 mm plana=

poliamida

Guarnição d 10x22x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 10x22x1 mm plana=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

5.000 x sacola
10.000
5.000 x sacola
10.000
5.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

11.i
MAG1038010/0001
11.k
MAG1038010/00NA

=Guarnição d 10x38x1 mm plana=

poliamida

Guarnição d 10x38x1 mm plana

poliamida

neutro
preto
-

1.000 x sacola
10.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Arruelas / planas / d interno 12 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

12.a
MAG1215010/0001
12.b
MAG1215010/00OC
12.c
MAG1215010/00NA
12.d
MAG121501E/00BA

Guarnição d 12x15x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 12x15x1 mm plana=
=Guarnição d 12x15x1 mm plana=
=Guarnição d 12x15x1 mm plana, elástica=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
poliamida
ouro claro
poliamida
preto
borracha
branco
termoplástica -

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
2.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Arruelas / planas / d interno 14 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

14.a
MAG1417010/0001
14.b
MAG1417010/00OC
14.c
MAG1417010/00NA

=Guarnição d 14x17x1 mm plana=

poliamida

Guarnição d 14x17x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 14x17x1 mm plana=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

5.000 x sacola
5.000
5.000 x sacola
5.000
5.000 x sacola
5.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

14.n
MAG1418005/00NB

Guarnição d 14x18x0,5 mm plana

poliamida

preto
-

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

15.a
MAG1419010/0001
15.b
MAG1419010/00OC
15.c
MAG1419010/00NA

Guarnição d 14x19x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 14x19x1 mm plana=

poliamida

Guarnição d 14x19x1 mm plana

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Arruelas / planas / d interno 15 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

17.a
MAG1518005/0001
17.b
MAG1518005/00OC
17.c
MAG1518005/00NA

Guarnição d 15x18x0,5 mm plana

poliamida

=Guarnição d 15x18x0,5 mm plana=

poliamida

=Guarnição d 15x18x0,5 mm plana=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

5.000 x sacola
5.000
5.000 x sacola
10.000
5.000 x sacola
5.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

18.a
MAG1518010/0001
18.b
MAG1518010/00OC
18.c
MAG1518010/00NA
18.d
MAG1518010/00AG

Guarnição d 15x18x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 15x18x1 mm plana=

poliamida

=Guarnição d 15x18x1 mm plana=

poliamida

=Guarnição d 15x18x1 mm plana=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
prata
-

2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

18.v
MAG1520005/0001

Guarnição d 15x20x0,5 mm plana

poliamida

neutro
-

10.000 x sacola
10.000
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

19.a
MAG1520010/0001
19.b
MAG1520010/00OC
19.c
MAG1520010/00NA

Guarnição d 15x20x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 15x20x1 mm plana=

poliamida

=Guarnição d 15x20x1 mm plana=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
50.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

20.a
MAG1521010/0001
20.b
MAG1521010/00OC
20.c
MAG1521010/00NA

Guarnição d 15x21x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 15x21x1 mm plana=

poliamida

=Guarnição d 15x21x1 mm plana=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

5.000 x sacola
5.000
5.000 x sacola
10.000
5.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Arruelas / planas / d interno 16 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

22.a
MAG1619005/0001
22.b
MAG1619005/00OC
22.c
MAG1619005/00NA

Guarnição d 16x19x0,5 mm plana

poliamida

Guarnição d 16x19x0,5 mm plana

poliamida

Guarnição d 16x19x0,5 mm plana

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades.

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

23.a
MAG1619010/0001
23.b
MAG1619010/00OC
23.d
MAG1619010/00NB
23.g
MAG1619010/00AG

Guarnição d 16x19x1 mm plana

poliamida

Guarnição d 16x19x1 mm plana

poliamida

Guarnição d 16x19x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 16x19x1 mm plana=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
prata
-

10.000 x sacola
50.000
10.000 x sacola
50.000
10.000 x sacola
50.000
10.000 x sacola
50.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

24.a
MAG1621005/0001
24.b
MAG1621005/00OC
24.c
MAG1621005/00NA

Guarnição d 16x21x0,5 mm plana

poliamida

=Guarnição d 16x21x0,5 mm plana=

poliamida

Guarnição d 16x21x0,5 mm plana

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

25.a
MAG1621010/0001
25.d
MAG1621010/00NB
25.f
MAG1621010/00OD
25.h
MAG1621010/00AG

Guarnição d 16x21x1 mm plana

poliamida

Guarnição d 16x21x1 mm plana

poliamida

Guarnição d 16x21x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 16x21x1 mm plana=

poliamida

neutro
preto
ouro x PA
prata
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Arruelas / planas / d interno 17 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

26.a
MAG1722010/0001
26.b
MAG1722010/00OC
26.c
MAG1722010/00NA

=Guarnição d 17x22x1 mm plana=

poliamida

=Guarnição d 17x22x1 mm plana=

poliamida

Guarnição d 17x22x1 mm plana

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Arruelas / planas / d interno 18 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

27.a
MAG1820006/0001
27.b
MAG1820006/00OC
27.c
MAG1820006/00NA

=Guarnição d 18x20x0,6 mm plana=

poliamida

=Guarnição d 18x20x0,6 mm plana=

poliamida

Guarnição d 18x20x0,6 mm plana

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

28.a
MAG1822010/0001
28.b
MAG1822010/00OC
28.c
MAG1822010/00NA
28.g
MAG1822010/00AG

Guarnição d 18x22x1 mm plana

poliamida

Guarnição d 18x22x1 mm plana

poliamida

Guarnição d 18x22x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 18x22x1 mm plana=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
prata
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

29.a
MAG1825010/0001
29.b
MAG1825010/00OC
29.c
MAG1825010/00NA

Guarnição d 18x25x1 mm plana

poliamida

=Guarnição d 18x25x1 mm plana=

poliamida

=Guarnição d 18x25x1 mm plana=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

5.000 x sacola
10.000
5.000 x sacola
10.000
5.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

30.a
MAG1828007/0001
30.b
MAG1828007/00OC
30.c
MAG1828007/00NA

Guarnição d 18x28x0,7 mm plana

poliamida

=Guarnição d 18x28x0,7 mm plana=

poliamida

=Guarnição d 18x28x0,7 mm plana=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Arruelas / com cabeça / d interno 10 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

35.a
MAG1012020/00NA

Guarnição d 10x12x2 mm com cabeça

poliamida

preto
-

2.000 x sacola
10.000
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Acessórios para puxadores / Arruelas / com cabeça / d interno 12 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

36.a
MAG1214030/0001
36.b
MAG1214030/00OC
36.c
MAG1214030/00NA

=Guarnição de 12x14x3 mm com cabeça=

poliamida

Guarnição de 12x14x3 mm com cabeça

poliamida

=Guarnição d 12x14x3 mm com cabeça=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

38.a
MAG1214060/0001
38.b
MAG1214060/00OC
38.c
MAG1214060/00NA

Guarnição d 12x14x6 mm com cabeça

poliamida

=Guarnição d 12x14x6 mm com cabeça=

poliamida

=Guarnição d 12x14x6 mm com cabeça=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Arruelas / com cabeça / d interno 14 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

39.a
MAG1416030/0001
39.b
MAG1416030/00OC
39.c
MAG1416030/00NA

Guarnição d 14x16x3 mm com cabeça

polietileno

=Guarnição d 14x16x3 mm com cabeça=

polietileno

=Guarnição d 14x16x3 mm com cabeça=

polietileno

neutro
ouro claro
preto
-

5.000 x sacola
10.000
5.000 x sacola
10.000
5.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

40.a
MAG1416040/0001
40.b
MAG1416040/00OC
40.c
MAG1416040/00NA

=Guarnição d 14x16x4 mm com cabeça=

poliamida

=Guarnição d 14x16x4 mm com cabeça=

poliamida

=Guarnição d 14x16x4 mm com cabeça=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

41.a
MAG1416080/0001
41.b
MAG1416080/00OC
41.c
MAG1416080/00NA

=Guarnição d 14x16x8 mm com cabeça=

poliamida

=Guarnição d 14x16x8 mm com cabeça=

poliamida

Guarnição d 14x16x8 mm com cabeça

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

2.000 x sacola
2.000
2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

44.a
MAG1416130/00NA

Guarnição d 14x16x13 mm com cabeça

poliamida

preto
-

10.000 x sacola
10.000
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Acessórios para puxadores / Arruelas / com cabeça / d interno 15 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

45.a
MAG1517026/0001
45.b
MAG1517026/00OC
45.c
MAG1517026/00NA

Guarnição d 15x17x2,6 mm com cabeça

poliamida

=Guarnição d 15x17x2,6 mm com cabeça=

poliamida

=Guarnição d 15x17x2,6 mm com cabeça=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

46.a
MAG1517030/0001
46.b
MAG1517030/00OC
46.c
MAG1517030/00NA
46.g
MAG1517030/0102

Guarnição d 15x17x3 mm com cabeça

poliamida

=Guarnição d 15x17x3 mm com cabeça=

poliamida

=Guarnição d 15x17x3 mm com cabeça=

poliamida

=Guarnição d 15x17x3 mm com cabeça=

poliamida

neutro
10.000 x sacola
10.000
ouro claro 10.000 x sacola
10.000
preto
10.000 x sacola
10.000
transparente 5.000 x sacola
10.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

47.a
MAG1518070/0001
47.b
MAG1518070/00OC
47.c
MAG1518070/00NA

=Guarnição d 15x18x7 mm com cabeça=

poliamida

=Guarnição d 15x18x7 mm com cabeça=

poliamida

Guarnição d 15x18x7 mm com cabeça

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000
2.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Arruelas / com cabeça / d interno 16 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

48.a.15
MAG1621764/0001

Guarnição d 16x17x4 mm com cabeça

poliamida

neutro

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

48.c
MAG1617060/00NA

Guarnição d 16x17x6 mm com cabeça

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

1.000 x sacola
1.000

Arruela está ligeiramente desalinhada

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

49.a
MAG1618030/0001
49.b
MAG1618030/00OC
49.c
MAG1618030/00NA

Guarnição d 16x18x3 mm com cabeça d 20 mm

poliamida

Guarnição d 16x18x3 mm com cabeça d 20 mm

poliamida

Guarnição d 16x18x3 mm com cabeça d 20 mm

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

50.a
MAG1618030/0101
50.b
MAG1618030/01OC
50.c
MAG1618030/01NA

Guarnição d 16x18x3 mm com cabeça d 22 mm

poliamida

Guarnição d 16x18x3 mm com cabeça d 22 mm

poliamida

=Guarnição d 16x18x3 mm com cabeça d 22 mm=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

50.k
MAG1618030/0201
50.l
MAG1618030/02OC
50.m
MAG1618030/02NA

=Guarnição d 16x18x3 mm com cabeça d 24 mm=

poliamida

=Guarnição d 16x18x3 mm com cabeça d 24 mm=

poliamida

=Guarnição d 16x18x3 mm com cabeça d 24 mm=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

51.a
MAG1618040/0001
51.b
MAG1618040/00OC
51.c
MAG1618040/00NA

Guarnição d 16x18x4 mm com cabeça

poliamida

=Guarnição d 16x18x4 mm com cabeça=

poliamida

Guarnição d 16x18x4 mm com cabeça

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

52.a
MAG1618060/0001
52.b
MAG1618060/00OC
52.c
MAG1618060/00NA

Guarnição d 16x18x6 mm com cabeça

poliamida

=Guarnição d 16x18x6 mm com cabeça=

poliamida

=Guarnição d 16x18x6 mm com cabeça=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

5.000 x sacola
10.000
5.000 x sacola
10.000
5.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

53.a
MAG1618070/0001
53.b
MAG1618070/00OC
53.c
MAG1618070/00NA

Guarnição d 16x18x7 mm com cabeça

poliamida

=Guarnição d 16x18x7 mm com cabeça=

poliamida

=Guarnição d 16x18x7 mm com cabeça=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

54.a
MAG1618080/0001
54.b
MAG1618080/00OC
54.c
MAG1618080/00NA

=Guarnição d 16x18x8 mm com cabeça=

poliamida

Guarnição d 16x18x8 mm com cabeça

poliamida

=Guarnição d 16x18x8 mm com cabeça=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

55.a
MAG1618100/0001
55.b
MAG1618100/00OC
55.c
MAG1618100/00NA

Guarnição d 16x18x10 mm com cabeça

poliamida

=Guarnição d 16x18x10 mm com cabeça=

poliamida

=Guarnição d 16x18x10 mm com cabeça=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

56.a
MAG1619060/0002

Guarnição d 16x19x6 mm com cabeça

poliamida

transparente 5.000 x sacola
10.000

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

57.a
MAG1620030/0001
57.b
MAG1620030/00OC
57.c
MAG1620030/00NA

Guarnição d 16x20x3 mm com cabeça

polietileno

=Guarnição d 16x20x3 mm com cabeça=

polietileno

=Guarnição d 16x20x3 mm com cabeça=

polietileno

neutro
ouro claro
preto
-

5.000 x sacola
5.000
5.000 x sacola
5.000
5.000 x sacola
5.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

58.a
MAG1620050/0001
58.b
MAG1620050/00OC
58.c
MAG1620050/00NA

Guarnição d 16x20x5 mm com cabeça

polietileno

Guarnição d 16x20x5 mm com cabeça

polietileno

Guarnição d 16x20x5 mm com cabeça

polietileno

neutro
ouro claro
preto
-

5.000 x sacola
5.000
5.000 x sacola
5.000
5.000 x sacola
5.000
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Acessórios para puxadores / Arruelas / com cabeça / d interno 18 mm
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

58.s
MAG1819060/0002

Guarnição d 18x19x6 mm com cabeça

poliamida

transparente 5.000 x sacola
10.000

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

59.a
MAG1820030/0001
59.b
MAG1820030/00OC
59.c
MAG1820030/00NA

Guarnição d 18x20x3 mm com cabeça

poliamida

=Guarnição d 18x20x3 mm com cabeça=

poliamida

=Guarnição d 18x20x3 mm com cabeça=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

60.a
MAG1820050/0001
60.b
MAG1820050/00OC
60.c
MAG1820050/00NA

=Guarnição d 18x20x5 mm com cabeça=

poliamida

Guarnição d 18x20x5 mm com cabeça

poliamida

=Guarnição d 18x20x5 mm com cabeça=

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

5.000 x sacola
10.000
5.000 x sacola
5.000
5.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

62.a
MAG1820080/0001
62.b
MAG1820080/00OC
62.c
MAG1820080/00NA

Guarnição d 18x20x8 mm com cabeça

poliamida

Guarnição d 18x20x8 mm com cabeça

poliamida

Guarnição d 18x20x8 mm com cabeça

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000
10.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Arruelas / outros tipos
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

63.a
MAG1921016/0001
63.g
MAG1921016/00OD

Guarnição de 19x21x1,6 mm, para DK

poliamida

=Guarnição d 19x21x1,6 mm, para DK=

poliamida

neutro
ouro x PA
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 30x65
da pos.307.a a pos.307.a.10,
a pos.307.b.25
e com as arruelas ovais 30x65x11,
a pos.307.b.15
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 45 mm / redondos 45x7 / rosetas
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

101.a
MTRT457000/0000
101.b
MTRT457000/0100
101.c
MTRT457000/0200
101.d
MTRT457000/0300
102.a
MLRT457000/0000
102.b
MLRT457000/0100
102.c
MLRT457000/0200
102.l
MXRT457000/0000

Arruela d 45x7(0,8) mm, furo d 22 mm

latão

Arruela d 45x7(0,8) mm, furo d 24,5 mm

latão

Arruela d 45x7(0,8) mm, sem furo

latão

Arruela d 45x7(0,8) mm, furo d 14,2 mm

latão

Arruela d 45x7(1,0) mm, furo d 22 mm

aluminio

Arruela d 45x7(1,0) mm, furo d 24,5 mm

aluminio

Arruela d 45x7(1,0) mm, sem furo

aluminio

Arruela d 45x7(0,8) mm, furo d 22 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 45x7,
da pos.103.a a pos.107.b
a mola T0 42x35x6 a pos.346.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

103.a
MKRT457A16/00NA
103.b
MKRT457A15/00NA
103.d
MKRT457A18/00NA
103.e
MKRT457A15/01NA
103.f
MKRT457A16/02NA
103.g
MKRT457A18/01NA
104.a
MKRT457A16/00OC
104.b
MKRT457A15/00OC
104.c
MKRT457A16/01NA
104.c
MKRT457A16/01OC
104.d
MKRT457A18/00OC
104.e
MKRT457A15/01OC
104.f
MKRT457A16/02OC
104.g
MKRT457A18/01OC
104.h
MKRT457A16/00AG
104.h.02
MKRT457A16/01AG
104.h.03
MKRT457A18/00AG
104.h.05
MKRT457A16/02AG
104.h.06
MKRT457A18/01AG

=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 15 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 15 mm, gola -B- d 24 mm, para mola=
=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm, para mola=
Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 18 mm, gola -B- d 24 mm, para mola
=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 15 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 15 mm, gola -B- d 24 mm, para mola=
Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm, para mola
Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 18 mm, gola -B- d 24 mm, para mola
=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm, para mola
Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 18 mm, gola -B- d 24 mm, para mola

polipropileno

preto
preto
preto
preto
preto
preto
ouro claro
ouro claro
preto
ouro claro
ouro claro
ouro claro
ouro claro
ouro claro
prata
prata
prata
prata
prata
-

polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 45x7
da pos.100.a a 102.c
mola de torção espessura 1,8
a pos.348.a
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

105.a
MKRT457C18/00NA

=Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo poliamida
d 18 mm, gola d 24 mm de comprimento=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

1.000 x sacola
-

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 45x7
a pos.100.b ,101.b ,102.b
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

106.b
MKRT457C16/00AG

Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola direita-esquerda,
quadro 8 mm
Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm, com mola direitaesquerda, quadro 8 mm
Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm, com mola direitaesquerda, quadro 7 mm

poliamida aço prata
inox
-

500 x caixa
500

poliamida aço prata
inox
-

500 x caixa
500

poliamida aço prata
inox
-

500 x caixa
500

106.d
MKRT457C16/01AG
106.g
MKRT457C16/03AG

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 45x7
da pos.100.a a pos.102.c
Para saber mais, cliqueaqui

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

107.b
MKRT457C16/02AG

Arruela d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida aço prata
furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola direita-esquerda, inox
para puxador moído

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 45x7
da pos.100.a a pos.102.c
Para saber mais, cliqueaqui
Para centrar o roseta sobre o ferro quadro,
usar centralização a pos.352.z
Para saber mais, cliqueaqui
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 45 mm / redondos 45x7 / espelhos de
chave
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

109.a
MTBT4570V0/0000
110.a
MLBT4570V0/0000

Bocal d 45x7(0,8) mm, furo OB (oval) 8,5x20 mm

latão

Bocal d 45x7(1,0) mm, furo OB (oval) 8,5x20 mm

aluminio

grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 45x7 furo OB
da pos.115.a a pos.115.a.03

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

111.a
MTBT4570T0/0000
112.a
MLBT4570T0/0000

Bocal d 45x7(0,8) mm, furo BB (alemão)

latão

Bocal d 45x7(1,0) mm, furo BB (alemão)

aluminio

grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 45x7 furo OB
da pos.115.a a pos.115.a.03

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

113.a
MTBT4570M0/0000
114.a
MLBT4570M0/0000

Bocal d 45x7(0,8) mm, furo DM (duplo palhetão)

latão

Bocal d 45x7(1,0) mm, furo DM (duplo palhetão)

aluminio

grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 45x7 furo OB
da pos.115.a a pos.115.a.03

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

115.a
MKBT4570V0/00NA
115.a.01
MKBT4570V0/00OC
115.a.02
MKBT4570V0/00AG
115.a.03
MKBT4570V0/0001

Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo OB
(oval) 9x24 mm
Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo OB
(oval) 9x24 mm
Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo OB
(oval) 9x24 mm
=Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
OB (oval) 9x24 mm=

polipropileno

preto
ouro claro
prata
neutro
-

polipropileno
polipropileno
polipropileno

1.000 x sacola
40.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
40.000
1.000 x sacola
1.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 45x7 furos OB, BB,DM
da pos.108.a a pos.110.a
da pos.111.a a pos.112.a
da pos.113.a a pos.114.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

116.a
MTBT4570P0/0000
117.a
MLBT4570P0/0000

Bocal d 45x7(0,8) mm, furo OZ (patent) 18x32 mm

latão

Bocal d 45x7(1,0) mm, furo OZ (patent) 18x32 mm

aluminio

grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 45x7 furo OZ, pos.118.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

118.a
MKBT4570V0/02NA

=Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
OZ (patent) 22x32 mm=

polipropileno

preto
-

1.000 x sacola
1.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 45x7 furo OZ
da pos.116.a a pos.117.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

120.a
MTBT4570Y0/0000
121.a
MLBT4570Y0/0000

Bocal d 45x7(0,8) mm, furo PZ (yale)

latão

Bocal d 45x7(1,0) mm, furo PZ (yale)

aluminio

grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 45x7 furo PZ
da pos.122.a a pos.122.a.03

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

122.a
MKBT4570Y0/00NA
122.a.01
MKBT4570Y0/00OC
122.a.02
MKBT4570Y0/00AG
122.a.03
MKBT4570Y0/0001

Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo PZ
(yale)
=Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo PZ
(yale)=
=Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo PZ
(yale)=
=Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, furo PZ
(yale)=

polipropileno

preto
ouro claro
prata
neutro
-

polipropileno
polipropileno
polipropileno

1.000 x sacola
40.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 45x7 furo PZ
da pos.119.a a pos.121.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

123.a
MTBT4570W0/0000
124.a
MLBT4570W0/0000

Bocal d 45x7(0,8) mm, furo WC (volante livre-ocupado)

latão

Bocal d 45x7(1,0) mm, furo WC (volante livre-ocupado)

aluminio

grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 45x7 com volante livre-ocupado
da pos.125.a a pos.125.f

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

125.a
MKBT4570W0/00NA

=Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, com
volante livre-ocupado quadro 4 mm, altura haste 12
mm=
=Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, com
volante livre-ocupado quadro 4,5 mm, altura haste 12
mm=
=Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, com
volante livre-ocupado quadro 5 mm, altura haste 12
mm=
Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, com
volante livre-ocupado quadro 6 mm, altura haste 12 mm
Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, com
volante livre-ocupado quadro 7 mm, altura haste 12 mm
Bocal d 45x7 mm, furos de cabeça de parafuso, com
volante livre-ocupado quadro 8 mm, altura haste 12 mm

poliamida
poliestireno

preto
-

500 x sacola
500

poliamida
poliestireno

preto
-

500 x sacola
500

poliamida
poliestireno

preto
-

500 x sacola
500

poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno

preto
preto
preto
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

125.b
MKBT4570W0/01NA
125.c
MKBT4570W0/02NA
125.d
MKBT4570W0/03NA
125.e
MKBT4570W0/04NA
125.f
MKBT4570W0/05NA

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 45x7 furo WC
da pos.123.a a pos.124.a
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 45 mm / redondos 45x9 / rosetas
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

127.a
MTRT459000/0000
127.b
MTRT459000/0100
127.c
MTRT459000/0200
127.d
MTRT459000/0300
127.e
MTRT459000/0400
128.a
MLRT459000/0000
128.b
MLRT459000/0100
128.c
MLRT459000/0200
128.d
MLRT459000/0300
128.e
MLRT459000/0400
128.g.10
MXRT459000/0000

Arruela d 45x9(0,8) mm, furo d 16 mm

latão

Arruela d 45x9(0,8) mm, furo d 22 mm

latão

Arruela d 45x9(0,8) mm, furo d 24,5 mm

latão

Arruela d 45x9(0,8) mm, furo d 26 mm

latão

Arruela d 45x9(0,8) mm, sem furo

latão

Arruela d 45x9(1,0) mm, furo d 16 mm

aluminio

Arruela d 45x9(1,0) mm, furo d 22 mm

aluminio

Arruela d 45x9(1,0) mm, furo d 24,5 mm

aluminio

Arruela d 45x9(1,0) mm, furo d 26 mm

aluminio

Arruela d 45x9(1,0) mm, sem furo

aluminio

Arruela d 45x9(0,8) mm, furo d 22 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
5.006
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 45x9
da pos.129.a a 130.g.04
a pos.128.j.05

Posição
Código artigo

Descrição

Material

128.m.10
MKRT459C16/0001

Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, polipropileno
furo d 16 mm, sem gola, com mola direita-esquerda,
poliacetálica
quadro 8 mm
aço inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 45x9
da pos.127.a a 128.g.10

Posição
Código artigo

Descrição

Material

128.m.20
MKRT459C16/0101

Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, polipropileno
furo d 16 mm, sem gola, com mola direita-esquerda,
poliacetálica
para puxador moído
aço inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 45x9
da pos.127.a a 128.g.10
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

129.a
MKRT459A16/00NA
129.b
MKRT459A23/00NA
129.c
MKRT459A16/01NA
129.d
MKRT459A18/00NA
129.e
MKRT459A16/02NA
130.a
MKRT459A16/00OC
130.b
MKRT459A23/00OC
130.c
MKRT459A16/01OC
130.d
MKRT459A18/00OC
130.e
MKRT459A16/02OC
130.f
MKRT459A16/00AG
130.f.01
MKRT459A23/00AG
130.f.02
MKRT459A16/01AG
130.f.03
MKRT459A18/00AG
130.f.04
MKRT459A16/02AG
130.g
MKRT459A16/0001
130.g.02
MKRT459A16/0101
130.g.03
MKRT459A18/0001
130.g.04
MKRT459A16/0201

=Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 23 mm, sem gola, para mola=
Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola
=Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm, para mola=
=Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 23 mm, sem gola, para mola=
Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola
=Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm, para mola
=Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 23 mm, sem gola, para mola=
Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola
=Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm, para mola
=Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, sem gola, para mola=
Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola
=Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm, para mola=

polipropileno

preto
preto
preto
preto
preto
ouro claro
ouro claro
ouro claro
ouro claro
ouro claro
prata
prata
prata
prata
prata
neutro
neutro
neutro
neutro
-

polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno
polipropileno

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
25.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
25.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
25.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
25.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 45x9
da pos.127.a a 128.g.10
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 45 mm / redondos 45x9 / rosetas com
gancho de trinco o puxador
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

128.j.05
MKRT459B16/0001

Arruela d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
-A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, quadro 8 mm, com
gancho de trinco o puxador

poliacetálica

neutro

500 x sacola
500

El gancho de trinco o puxador es irreversível
Nesta roseta não está prevista
a inserção de uma mola
Combina com:
as arruelas d 45x9
da pos.127.a a 128.g.10
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 45 mm / redondos 45x9 / espelhos de
chave
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

131.a
MTBT4590V0/0000
132.a
MLBT4590V0/0000

Bocal d 45x9(0,8) mm, furo OB (oval) 8,5x20 mm

latão

Bocal d 45x9(1,0) mm, furo OB (oval) 8,5x20 mm

aluminio

grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 45x9 furo OB
da pos.133.a a pos.133.a.03

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

133.a
MKBT4590V0/00NA
133.a.01
MKBT4590V0/00OC
133.a.02
MKBT4590V0/00AG
133.a.03
MKBT4590V0/0001

Bocal d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
OB(oval) 8,5x20 mm
=Bocal d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
OB (oval) 8,5x20 mm=
=Bocal d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
OB (oval) 8,5x20 mm=
=Bocal d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
OB (oval) 8,5x20 mm=

polipropileno

preto
ouro claro
prata
neutro
-

polipropileno
polipropileno
polipropileno

1.000 x sacola
25.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 45x9 furo OB
da pos.131.a a pos.132.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

134.a
MTBT4590Y0/0000
135.a
MLBT4590Y0/0000

Bocal d 45x9(0,8) mm, furo PZ (yale)

latão

Bocal d 45x9(1,0) mm, furo PZ (yale)

aluminio

grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 45x9 furo PZ
da pos.136.a a pos.136.a.03

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

136.a
MKBT4590Y0/00NA
136.a.01
MKBT4590Y0/00OC
136.a.02
MKBT4590Y0/00AG
136.a.03
MKBT4590Y0/0001

Bocal d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo PZ
(yale)
=Bocal d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo PZ
(yale)=
=Bocal d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo PZ
(yale)=
=Bocal d 45x9 mm, furos de cabeça de parafuso, furo PZ
(yale)=

polipropileno

preto
ouro claro
prata
neutro
-

polipropileno
polipropileno
polipropileno

1.000 x sacola
3.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
3.000
1.000 x sacola
3.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 45x9 furo PZ
a pos.134.a a pos.135.a
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 45 mm / redondos 45x11
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

137.a
MTRT450000/0000
137.b
MTRT450000/0100
137.c
MTRT450000/0200
137.d
MTRT450000/0300
138.a
MLRT450000/0000
138.b
MLRT450000/0100
138.c
MLRT450000/0200
138.d
MLRT450000/0300

Arruela d 45x11(0,8) mm, furo d 22 mm

latão

Arruela d 45x11(0,8) mm, furo d 24,5 mm

latão

Arruela d 45x11(0,8) mm, furo d 26 mm

latão

Arruela d 45x11(0,8) mm, sem furo

latão

Arruela d 45x11(1,0) mm, furo d 22 mm

aluminio

Arruela d 45x11(1,0) mm, furo d 24,5 mm

aluminio

Arruela d 45x11(1,0) mm, furo d 26 mm

aluminio

Arruela d 45x11(1,0) mm, sem furo

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 45x11
da pos.139.a a 140.d.02

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

139.a
MKRT450A16/00NA
139.b
MKRT450A16/01NA
139.c
MKRT450A16/02NA
140.a
MKRT450A16/00OC
140.b
MKRT450A16/01OC
140.c
MKRT450A16/02OC
140.d
MKRT450A16/00AG
140.d.02
MKRT450A16/02AG

=Arruela d 45x11 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
-A- d 16 mm, sem gola, para mola=
Arruela d 45x11 mm, furos de cabeça de parafuso, furo A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola
=Arruela d 45x11 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
-A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm, para mola=
=Arruela d 45x11 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
-A- d 16 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 45x11 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
-A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 45x11 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
-A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm, para mola=
=Arruela d 45x11 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
-A- d 16 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 45x11 mm, furos de cabeça de parafuso, furo
-A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm, para mola=

poliamida

preto
preto
preto
ouro claro
ouro claro
ouro claro
prata
prata
-

poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 45x10
da pos.137.a a 138.d
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 45 mm / quadrados 45x45 / rosetas
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

385.b
MTRQ451000/0000
385.d
MTRQ451000/0100
385.f
MTRQ451000/0200
386.a
MLRQ451000/0300
386.b
MLRQ451000/0000
386.d
MLRQ451000/0100
386.f
MLRQ451000/0200
387.a
MXRQ451000/0300
387.b
MXRQ451000/0000
387.d
MXRQ451000/0100
387.f
MXRQ451000/0200

Arruela quadrada 45x45x10(0,8) mm, furo d 20 mm

latão

Arruela quadrada 45x45x10(0,8) mm, furo d 22 mm

latão

Arruela quadrada 45x45x10(0,8) mm, furo d 24 mm

latão

Arruela quadrada 45x45x10(0,8) mm, furo d 16 mm

aluminio

Arruela quadrada 45x45x10(0,8) mm, furo d 20 mm

aluminio

Arruela quadrada 45x45x10(0,8) mm, furo d 22 mm

aluminio

Arruela quadrada 45x45x10(0,8) mm, furo d 24 mm

aluminio

Arruela quadrada 45x45x10(0,8) mm, furo d 16 mm

aço inox

Arruela quadrada 45x45x10(0,8) mm, furo d 20 mm

aço inox

Arruela quadrada 45x45x10(0,8) mm, furo d 22 mm

aço inox

Arruela quadrada 45x45x10(0,8) mm, furo d 24 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas quadrados 45x45x10
a pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
da pos.422.b a pos.424.e,
a pos.427.b
da pos.445.b a pos 445.h

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

389.b
MAG1622020/0001
389.d
MAG1622020/00AG
389.e
MAG1622020/00NA
389.g
MAG1622020/00OC

Guarnição d 16x22x2 mm

poliamida

=Guarnição d 16x22x2 mm=

poliamida

=Guarnição d 16x22x2 mm=

poliamida

=Guarnição d 16x22x2 mm=

poliamida

neutro
prata
preto
ouro claro
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
suporte com gancho de trinco
da pos.352.q a pos.352.s
da pos.352.v a pos.352.w.20
as arruelas quadrados 45x45x10
a pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
as arruelas d 47.5x11 bombadas
pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
pos.370.m.05 ,370.q.05
as arruelas d 50x10
a pos.556.b ,560.b ,564.b ,568.b
a mola d 32
pos.346.n.05 e346.p.05
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

390.b
MKRQ451C16/0101

Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

394.b
MKRQ451C16/0201

Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

398.b
MKRQ451C16/0401

Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

402.b
MKRQ451C16/0501

Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

422.b
MKRQ451A16/0001

=Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm,
para mola=
=Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para mola
=Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
=Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
=Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para mola=
=Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola

poliamida

neutro
-

500 x sacola
2.000

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
neutro
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

poliamida

ouro claro
-

500 x sacola
500

poliamida

ouro claro
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
prata
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

prata
-

500 x sacola
500

422.d
MKRQ451A16/0101
422.e
MKRQ451A16/0201
422.f
MKRQ451A16/0301
422.m
MKRQ451A18/0201
423.d
MKRQ451A16/01OC
423.e
MKRQ451A16/02OC
423.f
MKRQ451A16/03AG
424.d
MKRQ451A16/01AG
424.e
MKRQ451A16/02AG

poliamida

poliamida

poliamida

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

427.b
MKRQ451A16/0401

=Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

430.a.10
MKRQ451B18/0001

Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, sem mola

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

Combina com:
as arruelas quadrados 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

445.b
MKRQ451P14/0001

=Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 14 mm, gola -B- d 21 mm,
com hexágono 17 mm=
Arruela quadrada 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com hexágono 17 mm

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

445.h
MKRQ451P16/0001

Combina com:
as rosetas quadrados 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 45 mm / quadrados 45x45 / espelhos de
chave
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

470.b
MTBQ4510V0/0000
471.b
MLBQ4510V0/0000
472.b
MXBQ4510V0/0000

Bocal quadrado 45x45x10(0,8) mm furo OB (oval)

latão

Bocal quadrado 45x45x10(0,8) mm furo OB (oval)

aluminio

Bocal quadrado 45x45x10(0,8) mm furo OB (oval)

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados 45x45x10
furo OB da pos.476.b a 478.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

476.b
MKBQ4510V0/0001
477.b
MKBQ4510V0/00OC
478.b
MKBQ4510V0/00AG

=Bocal quadrado 45x45x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso rentes, furo OB (oval)=
=Bocal quadrado 45x45x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso rentes, furo OB (oval)=
Bocal quadrado 45x45x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso rentes, furo OB (oval)

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
ouro claro
prata
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals quadrados 45x45x10
furo OB da pos.470.b a pos.472.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

496.b
MTBQ4510Y0/0000
497.b
MLBQ4510Y0/0000
498.b
MXBQ4510Y0/0000

Bocal quadrado 45x45x10(0,8) mm furo PZ (yale)

latão

Bocal quadrado 45x45x10(0,8) mm furo PZ (yale)

aluminio

Bocal quadrado 45x45x10(0,8) mm furo PZ (yale)

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados 45x45x10 furo PZ
da pos.502.b a pos.504.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

502.b
MKBQ4510Y0/0001
503.b
MKBQ4510Y0/00OC
504.b
MKBQ4510Y0/00AG

=Bocal quadrado 45x45x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso, furo PZ (yale)=
=Bocal quadrado 45x45x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso, furo PZ (yale)=
Bocal quadrado 45x45x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso, furo PZ (yale)

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
ouro claro
prata
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals quadrados 45x45x10 furo PZ
da pos.496.b a pos.498.b
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

522.b
MTBQ4510W0/0000
523.b
MLBQ4510W0/0000
524.b
MXBQ4510W0/0000

Bocal quadrado 45x45x10(0,8) mm furo WC (volante
livre-ocupado)
Bocal quadrado 45x45x10(0,8) mm furo WC (volante
livre-ocupado)
Bocal quadrado 45x45x10(0,8) mm furo WC (volante
livre-ocupado)

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aluminio
aço inox

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados 45x45x10
com volante livre-ocupado
da pos.526.d a pos.528.f

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

526.d
MKBQ4510W0/0001

Bocal quadrado 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, com volante livre-ocupado quadro 6
mm, altura da haste 12 mm
=Bocal quadrado 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, com volante livre-ocupado quadro 8
mm, altura da haste 12 mm=

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caixa
500

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caixa
500

526.f
MKBQ4510W0/0201

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals quadrados 45x45x10 furo WC
da pos.522.b a pos.524.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

528.d
MKBQ4510W0/0101

Bocal quadrado 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, com volante livre-ocupado quadro 6
mm, altura da haste 12 mm
=Bocal quadrado 45x45x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, com volante livre-ocupado quadro 8
mm, altura da haste 12 mm=

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caixa
500

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caixa
500

528.f
MKBQ4510W0/0301

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals quadrados 45x45x10 furo WC
da pos.522.b a pos.524.b
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos redondos convexos 47,5 mm / rosetas
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

370.a
MTRT475000/0000
370.a.01
MTRT475000/0100
370.a.02
MTRT475000/0200
370.b
MLRT475000/0000
370.b.01
MLRT475000/0100
370.b.05
MLRT475000/0200
370.c.02
MXRT475000/0000
370.c.05
MXRT475000/0100
370.c.20
MRRT475000/0000

Arruela d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo d 22 mm

latão

Arruela d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo d 24 mm

latão

Arruela d 47,5x11(0,8) mm bombada, sem furo

latão

Arruela d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo d 22 mm

aluminio

Arruela d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo d 24 mm

aluminio

Arruela d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo d 16 mm

aluminio

Arruela d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo d 22 mm

aço inox

Arruela d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo d 24 mm

aço inox

Arruela d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo d 22 mm

ferro

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 47.5x11 bombadas
a pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
370.m.05,370.q.05
da pos.371.a a pos.371.a.07
da pos.372.a.03 a pos.372.c.08
da pos.373.a a pos.373.c.07
da pos.374.a.02 a pos.374.c.07

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

370.g.05
MKRT475C16/0001

Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades
Combina com:
as arruelas d 47,5x11 bombadas
da pos.370.a a pos.370.c.20
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

370.j.05
MKRT475C16/0101

Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades
Combina com:
as arruelas d 47,5x11 bombadas
da pos.370.a a pos.370.c.20
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

370.m.05
MKRT475C16/0201

Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
0

Preços brutos especiais
para grandes quantidades
Combina com:
as arruelas d 47,5x11 bombadas
da pos.370.a a pos.370.c.20
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

370.q.05
MKRT475C16/0301

Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
0

Preços brutos especiais
para grandes quantidades
Combina com:
as arruelas d 47,5x11 bombadas
da pos.370.a a pos.370.c.20
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

371.a
MKRT475A15/00NA

=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 15 mm sem gola, para
mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 15 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para
mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 18 mm, sem gola, para
mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

371.a.01
MKRT475A15/01NA
371.a.03
MKRT475A16/00NA
371.a.06
MKRT475A18/00NA
371.a.07
MKRT475A18/01NA

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 47,5x11 bombadas
da pos.370.a a pos.370.c.20
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a
ou a mola direita-esquerda d 33
a pos.346.d e pos.346.h
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

372.a.03
MKRT475A16/03NA
372.a.04
MKRT475A16/04NA

Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para mola
Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola
Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 15 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola =
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=

poliamida

preto
preto
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
preto
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

poliamida

ouro claro
-

500 x sacola
500

poliamida

ouro claro
ouro claro
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

poliamida

ouro claro
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
prata
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

neutro
-

500 x sacola
500

372.a.05
MKRT475A16/05NA
372.a.06
MKRT475A18/03NA
372.a.07
MKRT475A18/04NA
372.b.02
MKRT475A15/05OC
372.b.03
MKRT475A16/03OC
372.b.04
MKRT475A16/04OC
372.b.05
MKRT475A16/05OC
372.c.06
MKRT475A18/03AG
372.c.08
MKRT475A18/05AG
372.d.05
MKRT475A16/0401

poliamida

poliamida

poliamida

poliamida

poliamida

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 47,5x11 bombadas
da pos.370.a a pos.370.c.20
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a
ou a mola direita-esquerda d 33
a pos.346.d e pos.346.h
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

373.a
MKRT475A15/09NA

=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 15 mm, sem gola,
para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
21 mm, para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm, sem gola,
para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d
21 mm, para mola=

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

373.a.04
MKRT475A16/10NA
373.c.06
MKRT475A18/09AG
373.c.07
MKRT475A18/10AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 47,5x11 bombadas
da pos.370.a a pos.370.c.20
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a
ou a mola direita-esquerda d 33
a pos.346.d e pos.346.h

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

374.a.02
MKRT475A15/08NA

=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 15 mm,
gola -B- d 24 mm, para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm,
gola -B- d 24 mm, para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 15 mm,
sem gola, para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 15 mm,
gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 47,5x11 mm bombada, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm,
gola -B- d 21 mm, para mola=

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

ouro claro
-

500 x sacola
500

poliamida

ouro claro
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

374.a.04
MKRT475A16/07NA
374.a.08
MKRT475A18/08NA
374.b
MKRT475A15/06OC
374.b.01
MKRT475A15/07OC
374.c.07
MKRT475A18/07AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 47,5x11 bombadas
da pos.370.a a pos.370.c.20
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a
ou a mola direita-esquerda d 33
a pos.346.d e pos.346.h
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos redondos convexos 47,5 mm / espelhos de chave
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

375.a
MTBT4750V0/0000
375.a.01
MLBT4750V0/0000
375.c
MXBT4750V0/0000
375.g
MRBT4750V0/0000

Bocal d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo OB (oval)

latão

Bocal d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo OB (oval)

aluminio

Bocal d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo OB (oval)

aço inox

Bocal d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo OB (oval)

ferro

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 47,5x11 furo OB+PZ
a pos.377.a , da pos.378.a a pos.378.b
a pos.379.a , a pos.380.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

376.a
MTBT4750Y0/0000
376.a.01
MLBT4750Y0/0000
376.a.20
MXBT4750Y0/0000
376.a.30
MRBT4750Y0/0000

Bocal d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo PZ (yale)

latão

Bocal d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo PZ (yale)

aluminio

Bocal d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo PZ (yale)

aço inox

Bocal d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo PZ (yale)

ferro

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 47,5x11 furo OB+PZ
a pos.377.a , da pos.378.a a pos.378.b
a pos.379.a , a pos.380.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

376.b
MTBT4750T0/0000
376.d
MLBT4750T0/0000

Bocal d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo BB (alemão)

latão

Bocal d 47,5x11(0,8) mm bombada, furo BB (alemão)

aluminio

grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 47,5x11 furo OB+PZ
a pos.377.a , da pos.378.a a pos.378.b
a pos.379.a , a pos.380.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

377.a
MKBT4750VY/00NA

=Bocal d 47,5x11 mm bombada, furo OB+PZ (oval+yale), poliamida
furos da cabeça de parafuso salientes=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

500 x sacola
500

==: ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 47,5x11 furo OB,PZ,BB
da pos.375.a a pos.375.g
da pos.376.a a pos.376.a.30
da pos.376.b a pos.376.d
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

378.a
MKBT4750VY/01NA
378.b
MKBT4750VY/01OC
378.d
MKBT4750VY/0101

Bocal d 47,5x11 mm bombada, furo OB+PZ (oval+yale), poliamida
furos da cabeça de parafuso rentes
=Bocal d 47,5x11 mm bombada, furo OB+PZ (oval+yale), poliamida
furos da cabeça de parafuso rentes=
=Bocal d 47,5x11 mm bombada, furo OB+PZ (oval+yale), poliamida
furos da cabeça de parafuso rentes=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
ouro claro
neutro
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e = :
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 47,5x11 furo OB,PZ,BB
da pos.375.a a pos.375.g
da pos.376.a a pos.376.a.30
da pos.376.b a pos.376.d

Posição
Código artigo

Descrição

Material

379.a
MKBT4750VY/02NA

=Bocal d 47,5x11 mm bombada, furo OB+PZ (oval+yale), poliamida
furos de parafuso autorosqueados salientes=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

500 x sacola
500

==: ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 47,5x11 furo OB,PZ,BB
da pos.375.a a pos.375.g
da pos.376.a a pos.376.a.30
da pos.376.b a pos.376.d

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

380.a
MKBT4750VY/03NA

=Bocal d 47,5x11 mm bombada, furo OB+PZ (oval
+yale), furos da cabeça de parafuso e autorosqueados
salientes=

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

==: ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 47,5x11 furo OB,PZ,BB
da pos.375.a a pos.375.g
da pos.376.a a pos.376.a.30
da pos.376.b a pos.376.d
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / perfil baixo 50x3,5 / metal
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

705.a
MTRT503000/0000
706.a
MXRT503000/0000
707.a
MLRT503000/0000

Arruela d 50x3,5(0,8) mm, furo d 16 mm conformado

latão

Arruela d 50x3,5(0,8) mm, furo d 16 mm conformado

aço inox

Arruela d 50x3,5(0,8) mm, furo d 16 mm conformado

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x3,5 da pos.725.a
O metal tampa é mantida na sua posição
por a pega provida de fixação grão.

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

707.g
MTRT503000/0100
707.l
MXRT503000/0100
707.q
MLRT503000/0100

Arruela d 50x3,5(0,8) mm, furo d 19 mm conformado

latão

Arruela d 50x3,5(0,8) mm, furo d 19 mm conformado

aço inox

Arruela d 50x3,5(0,8) mm, furo d 19 mm conformado

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x3,5 a pos.737.a e740.a
O metal tampa é mantida na sua posição
por a pega provida de fixação grão.

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

711.a
MTBT5030V0/0000
712.a
MXBT5030V0/0000
713.a
MLBT5030V0/0000

Bocal d 50x3,5(0,8) mm furo OB

latão

Bocal d 50x3,5(0,8) mm furo OB

aço inox

Bocal d 50x3,5(0,8) mm furo OB

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x3,5 da pos.755.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

717.a
MTBT5030Y0/0000
718.a
MXBT5030Y0/0000
719.a
MLBT5030Y0/0000

Bocal d 50x3,5(0,8) mm furo PZ

latão

Bocal d 50x3,5(0,8) mm furo PZ

aço inox

Bocal d 50x3,5(0,8) mm furo PZ

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x3,5 da pos.761.a
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / perfil baixo 50x3,5 / metal
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

708.a
MTRQ503000/0000
709.a
MXRQ503000/0000
710.a
MLRQ503000/0000

Arruela quadrada 50x50x3,5(0,8) mm, furo d 16 mm
conformado
Arruela quadrada 50x50x3,5(0,6) mm, furo d 16 mm
conformado
Arruela quadrada 50x50x3,5(0,8) mm, furo d 16 mm
conformado

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aço inox
aluminio

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x3,5 da pos.725.a
O metal tampa é mantida na sua posição
por a pega provida de fixação grão.

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

710.g
MTRQ503000/0100
710.l
MXRQ503000/0100
710.q
MLRQ503000/0100

Arruela quadrada 50x50x3,5(0,8) mm, furo d 19 mm
conformado
Arruela quadrada 50x50x3,5(0,8) mm, furo d 19 mm
conformado
Arruela quadrada 50x50x3,5(0,8) mm, furo d 19 mm
conformado

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aço inox
aluminio

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x3,5 a pos.737.a e740.a
O metal tampa é mantida na sua posição
por a pega provida de fixação grão.

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

714.a
MTBQ5030V0/0000
715.a
MXBQ5030V0/0000
716.a
MLBQ5030V0/0000

Bocal quadrado 50x50x3,5(0,8) mm furo OB

latão

Bocal quadrado 50x50x3,5(0,6) mm furo OB

aço inox

Bocal quadrado 50x50x3,5(0,8) mm furo OB

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x3,5 da pos.755.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

720.a
MTBQ5030Y0/0000
721.a
MXBQ5030Y0/0000
722.a
MLBQ5030Y0/0000

Bocal quadrado 50x50x3,5(0,8) mm furo PZ

latão

Bocal quadrado 50x50x3,5(0,6) mm furo PZ

aço inox

Bocal quadrado 50x50x3,5(0,8) mm furo PZ

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x3,5 da pos.761.a
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / perfil baixo 50x3,5 / rosetas
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

737.a
MKRT503A16/00AG

Arruela d 50x3,5 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo d 16 mm, gola d 19 mm, sem bestas

poliamida

prata

500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x3,5
da pos.707.g a pos.707.q
as arruelas quadrados
da pos.710.g a pos.710.q

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

740.a
MKRT503A16/01AG

Arruela d 50x3,5 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo d 16 mm, gola d 19 mm, sem bestas

poliamida

prata

500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x3,5
da pos.707.g a pos.707.q
as arruelas quadrados
da pos.710.g a pos.710.q
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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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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / redondos 50x5 / rosetas
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

772.a
MTRT505000/0000
772.i
MLRT505000/0000
772.r
MXRT505000/0000

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

latão

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

aluminio

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

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.774.a
e as bocals d 50x3,5

Posição
Código artigo

Descrição

Material

773.a
MKRT505C16/04AG

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

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a
e as bocals d 50x5 da pos.782.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

773.b
MKRT505C16/08AG

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

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a
e as bocals d 50x5 da pos.782.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento 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 8 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
e as bocals d 50x5 da pos.782.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

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 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
e as bocals d 50x5 da pos.782.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

773.l
MKRT505C16/05AG

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

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a
e as bocals d 50x5 da pos.782.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

773.m
MKRT505C16/09AG

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

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a
e as bocals d 50x5 da pos.782.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

773.r
MKRT505C16/07AG

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

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a
e as bocals d 50x5 da pos.782.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

773.s
MKRT505C16/11AG

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

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a
e as bocals d 50x5 da pos.782.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

774.a
MKRT505C16/00AG

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

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a
e as bocals d 50x3,5
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento 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
e as bocals d 50x3,5

Posição
Código artigo

Descrição

Material

776.a
MKRT505C16/01AG

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

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a
e as bocals d 50x3,5

Posição
Código artigo

Descrição

Material

777.a
MKRT505C16/03AG

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

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x5 da pos.772.a
e as bocals d 50x3,5
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / redondos 50x5 / espelhos de
chave
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

782.a
MTBT5050V0/0000
782.i
MXBT5050V0/0000
782.r
MLBT5050V0/0000

Bocal d 50x5(0,8) mm, furo OB 9x23 mm

latão

Bocal d 50x5(0,8) mm, furo OB 9x23 mm

aço inox

Bocal d 50x5(0,8) mm, furo OB 9x23 mm

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x5 furo OB+PZ
da pos.784.a.05 a pos.784.b.05

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

783.a
MTBT5050Y0/0000
783.i
MXBT5050Y0/0000
783.r
MLBT5050Y0/0000

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo PZ

latão

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo PZ

aço inox

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo PZ

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x5 furo OB+PZ
da pos.784.a.05 a pos.784.b.05

Posição
Código artigo

Descrição

Material

784.a.05
MKBT5050VY/00AG

Bocal d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso salientes, poliamida
furo OB+PZ

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x sacola
500

Combina com:
as arruelas d 50x5
furo OB+PZ da pos.782.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

784.b.05
MKBT5050VY/01AG

Bocal d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso salientes, poliamida
furo OB+PZ

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x sacola
500

Combina com:
as arruelas d 50x5
furo OB+PZ da pos.782.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

785.g
MTBT5050W0/0000
785.i
MXBT5050W0/0000
785.k
MLBT5050W0/0000

Bocal d 50x5(0,8) mm, furo WC

latão

Bocal d 50x5(0,8) mm, furo WC

aço inox

Bocal d 50x5(0,8) mm, furo WC

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x5 com volante
da pos.785.n.13 a pos.785.q.13
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

785.n.13
MKBT5050W0/00AG

Bocal d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 6 mm, altura haste 12 poliestireno
mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x5 furo WC
da pos.785.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

785.q.13
MKBT5050W0/01AG

Bocal d 50x5 mm, furos de cabeça de parafuso salientes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 6 mm, altura haste 12 poliestireno
mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x5 furo WC
da pos.785.g
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / quadrados 50x50x5 / rosetas
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

786.a
MTRQ505000/0000
786.i
MLRQ505000/0000
786.r
MXRQ505000/0000

Arruela quadrada 50x50x5(0,8) mm, furo d 21 mm

latão

Arruela quadrada 50x50x5(0,8) mm, furo d 21 mm

aluminio

Arruela quadrada 50x50x5(0,8) mm, furo d 21 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x5 da pos.788.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

787.a
MKRQ505C16/04AG

Arruela quadrada 50x50x5 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola DIREITA, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x5
da pos.786.a
as bocals quadrados 50x50x5
da pos.797.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

787.b
MKRQ505C16/08AG

Arruela quadrada 50x50x5 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola DIREITA, quadro 9 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x5
da pos.786.a
as bocals quadrados 50x50x5
da pos.797.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

787.f
MKRQ505C16/06AG

Arruela quadrada 50x50x5 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola ESQUERDA, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x5
da pos.786.a
as bocals quadrados 50x50x5
da pos.797.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

787.g
MKRQ505C16/10AG

Arruela quadrada 50x50x5 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola ESQUERDA, quadro 9 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x5
da pos.786.a
as bocals quadrados 50x50x5
da pos.797.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

787.l
MKRQ505C16/05AG

Arruela quadrada 50x50x5 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola DIREITA, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x5
da pos.786.a
as bocals quadrados 50x50x5
da pos.797.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

787.m
MKRQ505C16/09AG

Arruela quadrada 50x50x5 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola DIREITA, quadro 9 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x5
da pos.786.a
as bocals quadrados 50x50x5
da pos.797.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

787.r
MKRQ505C16/07AG

Arruela quadrada 50x50x5 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola DIREITA, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x5
da pos.786.a
as bocals quadrados 50x50x5
da pos.797.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

787.s
MKRQ505C16/11AG

Arruela quadrada 50x50x5 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola DIREITA, quadro 9 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x5
da pos.786.a
as bocals quadrados 50x50x5
da pos.797.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

788.a
MKRQ505C16/00AG

Arruela quadrada 50x50x5 mm, furos de cabeça de
poliamida
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm com poliacetálica
mola DIREITA, para puxador moído
aço inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x5
da pos.786.a
e as bocals d 50x5 da pos.797.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

789.a
MKRQ505C16/02AG

Arruela quadrada 50x50x5 mm, furos de cabeça de
poliamida
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm com poliacetálica
mola ESQUERDA, para puxador moído
aço inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x5
da pos.786.a
e as bocals d 50x5 da pos.797.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

790.a
MKRQ505C16/01AG

Arruela quadrada 50x50x5 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 quadrados 50x50x5
da pos.786.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

791.a
MKRQ505C16/03AG

Arruela quadrada 50x50x5 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 quadrados 50x50x5
da pos.786.a
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / quadrados 50x50x5 / espelhos
de chave
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

797.a
MTBQ5050V0/0000
797.i
MXBQ5050V0/0000
797.r
MLBQ5050V0/0000

Bocal quadrado 50x50x5(0,8) mm furo OB (oval) 9x23
mm
Bocal quadrado 50x50x5(0,8) mm furo OB (oval) 9x23
mm
Bocal quadrado 50x50x5(0,8) mm furo OB (oval) 9x23
mm

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aço inox
aluminio

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x5
furo OB+PZ
da pos.799.a.05 a pos.799.b.05

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

798.a
MTBQ5050Y0/0000
798.i
MXBQ5050Y0/0000
798.r
MLBQ5050Y0/0000

Bocal quadrado 50x50x5(0,8) mm furo PZ (yale)

latão

Bocal quadrado 50x50x5(0,8) mm furo PZ (yale)

aço inox

Bocal quadrado 50x50x5(0,8) mm furo PZ (yale)

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x5
furo OB+PZ
da pos.799.a.05 a pos.799.b.05

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

799.a.05
MKBQ5050VY/00AG

Bocal quadrado 50x50x5 mm com furos de cabeça de
parafuso rentes,, furo OB+PZ

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x5
furo OB+PZ, da pos.797.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

799.b.05
MKBQ5050VY/01AG

Bocal quadrado 50x50x5 mm com furos de cabeça de
parafuso salientes, furo OB+PZ

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x5
furo OB+PZ, da pos.779.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

799.g
MTBQ5050W0/0000
799.i
MXBQ5050W0/0000
799.k
MLBQ5050W0/0000

Bocal quadrado 50x50x5(0,8) mm furo WC (volante
livre-ocupado)
Bocal quadrado 50x50x5(0,8) mm furo WC (volante
livre-ocupado)
Bocal quadrado 50x50x5(0,8) mm furo WC (volante
livre-ocupado)

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aço inox
aluminio

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x5
com volante livre-ocupado
da pos.799.n.13 a pos.799.q.13
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

799.n.13
MKBQ5050W0/00AG

Bocal quadrada 50x50x5 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, com volante livre-ocupado quadro 6
mm, altura haste 12 mm

poliamida
poliestireno

prata
-

500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados
50x50x5 furo WC
da pos.799.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

799.q.13
MKBQ5050W0/01AG

Bocal quadrada 50x50x5 mm, furos de cabeça de
poliamida
parafuso salientes, com volante livre-ocupado quadro 6 poliestireno
mm, altura haste 12 mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados
50x50x5 furo WC, da pos.799.g
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / redondos 50x7 / rosetas
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

141.a
MTRT507000/0000
141.b
MTRT507000/0100
141.c
MTRT507000/0200
141.d
MTRT507000/0300
141.e
MTRT507000/0400
141.f
MTRT507000/0500
142.a
MLRT507000/0000
142.b
MLRT507000/0100
142.c
MLRT507000/0200
142.d
MLRT507000/0300
142.e
MLRT507000/0400
142.f
MLRT507000/0500
142.g
MLRT507000/0600
143.a
MXRT507000/0000
143.b
MXRT507000/0100
143.c
MXRT507000/0200
143.d
MXRT507000/0300

Arruela d 50x7(0,8) mm, furo d 16 mm

latão

Arruela d 50x7(0,8) mm, furo d 22 mm

latão

Arruela d 50x7(0,8) mm, furo d 24,5 mm

latão

Arruela d 50x7(0,8) mm, furo d 27 mm

latão

Arruela d 50x7(0,8) mm, sem furo

latão

Arruela d 50x7(0,8) mm, furo d 11 mm

latão

Arruela d 50x7(1,0) mm, furo d 16 mm

aluminio

Arruela d 50x7(1,0) mm, furo d 22 mm

aluminio

Arruela d 50x7(1,0) mm, furo d 24,5 mm

aluminio

Arruela d 50x7(1,0) mm, furo d 27 mm

aluminio

Arruela d 50x7(1,0) mm, sem furo

aluminio

Arruela d 50x7(1,0) mm, furo d 15,5 mm

aluminio

Arruela d 50x7(1,0) mm, furo d 10 mm

aluminio

Arruela d 50x7(0,8) mm, furo d 22 mm

aço inox

Arruela d 50x7(0,8) mm, furo d 24,5 mm

aço inox

Arruela d 50x7(0,8) mm, furo d 27 mm

aço inox

Arruela d 50x7(0,8) mm, sem furo

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.144.e a pos.154.m.25

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

144.e
MKRT507A18/01NA
144.f
MKRT507A14/00NA
144.l
MKRT507A18/03NA
144.n.07
MKRT507A18/02OC

*Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para mola*
*Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 14 mm, gola -B- d 24 mm, para mola*
=Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 27 mm, para mola=
*Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 24 mm, para mola*

poliamida

preto
preto
preto
ouro claro
-

poliamida
poliamida
poliamida

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000 x sacola
1.000 x sacola
-

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
mola de torção espessura 1,8
a pos.348.a
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 a pos.352.a
**: Este artigo está disponível apenas
até ao esgotamento das existências.
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

148.a
MKRT507A16/08NA

*Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
21 mm, para mola*
=Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d
21 mm, para mola=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

ouro claro
-

1.000 x sacola
-

148.b.01
MKRT507A18/07OC

Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
mola de torção espessura 1,8
a pos.348.a
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 a pos.352.a
**=Este artigo está disponível apenas
até ao esgotamento das existências.

Posição
Código artigo

Descrição

Material

148.d
MKRT507A16/13NA

=Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso e
poliamida
autorosqueados salientes 15 mm, furo d 16 mm, gola d
24 mm, para mola=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
mola de torção espessura 1,8
a pos.348.a
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 a pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

152.d.03
MKRT507C16/05AG

Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola direita-esquerda,
quadro 7 mm
Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm, com mola direitaesquerda, quadro 7 mm
Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola direita-esquerda,
quadro 8 mm
Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm, com mola direitaesquerda, quadro 8 mm
Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola direita-esquerda,
quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

152.d.04
MKRT507C16/06AG
152.d.05
MKRT507C16/00AG
152.d.06
MKRT507C16/02AG
152.d.20
MKRT507C16/00NB

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Para saber mais, cliqueaqui
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

152.g.05
MKRT507C16/01AG

Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola direitaesquerda, quadro 8 mm
Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola direitaesquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

152.g.06
MKRT507C16/03AG
152.g.20
MKRT507C16/01NB

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Para saber mais, cliqueaqui

Posição
Código artigo

Descrição

Material

152.l.05
MKRT507C16/04AG

Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola direita-esquerda,
para puxador moído
Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm, com mola direitaesquerda, para puxador moído

poliamida aço prata
inox
-

500 x caixa
500

poliamida
poliacetálica
aço inox

500 x caixa
500

152.l.15
MKRT507C16/07AG

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Para centrar o roseta sobre o ferro quadro,
usar centralização a pos.352.z
Para saber mais, cliqueaqui

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

152.n.05
MKRT507C16/08AG

Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
poliamida aço prata
salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola direita- inox
esquerda, para puxador moído

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Para centrar o roseta sobre o ferro quadro,
usar centralização a pos.352.z
Para saber mais, cliqueaqui

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.a
MKRT507C00/03NA

*Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, com mola direita-esquerda, quadro 7 mm*

preto
-

500 x sacola
500

154.b
MKRT507C00/04NA

*Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, com mola direita-esquerda, quadro 8 mm*

preto
-

500 x sacola
500

154.c
MKRT507C00/05NA

*Arruela d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, com mola direita-esquerda, quadro 8,5 mm*

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

preto
-

500 x sacola
500

Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Este artigo está disponível apenas
até ao esgotamento das existências.
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.h
MKRT507R16/00NA

=Arruela de 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para
fechaduras Boda=
=Arruela de 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm, para
fechaduras Boda=
=Arruela de 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para
fechaduras Boda=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

154.i
MKRT507R16/01NA
154.i.05
MKRT507R18/01NA

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.l
MKRT507R16/02NA

Arruela de 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola,
para fechaduras Boda
=Arruela de 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para mola,
para fechaduras Boda=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

154.l.01
MKRT507R18/00NA

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
mola de torção espessura 2
a pos.349.c
arruela de bloqueio de mola
a pos.349.b
anel elástico d 15 a pos.352.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.0101
MKRT507D16/00NA
154.m.0102
MKRT507D18/00NA
154.m.0104
MKRT507D16/01NA

Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para mola
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, sem gola, para mola=
Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 14 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola
Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 27 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 27 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para mola=
Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para mola=
Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola
Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola

poliamida

preto
preto
preto
-

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
25.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

ouro claro
ouro claro
-

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

poliamida

ouro claro
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

ouro claro
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

ouro claro
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

prata
prata
-

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

poliamida

prata
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

prata
-

1.000 x sacola
25.000

poliamida

prata
-

1.000 x sacola
25.000

154.m.0105
MKRT507D18/01NA
154.m.0106
MKRT507D14/00NA
154.m.0107
MKRT507D16/03NA
154.m.0108
MKRT507D18/02NA
154.m.0109
MKRT507D16/04NA
154.m.0201
MKRT507D18/03NA
154.m.0203
MKRT507D16/00OC
154.m.0204
MKRT507D16/01OC
154.m.0205
MKRT507D18/01OC
154.m.0206
MKRT507D16/03OC
154.m.0207
MKRT507D18/02OC
154.m.0301
MKRT507D16/00AG
154.m.0303
MKRT507D16/01AG
154.m.0304
MKRT507D18/01AG
154.m.0305
MKRT507D16/03AG
154.m.0306
MKRT507D18/02AG

poliamida
poliamida

poliamida

poliamida

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e
mola de torção espessura 1,8
a pos.348.a
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 a pos.352.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.0401
MKRT507D16/05NA

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para
mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 18 mm, sem gola, para
mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 14 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 27 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 27 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para
mola=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

ouro claro
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

ouro claro
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

ouro claro
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

prata
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

prata
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

prata
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

prata
-

1.000 x sacola
1.000

154.m.0402
MKRT507D18/04NA
154.m.0404
MKRT507D16/06NA
154.m.0405
MKRT507D18/05NA
154.m.0406
MKRT507D14/01NA
154.m.0407
MKRT507D16/07NA
154.m.0408
MKRT507D18/06NA
154.m.0409
MKRT507D16/09NA
154.m.0410
MKRT507D18/08NA
154.m.0502
MKRT507D16/06OC
154.m.0503
MKRT507D18/05OC
154.m.0504
MKRT507D16/07OC
154.m.0601
MKRT507D16/06AG
154.m.0602
MKRT507D18/05AG
154.m.0603
MKRT507D16/07AG
154.m.0604
MKRT507D16/05AG

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e
mola de torção espessura 1,8
a pos.348.a
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 a pos.352.a

2022/12/30

Page 72/225
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.0701
MKRT507D16/02NA

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo d 16 mm, gola d 20 mm, para
mola=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

154.m.0801
MKRT507D16/12NA

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
poliamida
parafuso rentes, furo d 16 mm, gola d 24 mm, altura 10
mm=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e
mola de torção espessura 1,8
a pos.348.a
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 a pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.0901
MKRT507D16/10NA

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo d 16 mm, gola d 20 mm de
comprimento=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.1001
MKRT507D16/11NA

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo d 16 mm, gola d 24 mm, altura
10 mm=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e
mola de torção espessura 1,8
a pos.348.a
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 a pos.352.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.1101
MKRT507D16/08NA

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 24 mm, para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 24 mm, para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm,
gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm,
gola -B- d 24 mm, para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm,
gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm,
gola -B- d 21 mm, para mola=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

ouro claro
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

ouro claro
-

1.000 x sacola
0

poliamida

prata
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

prata
-

1.000 x sacola
0

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

ouro claro
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

prata
-

1.000 x sacola
1.000

154.m.1201
MKRT507D16/08OC
154.m.1205
MKRT507D16/16OC
154.m.1301
MKRT507D16/08AG
154.m.1305
MKRT507D16/16AG
154.m.1401
MKRT507D18/07NA
154.m.1405
MKRT507D18/09NA
154.m.1501
MKRT507D18/07OC
154.m.1601
MKRT507D18/07AG

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e
mola de torção espessura 1,8
a pos.348.a
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 a pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.1701
MKRT507D16/13NA

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes 15 mm, furo -A- d
16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes 15 mm, furo -A- d
18 mm, gola -B- d 24 mm, para mola=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes 15 mm, furo -A- d
16 mm, sem gola, para mola=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

154.m.1705
MKRT507D18/10NA
154.m.1710
MKRT507D16/14NA

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e
mola de torção espessura 1,8
a pos.348.a
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 a pos.352.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.1730
MKRT507D16/17NA

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes 15 mm, furo -A- d
16 mm, gola -B- d 21 mm de comprimento, para mola=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.1750
MKRT507D16/15NA

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes 15 mm, furo -A- d
16 mm, sem gola, para mola=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e
mola de torção espessura 1,8
a pos.348.a
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 a pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.1801
MKRT507E15/00NA

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 15 mm, gola -B- d 21 mm,
com hexágono 17 mm=
Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com hexágono 17 mm
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm,
com hexágono de 17 mm=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 15 mm, gola -B- d 24 mm,
com hexágono 17 mm=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
com hexágono 17 mm=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 24 mm,
com hexágono de 17 mm=
Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 15 mm, sem gola, com
hexágono 17 mm

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

154.m.1802
MKRT507E16/00NA
154.m.1803
MKRT507E18/00NA
154.m.1804
MKRT507E15/01NA
154.m.1805
MKRT507E16/01NA
154.m.1806
MKRT507E18/01NA
154.m.1807
MKRT507E15/04NA

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e
Exemplo de aplicação
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.1901
MKRT507E16/02NA

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com hexágono 17 mm=
=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
com hexágono 17 mm=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

154.m.1902
MKRT507E16/03NA

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.20
MKRT507E16/06NB

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos autorosqueados
salientes 15 mm, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com hexágono 17 mm=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.24
MKRT507E16/04NA

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo d 16 mm, gola d 21 mm, para
maçaneta 12 mm=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.m.25
MKRT507E16/05NA

=Arruela d 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo d 16 mm, gola d 21 mm, para
maçaneta 12 mm=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
ea arruela quadrada 50x50x8
a pos.143.e
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / redondos 50x7 / espelhos de
chave
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

155.a
MTBT5070V0/0000
155.b
MTBT5070V0/0100
156.a
MLBT5070V0/0000
156.b
MLBT5070V0/0100
157.a
MXBT5070V0/0000
157.b
MXBT5070V0/0100

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo OB (oval) 8,5x20 mm

latão

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo OB (oval) 9x23 mm

latão

Bocal d 50x7(1,0) mm, furo OB (oval) 8,5x20 mm

aluminio

Bocal d 50x7(1,0) mm, furo OB (oval) 9x23 mm

aluminio

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo OB (oval) 8,5x20 mm

aço inox

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo OB (oval) 9x23 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x7 furo OB
da pos.167.a.01 a pos.167.a.02,
a pos.168.a.02
a pos.168.b e pos.190.h ,
da pos.190.i a pos.190.i.08

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

158.a
MTBT5070T0/0000
159.a
MLBT5070T0/0000
160.a
MXBT5070T0/0000

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo BB (alemão)

latão

Bocal d 50x7(1,0) mm, furo BB (alemão)

aluminio

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo BB (alemão)

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x7 furo OB
da pos.167.a.01 a pos.167.a.02,
a pos.168.a.02 ,
a pos.168.b e pos.190.h ,
da pos.190.i a pos.190.i.08

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

164.a
MTBT5070M0/0100
165.a
MLBT5070M0/0100

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo DMI (duplo palhetão
inclinada)
Bocal d 50x7(1,0) mm, furo DMI (duplo palhetão
inclinada)

latão

grezzo
grezzo

aluminio

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x7 furo OB
da pos.167.a.01 a pos.167.a.02,
a pos.168.a.02 ,
a pos.168.b e pos.190.h ,
da pos.190.i a pos.190.i.08

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

167.a.02
MKBT5070V0/01AG

=Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo OB(oval)=

poliamida

prata
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
furos OB, BB, DM, DMI
da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.161.a a pos.163.a
da pos.164.a a pos.165.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

168.a.02
MKBT5070V0/02AG

=Bocal d 50x7 mm, furos da cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo OB (oval)=

poliamida

prata
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
furos OB, BB, DM, DMI
da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.161.a a pos.163.a
da pos.164.a a pos.165.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

169.a
MTBT5070P0/0000
170.a
MLBT5070P0/0000
171.a
MXBT5070P0/0000

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo OZ (patent) 18x32 mm

latão

Bocal d 50x7(1,0) mm, furo OZ (patent) 18x32 mm

aluminio

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo OZ (patent) 18x32 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x7 furo OZ
a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

172.a
MTBT5070D0/0000
173.a
MLBT5070D0/0000
174.a
MXBT5070D0/0000

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo KK (kaba) d 22 mm

latão

Bocal d 50x7(1,0) mm, furo KK (kaba) d 22 mm

aluminio

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo KK (kaba) d 22 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x7 furo OZ
a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

175.a
MTBT5070D0/0100
176.a
MLBT5070D0/0100
177.a
MXBT5070D0/0100

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo KK (kaba) d 26 mm

latão

Bocal d 50x7(1,0) mm, furo KK (kaba) d 26 mm

aluminio

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo KK (kaba) d 26 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x7 furo OZ
a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

180.a
MTBT5070Y0/0000
181.a
MLBT5070Y0/0000
182.a
MXBT5070Y0/0000

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo PZ (yale)

latão

Bocal d 50x7(1,0) mm, furo PZ (yale)

aluminio

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo PZ (yale)

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x7 furos PZ
da pos.185.a a pos.185.a.02,
a pos.185.b , a pos.190.h.03
da pos.190.i.09 a pos.190.i.11
da pos.190.i.12 a pos.190.i.14
da pos.190.i.15 a pos.190.i.17
a pos.190.i.18

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

186.a
MTBT5070W0/0000
187.a
MLBT5070W0/0000
188.a
MXBT5070W0/0000

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo WC (volante livre-ocupado)

latão

Bocal d 50x7(1,0) mm, furo WC (volante livre-ocupado)

aluminio

Bocal d 50x7(0,8) mm, furo WC (volante livre-ocupado)

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x7
com volante livre-ocupado
da pos.189.a a pos.189.g
da pos.189.m.15 a pos.189.m.25
da pos.189.p.15 a pos.189.p.25
da pos.190.a a pos.190.g

Posição
Código artigo

Descrição

189.a
MKBT5070W0/00NA

=Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 4 mm, altura haste 12 poliestireno
mm=
=Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 4,5 mm, altura haste poliestireno
12 mm=
=Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 5 mm, altura haste 12 poliestireno
mm=
Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 6 mm, altura haste 12 poliestireno
mm
Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 7 mm, altura haste 12 poliestireno
mm
Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 8 mm, altura haste 12 poliestireno
mm
=Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
com volante livre-ocupado furo de estrela de 6 pontas, poliestireno
altura haste 12 mm=

189.b
MKBT5070W0/01NA
189.c
MKBT5070W0/02NA
189.d
MKBT5070W0/03NA
189.e
MKBT5070W0/04NA
189.f
MKBT5070W0/05NA
189.g
MKBT5070W0/06NA

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7 furo WC
da pos.186.a a pos.188.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

189.m.15
MKBT5070W0/16NA

Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
com volante livre-ocupado quadro 6 mm, altura haste 7
mm
Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
com volante livre-ocupado quadro 7 mm, altura haste 7
mm
Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes,
com volante livre-ocupado quadro 8 mm, altura haste 7
mm

poliamida
poliestireno

preto
-

500 x caixa
500

poliamida
poliestireno

preto
-

500 x caixa
500

poliamida
poliestireno

preto
-

500 x caixa
500

189.m.20
MKBT5070W0/14NA
189.m.25
MKBT5070W0/17NA

Combina com:
as arruelas d 50x7 furo WC
da pos.186.a a pos.188.a

Posição
Código artigo

Descrição

189.p.15
MKBT5070W0/18NA

Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso salientes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 6 mm, altura haste 7 poliestireno
mm
Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso salientes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 7 mm, altura haste 7 poliestireno
mm
Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso salientes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 8 mm, altura haste 7 poliestireno
mm

189.p.20
MKBT5070W0/19NA
189.p.25
MKBT5070W0/15NA

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x7 furo WC
da pos.186.a a pos.188.a

Posição
Código artigo

Descrição

190.a
MKBT5070W0/07NA

=Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
poliamida
salientes, com volante livre-ocupado quadro 4 mm,
poliestireno
altura haste 12 mm=
=Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
poliamida
salientes, com volante livre-ocupado quadro 4,5 mm,
poliestireno
altura haste 12 mm=
=Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
poliamida
salientes, com volante livre-ocupado quadro 5 mm,
poliestireno
altura haste 12 mm=
Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso salientes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 6 mm, altura haste 12 poliestireno
mm
Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso salientes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 7 mm, altura haste 12 poliestireno
mm
Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso salientes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 8 mm, altura haste 12 poliestireno
mm
=Bocal d 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
poliamida
salientes, com volante livre-ocupado furo de estrela de poliestireno
6 pontas, altura haste 12 mm=

190.b
MKBT5070W0/08NA
190.c
MKBT5070W0/09NA
190.d
MKBT5070W0/10NA
190.e
MKBT5070W0/11NA
190.f
MKBT5070W0/12NA
190.g
MKBT5070W0/13NA

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7 furo WC
da pos.186.a a pos.188.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.h
MKBT507BV0/00NA

Bocal de 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
furo OB (oval), para fechaduras Boda

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

1.000 x sacola
1.000

Combina com:
as arruelas d 50x7
furos OB, BB, DM, DMI
da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.161.a a pos.163.a
da pos.164.a a pos.165.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.h.01
MKBT507BN0/00NA

=Bocal de 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo de 16 mm, para fechaduras Boda=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
a pos.141.a e a pos.142.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.h.02
MKBT507BW0/00NA

=Bocal de 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo WC (volante livre-ocupado), para
fechaduras Boda=

poliamida

preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7 furo WC
da pos.186.a a pos.188.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.h.03
MKBT507BY0/00NA

Bocal de 50x7 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
furo PZ (yale), para fechaduras Boda

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

1.000 x sacola
1.000

Combina com:
as arruelas d 50x7 furo PZ
da pos.180.a a pos.182.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.i
MKBT507DV0/00NA
190.i.01
MKBT507DV0/00OC
190.i.02
MKBT507DV0/00AG

Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo OB (oval)
Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo OB (oval)
Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo OB (oval)

polipropileno

preto
ouro claro
prata
-

polipropileno
polipropileno

1.000 x sacola
30.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
furos OB, BB, DM, DMI
da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.161.a a pos.163.a
da pos.164.a a pos.165.a
e bocal quadrado 50x50x8
furo OB a pos.154.n
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.i.03
MKBT507DV0/01NA
190.i.04
MKBT507DV0/01OC
190.i.05
MKBT507DV0/01AG

Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo OB (oval)
=Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo OB (oval)=
=Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo OB (oval)=

polipropileno

preto
ouro claro
prata
-

polipropileno
polipropileno

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
furos OB, BB, DM, DMI
da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.161.a a pos.163.a
da pos.164.a a pos.165.a
e bocal quadrado 50x50x8
furo OB a pos.154.n

Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.i.06
MKBT507DV0/02NA
190.i.07
MKBT507DV0/02OC
190.i.08
MKBT507DV0/02AG

=Bocal d 50x7 mm com aba, furos da cabeça de
polipropileno
parafuso e autorosqueados salientes, furo OB (oval)=
=Bocal d 50x7 mm com aba, furos da cabeça de
polipropileno
parafuso e autorosqueados salientes, furo OB (oval)=
Bocal d 50x7 mm com aba, furos da cabeça de parafuso polipropileno
e autorosqueados salientes, furo OB (oval)

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
ouro claro
prata
-

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7
furos OB, BB, DM, DMI
da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.161.a a pos.163.a
da pos.164.a a pos.165.a
e bocal quadrado 50x50x8
furo OB a pos.154.n

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.i.09
MKBT507DY0/00NA
190.i.10
MKBT507DY0/00OC
190.i.11
MKBT507DY0/00AG

Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo PZ (yale)
=Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo PZ (yale)=
=Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo PZ (yale)=

polipropileno

preto
ouro claro
prata
-

polipropileno
polipropileno

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 50x7 furo PZ
da pos.180.a a pos.182.a
e a bocal quadrado 50x50x8 furo PZ
a pos.154.n.01

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.i.12
MKBT507DY0/01NA
190.i.13
MKBT507DY0/01OC
190.i.14
MKBT507DY0/01AG

Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo PZ (yale)
=Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo PZ (yale)=
=Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo PZ (yale)=

polipropileno

preto
ouro claro
prata
-

polipropileno
polipropileno

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 50x7 furo PZ
da pos.180.a a pos.182.a
e a bocal quadrado 50x50x8 furo PZ
a pos.154.n.01
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.i.15
MKBT507DY0/02NA
190.i.16
MKBT507DY0/02OC
190.i.17
MKBT507DY0/02AG

=Bocal d 50x7 mm com aba, furos da cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo PZ (yale)=
=Bocal d 50x7 mm com aba, furos da cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo PZ (yale)=
=Bocal d 50x7 mm com aba, furos da cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo PZ (yale)=

polipropileno

preto
ouro claro
prata
-

polipropileno
polipropileno

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 50x7 furo PZ
da pos.180.a a pos.182.a
e a bocal quadrado 50x50x8 furo PZ
a pos.154.n.01

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.i.18
MKBT507DY0/03NA

=Bocal d 50x7 mm com aba, furos da cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes 15 mm, furo PZ
(yale)=

polipropileno

preto
-

1.000 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 50x7 furo PZ
da pos.180.a a pos.182.a
e a bocal quadrado 50x50x8 furo PZ
a pos.154.n.01

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.i.30
MKBT507DV0/03NA

Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo OZ

polipropileno

preto
-

1.000 x sacola
1.000

Combina com:
as arruelas d 50x7 furos OZ, KK
da pos.169.a a pos.171.a
da pos.172.a a pos.174.a
da pos.175.a a pos.177.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.i.40
MKBT507DV0/04NA

=Bocal de 50x7 mm com aba, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo OZ=

polipropileno

preto
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x7 furos OZ, KK
da pos.169.a a pos.171.a
da pos.172.a a pos.174.a
da pos.175.a a pos.177.a
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / quadrados 50x50x7 / rosetas
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.l.03
MTRQ507000/0000
190.l.04
MTRQ507000/0100
190.l.23
MXRQ507000/0000
190.l.24
MXRQ507000/0100
190.l.43
MLRQ507000/0000
190.l.44
MLRQ507000/0100

Arruela quadrada 50x50x7(1,0) mm, furo d 16 mm

latão

Arruela quadrada 50x50x7(1,0) mm, furo d 22 mm

latão

Arruela quadrada 50x50x7(1,0) mm, furo d 16 mm

aço inox

Arruela quadrada 50x50x7(1,0) mm, furo d 22 mm

aço inox

Arruela quadrada 50x50x7(1,0) mm, furo d 16 mm

aluminio

Arruela quadrada 50x50x7(1,0) mm, furo d 22 mm

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x7
da pos.190.m.02 a pos.190.n.24

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.m.02
MKRQ507C16/00AG

Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, -B- gola d 22 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, -B- gola d 22 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

190.m.05
MKRQ507C16/08AG
190.m.06
MKRQ507C16/02AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x7
da pos.190.l.04 a 190.l.44

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.m.22
MKRQ507C16/01AG

Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com
mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, -B- gola d 22 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

190.q.26
MKRQ507C16/03AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x7
da pos.190.l.04 a 190.l.44

Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.m.34
MKRQ507C16/09AG

Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
poliamida
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, poliacetálica
gola -B- d 22 mm, com mola direita-esquerda, quadro 8 aço inox
mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x7
da pos.190.l.04 a 190.l.44
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.m.42
MKRQ507C16/04AG

Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, para puxador moído
Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm com
mola direita-esquerda, para puxador moído

poliamida
prata
poliacetálica
aço inox
poliamida aço prata
inox

190.m.44
MKRQ507C16/06AG

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x7
da pos.190.l.04 a 190.l.44
Para centrar o roseta sobre o ferro quadro,
usar centralização a pos.352.z

Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.m.62
MKRQ507C16/05AG

Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com
mola direita-esquerda, para puxador moído
Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm,
com mola direita-esquerda, para puxador moído

poliamida aço prata
inox

500 x caixa
500

poliamida aço prata
inox

500 x caixa
500

190.m.64
MKRQ507C16/07AG

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

Preços brutos especiais
para grandes quantidades
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x7
da pos.190.l.04 a 190.l.44
Para centrar o roseta sobre o ferro quadro,
usar centralização a pos.352.z

Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.n.01
MKRQ507A16/00AG
190.n.04
MKRQ507A16/02AG

Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
poliamida
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para mola
=Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
poliamida
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm,
para mola=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
prata
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x7
da pos.190.l.04 a 190.l.44

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.n.21
MKRQ507A16/01AG

Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para
mola
=Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm,
para mola=

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

190.n.24
MKRQ507A16/03AG

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x7
da pos.190.l.04 a 190.l.44
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.n.64
MKRQ507A16/04AG

Arruela quadrada 50x50x7 mm, de cabeça de parafuso poliamida
e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
22 mm, para mola

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x sacola
500

Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x7
da pos.190.l.04 a 190.l.44

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.n.80
MKRQ507P14/00AG

Arruela quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, -B- gola d 22 mm,
com hexágono de 17 mm

poliamida

prata
-

500 x sacola
500
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / quadrados 50x50x7 / espelhos
de chave
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.o.01
MTBQ5070V0/0000
190.o.04
MXBQ5070V0/0000
190.o.08
MLBQ5070V0/0000

Bocal quadrado 50x50x7(1,0) mm furo OB (oval) 9x23
mm
Bocal quadrado 50x50x7(1,0) mm furo OB (oval) 9x23
mm
Bocal quadrado 50x50x7(1,0) mm furo OB (oval) 9x23
mm

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aço inox
aluminio

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x7
furo OB+PZ
da pos.190.o.31 a pos.190.o.36

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.o.12
MTBQ5070Y0/0000
190.o.15
MXBQ5070Y0/0000
190.o.19
MLBQ5070Y0/0000

Bocal quadrado 50x50x7(1,0) mm furo PZ (yale)

latão

Bocal quadrado 50x50x7(1,0) mm furo PZ (yale)

aço inox

Bocal quadrado 50x50x7(1,0) mm furo PZ (yale)

aluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x7
furo OB+PZ
da pos.190.o.31 a pos.190.o.36

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.o.31
MKBQ5070VY/00AG

Bocal quadrado 50x50x7 mm com furos de cabeça de
parafuso rentes,, furo OB+PZ

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x7
furo OB+PZ
da pos.190.o.01 a pos.190.o.19

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.o.36
MKBQ5070VY/01AG

Bocal quadrado 50x50x7 mm com furos de cabeça de
parafuso salientes, furo OB+PZ

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x7
furo OB+PZ
da pos.190.o.01 a pos.190.o.19

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.o.46
MKBQ5070VY/02AG

Bocal quadrado 50x50x7 mm com furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo OB+PZ

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x7
furo OB+PZ
da pos.190.o.01 a pos.190.o.19
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.o.51
MTBQ5070W0/0000
190.o.54
MXBQ5070W0/0000
190.o.58
MLBQ5070W0/0000

Bocal quadrado 50x50x7(1,0) mm furo WC (volante
livre-ocupado)
Bocal quadrado 50x50x7(1,0) mm furo WC (volante
livre-ocupado)
Bocal quadrado 50x50x7(1,0) mm furo WC (volante
livre-ocupado)

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aço inox
aluminio

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x7
com volante livre-ocupado
da pos.190.o.61 a pos.190.o.71

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.o.61
MKBQ5070W0/00AG

Bocal quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, com volante livre-ocupado quadro 6
mm, altura haste 12 mm

poliamida
poliestireno

prata
-

500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados
50x50x7 furo WC
da pos.190.o.51 a pos.190.o.58

Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.o.71
MKBQ5070W0/01AG

Bocal quadrada 50x50x7 mm, furos de cabeça de
poliamida
parafuso salientes, com volante livre-ocupado quadro 6 poliestireno
mm, altura haste 12 mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

prata
-

500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados
50x50x7 furo WC
da pos.190.o.51 a pos.190.o.58
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / quadrados 50x50x8 latão
pesado
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

143.e
MTRQ508000/0000

*Arruela quadrada 50x50x8 mm, furo d 22 mm*

latão

grezzo

50 x caixa
250

Combina com:
as arruelas d 50x7
da pos.154.m.0101 a pos.154.m.25
Disponível enquanto durarem
os estoques

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.n
MTBQ5080V0/0000

*Bocal quadrado 50x50x8 mm furo OB (oval) 8,5x20
mm*

latão

grezzo

50 x caixa
50

Combina com:
as bocals d 50x7 furo OB
da pos.190.i a pos.190.i.02
da pos.190.i.03 a pos.190.i.05
da pos.190.i.06 a pos.190.i.08
Disponível enquanto durarem
os estoques

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

154.n.01
MTBQ5080Y0/0000

*Bocal quadrado 50x50x8 mm furo PZ (yale)*

latão

grezzo

50 x caixa
250

Combina com:
as bocals d 50x7 furo PZ
da pos.190.i.09 a pos.190.i.11
da pos.190.i.12 a pos.190.i.14
da pos.190.i.15 a pos.190.i.17
a pos.190.i.18
Disponível enquanto durarem
os estoques

2022/12/30

Page 89/225
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / redondos 50x10 / rosetas
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

540.b
MTRT501000/0000
540.d
MTRT501000/0100
541.b
MLRT501000/0000
541.d
MLRT501000/0100
542.b
MXRT501000/0000
542.d
MXRT501000/0100

Arruela d 50x10(0,8) mm, furo d 16 mm

latão

Arruela d 50x10(0,8) mm, furo d 22 mm

latão

Arruela d 50x10(0,8) mm, furo d 16 mm

aluminio

Arruela d 50x10(0,8) mm, furo d 22 mm

aluminio

Arruela d 50x10(0,8) mm, furo d 16 mm

aço inox

Arruela d 50x10(0,8) mm, furo d 22 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x10
a pos.556.b , pos.560.b , pos.564.b ,
pos.568.b , pos.588.b , pos.592.b ,
pos.604.b , pos.608.b
da pos.612.b a pos.614.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

550.b
MTRT50100A/0000

Arruela d 50x10(0,8) mm, furo d 16 mm, com linha

latão

grezzo

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x10
a pos.556.b , pos.560.b , pos.564.b ,
pos.568.b , pos.588.b , pos.592.b ,
pos.604.b , pos.608.b
da pos.612.b a pos.614.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

556.b
MKRT501C16/0001

Arruela d 50x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo d 16 mm, sem gola, com mola direitaesquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro

500 x caixa
500

Combina com:
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
as arruelas d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

560.b
MKRT501C16/0201

Arruela d 50x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo d 16 mm, sem gola, com mola direitaesquerda, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro

500 x caixa
500

Combina com:
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
as arruelas d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

564.b
MKRT501C16/0101

Arruela d 50x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo d 16 mm, sem gola, com mola direitaesquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro

500 x caixa
500

Combina com:
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
as arruelas d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

568.b
MKRT501C16/0301

Arruela d 50x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo d 16 mm, sem gola, com mola direitaesquerda, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro

500 x caixa
500

Combina com:
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
as arruelas d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

588.b
MKRT501A16/0001
589.b
MKRT501A16/00AG

Arruela d 50x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo d 16 mm, sem gola, para mola
=Arruela d 50x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo d 16 mm, sem gola, para mola=

poliamida

neutro

poliamida

prata

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

592.b
MKRT501A16/0101

=Arruela d 50x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo d 16 mm, sem gola, para mola=

poliamida

neutro

1.000 x sacola
1.000

==: ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

604.b
MKRT501P14/0001

Arruela d 50x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo d 14 mm, sem gola, com hexágono de 17
mm

poliamida

neutro

1.000 x sacola
1.000

Combina com:
as arruelas d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

608.b
MKRT501P14/0101

=Arruela d 50x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo d 16 mm, sem gola, com hexágono 17
mm=

poliamida

neutro

1.000 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b
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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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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / redondos 50x10 / espelhos de
chave
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

620.b
MTBT5010V0/0000
621.b
MLBT5010V0/0000
622.b
MXBT5010V0/0000

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo OB

latão

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo OB

aluminio

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo OB

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x10
a pos.632.b e pos.636.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

626.b
MTBT5010VA/0000

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo OB (oval), com linha

latão

grezzo

500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x10
a pos.632.b e pos.636.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

632.b
MKBT5010V0/0001
633.b
MKBT5010V0/00AG

Bocal d 50x10 mm, furo de cabeça de parafuso rentes, poliamida
furo OB (oval)
=Bocal d 50x10 mm, furo de cabeça de parafuso rentes, poliamida
furo OB (oval)=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
prata

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 50x10
da pos.620.b a pos.622.b
e pos.626.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

636.b
MKBT5010V0/0101

=Bocal d 50x10 mm, furo de cabeça de parafuso
salientes, furo OB (oval)=

poliamida

neutro

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 50x10
da pos.620.b a pos.622.b
e pos.626.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

646.b
MTBT5010Y0/0000
650.b
MLBT5010Y0/0000
654.b
MXBT5010Y0/0000

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo PZ

latão

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo PZ

aluminio

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo PZ

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x10
a pos.664.b ,665.b
e pos.668.b
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

658.b
MTBT5010YA/0000

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo PZ (yale), com linha

latão

grezzo

500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x10
a pos.664.b ,665.b
e pos.668.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

664.b
MKBT5010Y0/0001

Bocal d 50x10 mm, furo de cabeça de parafuso rentes,
furo PZ (yale)

poliamida

neutro

1.000 x sacola
1.000

Combina com:
as bocals d 50x10
da pos.646.b a pos.654.b
e pos.658.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

665.b
MKBT5010Y0/0201

Bocal d 50x10 mm, furo de cabeça de parafuso rentes,
furo PZ (yale), com Centralização d 8 mm

poliamida

neutro

1.000 x sacola
1.000

Combina com:
as bocals d 50x10
da pos.646.b a pos.654.b
e pos.658.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

668.b
MKBT5010Y0/0101

=Bocal d 50x10 mm, furo de cabeça de parafuso
salientes, furo PZ (yale)=

poliamida

neutro

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 50x10
da pos.646.b a pos.654.b
e pos.658.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

675.b
MTBT5010W0/0000
675.d
MLBT5010W0/0000
675.f
MXBT5010W0/0000

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo WC

latão

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo WC

aluminio

Bocal d 50x10(0,8) mm, furo WC

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x10 furo WC
a pos.6 77.d
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

677.d
MKBT5010W0/0001

Bocal d 50x10 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 6 mm, altura haste 12 poliestireno
mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 50x10 furo WC
da pos.675. b a pos.675.f
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / redondos 50x10 / latão torneado
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

366.a
MTRT500A00/0000

Arruela d 50x10 mm rosqueada, para mola

latão

grezzo

500 x caixa
500

Combina com:
Anel de tampa de parafuso d 50x10,
furo d 35 a pos.369.a
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
a mola direita-esquerda d 33
a pos.346.d e pos.346.h
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

367.a
MTBT5000V0/0000

Bocal d 50x10 mm, furo OB (oval), polido e rosqueada

latão

grezzo

500 x caixa
500

Combina com:
Anel de tampa de parafuso d 50x10,
furo d 35 a pos.369.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

368.a
MTBT5000Y0/0000

Bocal d 50x10 mm, furo PZ (yale), polido e rosqueada

latão

grezzo

500 x caixa
500

Combina com:
Anel de tampa de parafuso d 50x10,
furo d 35 a pos.369.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

369.a
MTRT500AA0/0000

Anel de tampa de parafuso d 50x10 mm rosqueado,
furo d 35 mm

latão

grezzo

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 50x10
a pos.366.a
as bocals d 50x10 furo OB e PZ
a poz.367.a e368.a
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / quadrados 50x50x10 / rosetas
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.p.01
MTRQ511000/0000
190.p.02
MTRQ511000/0100
190.p.03
MTRQ511000/0200
190.p.04
MTRQ511000/0300
190.p.05
MTRQ511000/0400
190.p.06
MTRQ511000/0500
190.p.07
MLRQ511000/0000
190.p.08
MLRQ511000/0100
190.p.09
MLRQ511000/0200
190.p.10
MLRQ511000/0300
190.p.11
MLRQ511000/0400
190.p.12
MLRQ511000/0600
190.p.13
MXRQ511000/0000
190.p.14
MXRQ511000/0100
190.p.15
MXRQ511000/0200
190.p.16
MXRQ511000/0300
190.p.17
MXRQ511000/0400

Arruela quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo d 20 mm

latão

Arruela quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo d 22 mm

latão

Arruela quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo d 24 mm

latão

Arruela quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo d 6 mm

latão

Arruela quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo d 16 mm

latão

Arruela quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo d 26 mm

latão

Arruela quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo d 20 mm

aluminio

Arruela quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo d 22 mm

aluminio

Arruela quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo d 24 mm

aluminio

Arruela quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo d 6 mm

aluminio

Arruela quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo d 16 mm

aluminio

Arruela quadrada 50x50x10(1,0) mm, sem furo

aluminio

Arruela quadrada 50x50x10(0,8) mm, furo d 20 mm

aço inox

Arruela quadrada 50x50x10(0,8) mm, furo d 22 mm

aço inox

Arruela quadrada 50x50x10(0,8) mm, furo d 24 mm

aço inox

Arruela quadrada 50x50x10(0,8) mm, furo d 6 mm

aço inox

Arruela quadrada 50x50x10(0,8) mm, furo d 16 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.q.01 a pos.190.u.71

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.p.21
MTRQ511C00/0000
190.p.25
MXRQ511C00/0000

Moldura quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo quadrado
37,5 mm
Moldura quadrada 50x50x10(0,8) mm, furo quadrado
37,5 mm

latão

grezzo
grezzo

aço inox

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocal 50x50x10 furo PZ e OB
da pos.190.x.01 a pos.190.z.32
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38
da pos.190.u.45 a pos.190.u.55
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.p.31
MTRQ511M00/0000
190.p.32
MTRQ511M00/0100
190.p.33
MTRQ511M00/0200
190.p.41
MRRQ511M00/00CL
190.p.42
MRRQ511M00/01CL
190.p.43
MRRQ511M00/02CL
190.p.52
MXRQ511M00/0100

Medalha quadrada 37,5x37,5(0,8) mm, furo d 20 mm

latão

Medalha quadrada 37,5x37,5(0,8) mm, furo d 22 mm

latão

Medalha quadrada 37,5x37,5(0,8) mm, furo d 24 mm

latão

Medalha quadrada 37,5x37,5(0,7) mm, furo d 20 mm

ferro

Medalha quadrada 37,5x37,5(0,7) mm, furo d 22 mm

ferro

Medalha quadrada 37,5x37,5(0,7) mm, furo d 24 mm

ferro

Medalha quadrada 37,5x37,5(0,8) mm, furo d 22 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
cromolucido
cromolucido
cromolucido
grezzo

250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250

Combina com:
moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
da pos.190.p.93 a pos.190.r.54
da pos.190.r.81 a pos.190.s.31
da pos.190.s.81 a pos.190.t.31
da pos.190.t.81 a pos.190.u.55

Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.p.71
MTRQ511C01/0000
190.p.72
MLRQ511C01/0000

Moldura quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo quadrado d latão
28 mm
Moldura quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo quadrado d aluminio
28 mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
medalha quadrada 28 mm
a pos.190.p.81 e190.p.85
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.r.61 a 190.r.71
da pos.190.s.61 a 190.s.71
da pos.190.t.61 a 190.t.71
da pos.190.u.61 a 190.u.71
a pos.410.b

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.p.81
MTRQ511M01/0000

Medalha quadrada 28x28(1,0) mm, furo d 16 mm

latão

grezzo

250 x caixa
250

Combina com:
moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 28 a pos.190.p.71

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.p.85
MTRQ511M02/0000

Medalha quadrada 28x28(0,8) mm, furo d 21 mm

latão

grezzo

250 x caixa
250

Combina com:
moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 28 a pos.190.p.71
e Arruela quadrada 50x50x10 com gancho
de trinco o puxador pos.410.b
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.p.93
MKRQ511C16/05NA

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

preto
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

190.q.01
MKRQ511C16/0001
190.q.02
MKRQ511C16/0101
190.q.03
MKRQ511C16/0201
190.q.07
MKRQ511C16/0301
190.q.08
MKRQ511C16/0401
190.q.09
MKRQ511C16/0501
190.q.13
MKRQ511C16/00AG
190.q.14
MKRQ511C16/01AG
190.q.15
MKRQ511C16/02AG
190.q.19
MKRQ511C16/03AG
190.q.20
MKRQ511C16/04AG
190.q.21
MKRQ511C16/05AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

2022/12/30

Page 99/225
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.q.22
MKRQ511C16/2401

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola direita-esquerda, para puxador moído
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola direita-esquerda, para puxador moído
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
0

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

190.q.23
MKRQ511C16/24AG
190.q.24
MKRQ511C16/26AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.q.25
MKRQ511C16/0601

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com
mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com
mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com
mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com
mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, -B- gola d 20 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

190.q.26
MKRQ511C16/0701
190.q.27
MKRQ511C16/0801
190.q.31
MKRQ511C16/0901
190.q.32
MKRQ511C16/1001
190.q.33
MKRQ511C16/1101
190.q.37
MKRQ511C16/06AG
190.q.38
MKRQ511C16/07AG
190.q.39
MKRQ511C16/08AG
190.q.43
MKRQ511C16/09AG
190.q.44
MKRQ511C16/10AG
190.q.45
MKRQ511C16/11AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.q.47
MKRQ511C16/27AG

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com
mola direita-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 quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.q.49
MKRQ511C16/1201

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola,
com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
20 mm , com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
21 mm, com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
20 mm, com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
21 mm, com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola,
com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
20 mm, com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
21 mm, com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
20 mm, com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
21 mm, com mola direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

190.q.50
MKRQ511C16/1301
190.q.51
MKRQ511C16/1401
190.q.55
MKRQ511C16/1501
190.q.56
MKRQ511C16/1601
190.q.57
MKRQ511C16/1701
190.q.61
MKRQ511C16/12AG
190.q.62
MKRQ511C16/13AG
190.q.63
MKRQ511C16/14AG
190.q.67
MKRQ511C16/15AG
190.q.68
MKRQ511C16/16AG
190.q.69
MKRQ511C16/17AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
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190.q.73
MKRQ511C16/1801

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
sem gola, com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 20 mm, com mola direita-esquerda, quadro 7
mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 21 mm, com mola direita-esquerda, quadro 7
mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
sem gola, com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 20 mm, com mola direita-esquerda, quadro 8
mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 21 mm, com mola direita-esquerda, quadro 8
mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
sem gola, com mola direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 20 mm, com mola direita-esquerda, quadro 7
mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 21 mm, com mola direita-esquerda, quadro 7
mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
sem gola, com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 20 mm, com mola direita-esquerda, quadro 8
mm
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 21 mm, com mola direita-esquerda, quadro 8
mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

190.q.74
MKRQ511C16/1901

190.q.75
MKRQ511C16/2001

190.q.79
MKRQ511C16/2101
190.q.80
MKRQ511C16/2201

190.q.81
MKRQ511C16/2301

190.q.85
MKRQ511C16/18AG
190.q.86
MKRQ511C16/19AG

190.q.87
MKRQ511C16/20AG

190.q.91
MKRQ511C16/21AG
190.q.92
MKRQ511C16/22AG

190.q.93
MKRQ511C16/23AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
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190.q.96
MKRQ511C16/25AG

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16
mm, gola -B- d 21 mm, com mola direita-esquerda, para
puxador moído
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
com mola direita-esquerda, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

190.q.98
MKRQ511C16/28AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
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190.r.01
MKRQ511A16/0001
190.r.02
MKRQ511A16/0101

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para mola
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm,
para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, sem gola, para mola=
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para mola
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm,
para mola=
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, sem gola, para mola
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola

poliamida

neutro
neutro
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
prata
prata
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
prata
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

poliamida

ouro claro
-

500 x sacola
500

poliamida

ouro claro
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

190.r.03
MKRQ511A16/0201
190.r.04
MKRQ511A16/0301
190.r.11
MKRQ511A18/0001
190.r.21
MKRQ511A16/00AG
190.r.22
MKRQ511A16/01AG
190.r.23
MKRQ511A16/02AG
190.r.24
MKRQ511A16/03AG
190.r.31
MKRQ511A18/00AG
190.r.35
MKRQ511A18/04AG
190.r.40
MKRQ511A16/02OC
190.r.44
MKRQ511A18/04OC
190.r.54
MKRQ511A16/02NA

poliamida

poliamida
poliamida

poliamida

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a
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190.r.61
MKRQ511M16/0001

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
poliamida
parafuso rentes, furo d 16 mm, para medalha quadro 28
mm, para mola
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
poliamida
parafuso rentes, furo d 16 mm, para medalha quadro 28
mm, para mola=

190.r.71
MKRQ511M16/00AG

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x sacola
500

prata
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 28 a pos.190.p.71
e a medalha quadrada 28
a pos.190.p.81
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.r.81
MKRQ511E14/00AG

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça
de parafuso rentes, furo d 14 mm, gola 24 mm, com
hexágono 17 mm

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
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Material

Color
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190.s.01
MKRQ511A16/0401

=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para
mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm,
para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 18 mm, sem gola, para
mola=
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para
mola
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm,
para mola=
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
para mola
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24 mm,
para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 18 mm, sem gola, para
mola=

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

190.s.02
MKRQ511A16/0501
190.s.03
MKRQ511A16/0601
190.s.04
MKRQ511A16/0701
190.s.11
MKRQ511A18/0101
190.s.21
MKRQ511A16/04AG
190.s.22
MKRQ511A16/05AG
190.s.23
MKRQ511A16/06AG
190.s.24
MKRQ511A16/07AG
190.s.31
MKRQ511A18/01AG

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

190.s.61
MKRQ511M16/0101

=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
poliamida
parafuso salientes, furo d 16 mm, para medalha quadro
28 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
poliamida
parafuso salientes, furo d 16 mm, para medalha quadro
28 mm, para mola=

190.s.71
MKRQ511M16/01AG

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x sacola
500

prata
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 28 a pos.190.p.71
e a medalha quadrada 28
a pos.190.p.81
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a
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Material

Color
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190.s.81
MKRQ511E14/01AG

=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo d 14 mm, gola 24 mm, com
hexágono 17 mm=

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.t.01
MKRQ511A16/0801

=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola,
para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
20 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
21 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
24 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm, sem gola,
para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola,
para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
20 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
21 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
24 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm, sem gola,
para mola=

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

190.t.02
MKRQ511A16/0901
190.t.03
MKRQ511A16/1001
190.t.04
MKRQ511A16/1101
190.t.11
MKRQ511A18/0201
190.t.21
MKRQ511A16/08AG
190.t.22
MKRQ511A16/09AG
190.t.23
MKRQ511A16/10AG
190.t.24
MKRQ511A16/11AG
190.t.31
MKRQ511A18/02AG

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a
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190.t.61
MKRQ511M16/0201

=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
poliamida
autorosqueados salientes, furo d 16 mm, para medalha
quadro 28 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
poliamida
autorosqueados salientes, furo d 16 mm, para medalha
quadro 28 mm, para mola=

190.t.71
MKRQ511M16/02AG

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x sacola
500

prata
-

500 x sacola
500

Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 28 a pos.190.p.71
e a medalha quadrada 28
a pos.190.p.81
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.t.81
MKRQ511E14/0201

=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo 14 mm, gola 24 mm,
com hexágono 17 mm=

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.u.01
MKRQ511A16/1201

=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
sem gola, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 20 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 24 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm,
sem gola, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
sem gola, para mola=
Arruela quadrada 50x50x10 mm, de cabeça de parafuso
e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
20 mm, para mola
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm,
gola -B- d 24 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm,
sem gola, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm,
gola -B- d 24 mm, para mola=

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

190.u.02
MKRQ511A16/1301
190.u.03
MKRQ511A16/1401
190.u.04
MKRQ511A16/1501
190.u.11
MKRQ511A18/0301
190.u.21
MKRQ511A16/12AG
190.u.22
MKRQ511A16/13AG
190.u.23
MKRQ511A16/14AG
190.u.24
MKRQ511A16/15AG
190.u.31
MKRQ511A18/03AG
190.u.35
MKRQ511A18/05AG

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.u.45
MKRQ511B16/00AG

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
sem mol
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, sem mola

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

190.u.46
MKRQ511B16/01AG

Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.u.50
MKRQ511B16/02AG

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, sem
mola
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, sem
mola

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

190.u.51
MKRQ511B16/0201

Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.u.55
MKRQ511B16/03AG

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola,
sem mola

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.u.61
MKRQ511M16/0301

=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo d 16 mm,
para medalha quadro 28 mm, para mola=
=Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, furo d 16 mm,
para medalha quadro 28 mm, para mola=

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

190.u.71
MKRQ511M16/03AG

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.q.17
ou moldura quadrada 50x50x10
com furo quadrado 28 a pos.190.p.71
e a medalha quadrada 28
a pos.190.p.81
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / quadrados 50x50x10 / rosetas
com gancho de trinco o puxador
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.u.75
MKRQ511D16/01AG

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21, com
mola direita-esquerda, com gancho de trinco o puxador
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20, com
mola direita-esquerda, com gancho de trinco o puxador

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

prata

500 x caixa
500

190.u.78
MKRQ511D16/02AG

El gancho de trinco o puxador es reversível
Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
Para centrar o roseta sobre o ferro quadro,
usar centralização a pos.352.z
Para saber mais, cliqueaqui

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.u.85
MKRQ511D16/00AG

Arruela quadrada 50x50x10 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
Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola
direita-esquerda, com gancho de trinco o puxador

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

poliamida
poliacetálica
aço inox

prata

500 x caixa
500

190.u.86
MKRQ511D16/04AG

El gancho de trinco o puxador es reversível
Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
Para centrar o roseta sobre o ferro quadro,
usar centralização a pos.352.z
Para saber mais, cliqueaqui

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.u.95
MKRQ511D16/03AG

Arruela quadrada 50x50x10 mm, com furos da cabeça
do parafuso e autorosqueados salientes,furo -A- d 16
mm, gola -B- d 20, 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
Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
Para centrar o roseta sobre o ferro quadro,
usar centralização a pos.352.z
Para saber mais, cliqueaqui
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

410.b
MKRQ511F16/01AG

Arruela quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm,
com gancho de trinco o puxador

poliacetálica

prata

500 x sacola
500

Não se pode vender no Polónia,
República Checa, Eslováquia e Hungria.
El gancho de trinco o puxador es irreversível
Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas quadrados 50x50x10
da pos.190.p.01
moldura quadrada da pos.190.p.71
medalha quadrada 28 a pos.190.p.85
Para saber mais, cliqueaqui
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 50 mm / quadrados 50x50x10 / espelhos
de chave
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.v.01
MTBQ5110V0/0000
190.v.03
MLBQ5110V0/0000
190.v.05
MXBQ5110V0/0000

Bocal quadrado 50x50x10(1,0) mm furo OB (oval) 9x22
mm
Bocal quadrado 50x50x10(1,0) mm furo OB (oval) 9x22
mm
Bocal quadrado 50x50x10(0,8) mm furo OB (oval) 9x22
mm

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aluminio
aço inox

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x10
furo OB
da pos.190.z.01 a pos.190.z.05
da pos.190.z.11 a pos.190.z.12
da pos.190.z.21 a pos.190.z.22
da pos.190.z.31 a pos.190.z.32

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.v.07
MTBQ5110W0/0000
190.v.08
MLBQ5110W0/0000
190.v.09
MXBQ5110W0/0000

Bocal quadrado 50x50x10(1,0) mm furo WC (volante
livre-ocupado)
Bocal quadrado 50x50x10(1,0) mm furo WC (volante
livre-ocupado)
Bocal quadrado 50x50x10(0,8) mm furo WC (volante
livre-ocupado)

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aluminio
aço inox

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x10
com volante livre-ocupado
da pos.190.z.54 a pos.190.z.57
da pos.190.z.64 a pos.190.z.67
da pos.190.z.81 a pos.190.z.87

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.v.11
MTBQ5110Y0/0000
190.v.13
MLBQ5110Y0/0000
190.v.15
MXBQ5110Y0/0000

Bocal quadrado 50x50x10(1,0) mm furo PZ (yale)

latão

Bocal quadrado 50x50x10(1,0) mm furo PZ (yale)

aluminio

Bocal quadrado 50x50x10(0,8) mm furo PZ (yale)

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x10
furo PZ
da pos.190.x.01 a pos.190.x.05
da pos.190.x.11 a pos.190.x.12
da pos.190.x.21 a pos.190.x.22
da pos.190.x.31 a pos.190.x.32

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.v.20
MTRQ511C00/0000
190.v.26
MXRQ511C00/0000

Moldura quadrada 50x50x10(1,0) mm, furo quadrado
37,5 mm
Moldura quadrada 50x50x10(0,8) mm, furo quadrado
37,5 mm

latão

grezzo
grezzo

aço inox

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocal 50x50x10 furo PZ e OB
da pos.190.x.01 a pos.190.z.32
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38
da pos.190.u.45 a pos.190.u.55
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.v.31
MTBQ511MV0/0000
190.v.32
MRBQ511MV0/00CL
190.v.33
MXBQ511MV0/0000

Medalha quadrada 37,5(0,8) mm, furo OB (oval) 9x22
mm
Medalha quadrada 37,5(0,7) mm, furo OB (oval) 9x22
mm
Medalha quadrada 37,5(0,8) mm, furo OB (oval) 9x22
mm

latão

grezzo
cromolucido
grezzo

ferro
aço inox

500 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250

Combina com:
moldura quadrada 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.v.36
MTBQ511MY0/0000
190.v.37
MRBQ511MY0/00CL
190.v.38
MXBQ511MY0/0000

Medalha quadrada 37,5(0,8) mm, furo PZ (yale)

latão

Medalha quadrada 37,5(0,7) mm, furo PZ (yale)

ferro

Medalha quadrada 37,5(0,8) mm, furo PZ (yale)

aço inox

grezzo
cromolucido
grezzo

250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250

Combina com:
moldura quadrada 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.v.50
MTBQ5110T0/0000
190.v.55
MLBQ5110T0/0000
190.v.60
MXBQ5110T0/0000

Square key rosette 50x50x10(1,0) mm, BB hole
(german)
Square key rosette 50x50x10(1,0) mm, BB hole
(german)
Square key rosette 50x50x10(0,8) mm, BB hole
(german)

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aluminio
aço inox

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals quadrados 50x50x10
furo OB
da pos.190.z.01 a pos.190.z.05
da pos.190.z.11 a pos.190.z.12
da pos.190.z.21 a pos.190.z.22
da pos.190.z.31 a pos.190.z.32

Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.x.01
MKBQ5110Y0/0001
190.x.02
MKBQ5110Y0/00AG
190.x.05
MKBQ5110Y0/00NA

Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso rentes, furo PZ (yale)
Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso rentes, furo PZ (yale)
=Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso rentes, furo PZ (yale)=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
prata
preto
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals quadrados 50x50x10
furo PZ
da pos.190.v.11 a pos.190.v.15
moldura quadrada 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.x.11
MKBQ5110Y0/0101
190.x.12
MKBQ5110Y0/01AG

=Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso salientes, furo PZ (yale)=
Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso salientes, furo PZ (yale)

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
prata
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals quadrados 50x50x10
furo PZ
da pos.190.v.11 a pos.190.v.15
moldura quadrada 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.x.21
MKBQ5110Y0/0201
190.x.22
MKBQ5110Y0/02AG

=Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo PZ (yale)=
=Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo PZ (yale)=

poliamida

neutro
prata
-

poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals quadrados 50x50x10
furo PZ
da pos.190.v.11 a pos.190.v.15
moldura quadrada 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38

Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.x.31
MKBQ5110Y0/0301
190.x.32
MKBQ5110Y0/03AG

=Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso e autorosqueados salientes, furo PZ (yale)=
Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso e autorosqueados salientes, furo PZ (yale)

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
prata
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals quadrados 50x50x10
furo PZ
da pos.190.v.11 a pos.190.v.15
moldura quadrada 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.z.01
MKBQ5110V0/0001
190.z.02
MKBQ5110V0/00AG
190.z.05
MKBQ5110V0/00NA

Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de cabeça de
parafuso rentes, furo OB (oval) 9x22 mm
Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de cabeça de
parafuso rentes, furo OB (oval) 9x22 mm
Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de cabeça de
parafuso rentes, furo OB (oval) 9x22 mm

poliamida

neutro
prata
preto
-

poliamida
poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals quadrados 50x50x10 furo OB
da pos.190.v.01 a pos.190.v.05
ou as bocals quadrados 50x50x10 furo BB
da pos.190.v.50 a pos.190.v.62
moldura quadrada 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

190.z.11
MKBQ5110V0/0101
190.z.12
MKBQ5110V0/01AG

=Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso salientes, furo OB (oval) 9x22 mm=
Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de cabeça de poliamida
parafuso salientes, furo OB (oval) 9x22 mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
prata
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals quadrados 50x50x10 furo OB
da pos.190.v.01 a pos.190.v.05
ou as bocals quadrados 50x50x10 furo BB
da pos.190.v.50 a pos.190.v.62
moldura quadrada 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.z.21
MKBQ5110V0/0201
190.z.22
MKBQ5110V0/02AG

=Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo OB (oval) 9x22 mm=
=Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo OB (oval) 9x22 mm=

poliamida

neutro
prata
-

poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as bocals quadrados 50x50x10 furo OB
da pos.190.v.01 a pos.190.v.05
ou as bocals quadrados 50x50x10 furo BB
da pos.190.v.50 a pos.190.v.62
moldura quadrada 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e a medalha quadrada 37,5
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.z.41
MKBQ5110V0/04AG

Bocal quadrado 50x50x10 mm com furos de cabeça de
parafuso rentes, furo OZ 27x34 mm

poliamida

prata
-

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.z.54
MKBQ5110W0/0001

Bocal quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, com volante livre-ocupado quadro 6
mm, altura haste 12 mm
Bocal quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso rentes, com volante livre-ocupado quadro 8
mm, altura haste 12 mm

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caixa
500

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caixa
500

190.z.57
MKBQ5110W0/0301

500 x sacola
500

Combina com:
as bocals quadrados
50x50x10 furo WC
da pos.190.v.07 a pos.190.v.09
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.z.64
MKBQ5110W0/0101

Bocal quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, com volante livre-ocupado quadro 6
mm, altura haste 12 mm
Bocal quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, com volante livre-ocupado quadro 7
mm, altura haste 12 mm
Bocal quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso salientes, com volante livre-ocupado quadro 8
mm, altura haste 12 mm

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caixa
500

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caixa
500

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caixa
500

190.z.65
MKBQ5110W0/0601
190.z.67
MKBQ5110W0/0401

Combina com:
as bocals quadrados
50x50x10 furo WC
da pos.190.v.07 a pos.190.v.09

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

190.z.81
MKBQ5110W0/0701

=Bocal quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, com volante livreocupado quadro 4 mm, altura haste 12 mm=
Bocal quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, com volante livreocupado quadro 6 mm, altura haste 12 mm
Bocal quadrada 50x50x10 mm, furos de cabeça de
parafuso e autorosqueados salientes, com volante livreocupado quadro 8 mm, altura haste 12 mm

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caixa
500

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caixa
500

poliamida
poliestireno

neutro
-

500 x caixa
500

190.z.84
MKBQ5110W0/0201
190.z.87
MKBQ5110W0/0501

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals quadrados
50x50x10 furo WC
da pos.190.v.07 a pos.190.v.09
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / Rosetas / metal
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

191.a
MTRT520000/0000
191.b
MTRT520000/0100
191.c
MTRT520000/0200
191.d
MTRT520000/0300
191.e
MTRT520000/0400
192.a
MLRT520000/0000
192.b
MLRT520000/0100
192.c
MLRT520000/0200
192.d
MLRT520000/0300
192.e
MLRT520000/0400
193.a
MXRT520000/0000
193.b
MXRT520000/0100
193.c
MXRT520000/0200
193.d
MXRT520000/0300
193.e
MXRT520000/0400

Arruela d 52x10(0,8) mm, sem furo

latão

Arruela d 52x10(0,8) mm, furo d 20,2 mm

latão

Arruela d 52x10(0,8) mm, furo d 22 mm

latão

Arruela d 52x10(0,8) mm, furo d 24 mm

latão

Arruela d 52x10(0,8) mm, furo d 27 mm

latão

Arruela d 52x10(1,0) mm, sem furo

aluminio

Arruela d 52x10(1,0) mm, furo d 20,2 mm

aluminio

Arruela d 52x10(1,0) mm, furo d 22 mm

aluminio

Arruela d 52x10(1,0) mm, furo d 24 mm

aluminio

Arruela d 52x10(1,0) mm, furo d 27 mm

aluminio

Arruela d 52x10(0,8) mm, sem furo

aço inox

Arruela d 52x10(0,8) mm, furo d 20,2 mm

aço inox

Arruela d 52x10(0,8) mm, furo d 22 mm

aço inox

Arruela d 52x10(0,8) mm, furo d 24 mm

aço inox

Arruela d 52x10(0,8) mm, furo d 27 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
250
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.194.a a pos.241.o
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / Rosetas / com
mola
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

194.a
MKRT520C15/00NA

Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo d 15 mm, gola d 21 mm, com mola direitaesquerda, quadro 7 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo d 15 mm, gola d 21 mm, com mola direitaesquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

196.a
MKRT520C15/01NA

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

194.b
MKRT520C16/00NA

Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola direitaesquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

194.c
MKRT520C16/01NA
195.c
MKRT520C16/0101
196.b
MKRT520C16/02NA
196.c
MKRT520C16/03NA
196.h
MKRT520C16/35NA
197.b
MKRT520C16/0201
197.c
MKRT520C16/0301

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

194.d
MKRT520C18/00NA

Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo d 18 mm, gola d 21 mm, com mola direitaesquerda, quadro 7 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo d 18 mm, gola d 21 mm, com mola direitaesquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo d 18 mm, gola d 21 mm, com mola direitaesquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

196.d
MKRT520C18/01NA
197.d
MKRT520C18/0101

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

198.a
MKRT520C15/17AG

=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 15 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
direita-esquerda, para puxador moído=
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
direita-esquerda, para puxador moído
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola direitaesquerda, para puxador moído
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, com mola
direita-esquerda, para puxador moído
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, com mola
direita-esquerda, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

199.e
MKRT520C16/34NA
199.g
MKRT520C16/39NA
199.i
MKRT520C16/37NA
199.l
MKRT520C16/3701

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e ==:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

199.n
MKRT520C16/3801

Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21x3,3 mm, com
mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21x3 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21x3 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm=

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

199.p
MKRT520C18/1501
199.t
MKRT520C18/15AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / Rosetas / com
mola
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

200.a.10
MKRT520C16/30AG

Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola direitaesquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, com mola direitaesquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

200.b
MKRT520C16/06NA
202.b
MKRT520C16/08NA
202.c
MKRT520C16/09NA
202.h
MKRT520C16/30NA
203.b
MKRT520C16/0801
203.c
MKRT520C16/0901

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

202.d
MKRT520C18/04NA

Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo d 18 mm, gola d 21 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo d 18 mm, gola d 21 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

preto
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

203.d
MKRT520C18/0401

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

204.a
MKRT520C15/16AG

=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo d 15 mm, gola d 21 mm, com mola
direita-esquerda, para puxador moído=
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo d 16 mm, gola d 21 mm, com mola
direita-esquerda, para puxador moído
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo d 16 mm, sem gola, com mola direitaesquerda, para puxador moído
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo d 16 mm, sem gola, com mola direitaesquerda, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

205.e
MKRT520C16/31NA
205.f.10
MKRT520C16/40NA
205.f.20
MKRT520C16/40AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e ==:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

205.h
MKRT520C16/3201

=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21x3,3, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21x3, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21x3 com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm=

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

205.j
MKRT520C18/1601
205.n
MKRT520C18/16AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e ==:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / Rosetas / com
mola
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

206.b
MKRT520C16/12NA

Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 7 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

preto
-

500 x caixa
250

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

206.c
MKRT520C16/13NA
208.b
MKRT520C16/14NA
208.c
MKRT520C16/15NA

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

208.a
MKRT520C15/07NA

=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados rentes, furo d 15 mm, gola d 21 mm,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm=

poliamida
poliacetálica
aço inox

preto
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades
e ==: ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

208.d
MKRT520C18/07NA

Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados poliamida
rentes, furo d 18 mm, gola d 21 mm, com mola direita- poliacetálica
esquerda, quadro 8 mm
aço inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / Rosetas / com
mola
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

214.a.10
MKRT520C16/42AG

=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola,
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm=
Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, com mola
direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

prata
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

214.b
MKRT520C16/20NA
214.c
MKRT520C16/21NA
215.b
MKRT520C16/2001
215.c
MKRT520C16/2101

Preços brutos especiais
para grandes quantidades
e == : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

214.d
MKRT520C18/10NA

Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados poliamida
salientes, furo d 18 mm, gola d 21 mm, com mola
poliacetálica
direita-esquerda, quadro 8 mm
aço inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

217.h
MKRT520C16/36NA

Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados poliamida
salientes, furo d 16 mm, gola d 21 mm, com mola
poliacetálica
direita-esquerda, para puxador moído
aço inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

2022/12/30

Page 125/225
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / Rosetas / com
mola
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

220.b
MKRT520C16/26NA

Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
21 mm, com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
20 mm, com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
20 mm, com mola direita-esquerda, quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

220.c
MKRT520C16/27NA
221.c
MKRT520C16/2701

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

220.d
MKRT520C18/13NA

Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
poliamida
autorosqueados salientes, furo d 18 mm, gola d 21 mm, poliacetálica
com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
aço inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

223.c
MKRT520C16/41NA

=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo d 16 mm, sem gola, com
mola direita-esquerda, para puxador moído=
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo d 16 mm, gola d 21 mm,
com mola direita-esquerda, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

223.e
MKRT520C16/33NA

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e ==:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / Rosetas / sem
mola
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

224.c
MKRT520A16/00NA
224.d
MKRT520A16/01NA
224.e
MKRT520A18/00NA
224.f
MKRT520A18/01NA
224.m
MKRT520A16/01AG
224.r
MKRT520A16/01OC
225.c
MKRT520A16/0001
225.d
MKRT520A16/0101
225.d.05
MKRT520A16/12NA
225.e
MKRT520A18/0001
225.f
MKRT520A18/0101

Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, para mola
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola=
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para mola
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para mola
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, sem gola, para mola=

poliamida

preto
preto
preto
preto
prata
ouro claro
neutro
neutro
preto
neutro
neutro
-

poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

225.j.10
MKRT520L28/01NA

=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo -A- d 28 mm, sem gola=

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / Rosetas / sem
mola
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

228.a.10
MKRT520A16/10AG
228.c
MKRT520A16/04NA

=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, para
mola=
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para mola
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para
mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 18 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 14 mm, gola -B- d 20 mm, para
mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 14 mm, gola -B- d 21 mm, para
mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20 mm, para
mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para
mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21 mm, para
mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 18 mm, sem gola, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 mm, para
mola=

poliamida

prata
preto
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

preto
preto
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

preto
preto
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

preto
neutro
-

500 x sacola
500
500 x sacola
250

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
prata
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

228.d
MKRT520A16/05NA
228.e
MKRT520A18/04NA
228.f
MKRT520A18/05NA
228.g
MKRT520A14/05NA
228.l
MKRT520A16/10NA
229.a
MKRT520A14/0201
229.c
MKRT520A16/0401
229.d
MKRT520A16/0501
229.e
MKRT520A18/0401
229.f
MKRT520A18/0501
229.i.05
MKRT520A16/05AG

poliamida

poliamida
poliamida

poliamida
poliamida

poliamida
poliamida

poliamida

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / Rosetas / sem
mola
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

226.c
MKRT520A16/02NA

=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20
mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21
mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados rentes, furo -A- d 18 mm, sem gola,
para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados rentes, furo -A- d 14 mm, gola -B- d 20
mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 20
mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21
mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21
mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados rentes, furo -A- d 18 mm, sem gola,
para mola=

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

226.e
MKRT520A18/02NA
226.f
MKRT520A18/03NA
226.g
MKRT520A14/08NA
227.c
MKRT520A16/0201
227.d
MKRT520A16/0301
227.e
MKRT520A18/0201
227.f
MKRT520A18/0301

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / Rosetas / sem
mola
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

230.a.10
MKRT520A16/11AG

=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola,
para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
20 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
21 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 14 mm, gola -B- d
20 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, sem gola,
para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
20 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
21 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d
21 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm, sem gola,
para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo -A- d 14 mm, gola -B- d
20 mm, para mola=

poliamida

prata
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

230.c
MKRT520A16/06NA
230.d
MKRT520A16/07NA
230.g
MKRT520A14/06NA
230.m
MKRT520A16/11NA
231.c
MKRT520A16/0601
231.d
MKRT520A16/0701
231.e
MKRT520A18/0601
231.f
MKRT520A18/0701
231.g
MKRT520A14/0601

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / Rosetas / sem
mola
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

232.a
MKRT520A14/04NA

=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 14 mm, gola -B- d
21 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
20 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
21 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d
21 mm, para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm, sem gola,
para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
20 mm, para mola=
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d
21 mm, para mola
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d
21 mm, para mola
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 18 mm, sem gola,
para mola=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo -A- d 14 mm, gola -B- d
20 mm, para mola=

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
15.000

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

232.c
MKRT520A16/08NA
232.d
MKRT520A16/09NA
232.e
MKRT520A18/08NA
232.f
MKRT520A18/09NA
233.c
MKRT520A16/0801
233.d
MKRT520A16/0901
233.e
MKRT520A18/0801
233.f
MKRT520A18/0901
233.g
MKRT520A14/0901

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

233.l.10
MKRT520L28/00NA

=Arruela d 52x10 mm, furos de parafuso
autorosqueados salientes, furo d 28 mm, sem gola=

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / Rosetas / com
pescoço longo
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

234.a
MKRT520D15/00NA
235.a
MKRT520D15/0001

=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça do parafuso
rentes, furo d 15 mm, gola d 21 mm de comprimento=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça do parafuso
rentes, furo d 15 mm, gola d 21 mm de comprimento=

poliamida

preto
neutro
-

poliamida

500 x sacola
250
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

236.a
MKRT520D15/01NA
237.a
MKRT520D15/0101

=Arruela d 52x10 mm, furos do parafuso autorosqueado poliamida
rentes, furo d 15 mm, gola d 21 mm de comprimento=
=Arruela d 52x10 mm, furos do parafuso autorosqueado poliamida
rentes, furo d 15 mm, gola d 21 mm de comprimento=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
neutro
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

238.a
MKRT520D15/02NA
239.a
MKRT520D15/0201

=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
poliamida
salientes, furo d 15 mm, gola d 21 mm de comprimento=
=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
poliamida
salientes, furo d 15 mm, gola d 21 mm de comprimento=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
neutro
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

240.a
MKRT520D15/03NA
241.a
MKRT520D15/0301

=Arruela d 52x10 mm, furos do parafuso autorosqueado poliamida
salientes, furo d 15 mm, gola d 21 mm de comprimento=
=Arruela d 52x10 mm, furos do parafuso autorosqueado poliamida
salientes, furo d 15 mm, gola d 21 mm de comprimento=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
neutro
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / Rosetas / com
hexágono
Posição
Código artigo

Descrição

Material

241.n
MKRT520P16/0001
241.o
MKRT520P16/01NA

=Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
poliamida
rentes, furo d 16 mm, sem gola, com hexágono 17 mm=
Arruela d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
poliamida
rentes, furo d 16 mm, gola d 21 mm, com hexágono 17
mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
preto
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave redondos 52x10 mm / easpelhos de
chave
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

242.a
MTBT5200V0/0000
243.a
MLBT5200V0/0000
244.a
MXBT5200V0/0000

Bocal d 52x10(0,8) mm, furo OB (oval) 9x23 mm

latão

Bocal d 52x10(1,0) mm, furo OB (oval) 9x23 mm

aluminio

Bocal d 52x10(0,8) mm, furo OB (oval) 9x23 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 52x10 furo OB
da pos.248.a a pos.249.a
da pos.250.a a pos.251.a
da pos.252.a a pos.253.a
da pos.254.a a pos.255.a
da pos.256.a a pos.257.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

245.a
MTBT5200T0/0000
246.a
MLBT5200T0/0000
247.a
MXBT5200T0/0000

Bocal d 52x10(0,8) mm, furo BB (alemão)

latão

Bocal d 52x10(1,0) mm, furo BB (alemão)

aluminio

Bocal d 52x10(0,8) mm, furo BB (alemão)

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 52x10 furo OB
da pos.248.a a pos.249.a
da pos.250.a a pos.251.a
da pos.252.a a pos.253.a
da pos.254.a a pos.255.a
da pos.256.a a pos.257.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

248.a
MKBT5200V0/0001
249.a
MKBT5200V0/00NA

=Bocal d 52x10 mm, furo de cabeça de parafuso rentes, poliamida
furo OB (oval) 10,5x24 mm=
Bocal d 52x10 mm, furo de cabeça de parafuso rentes, poliamida
furo OB (oval) 10,5x24 mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
preto
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 52x10 furo OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

250.a
MKBT5200V0/0101
251.a
MKBT5200V0/01NA

=Bocal d 52x10 mm, furo de parafuso autorosqueados
rentes, furo OB (oval) 10,5x24 mm=
=Bocal d 52x10 mm, furo de parafuso autorosqueados
rentes, furo OB (oval) 10,5x24 mm=

poliamida

neutro
preto
-

poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 52x10 furo OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

252.a
MKBT5200V0/0201
252.b
MKBT5200V0/02AG
253.a
MKBT5200V0/02NA

=Bocal d 52x10 mm, furo de cabeça de parafuso
salientes, furo OB (oval) 10,5x24 mm=
=Bocal d 52x10 mm, furo de cabeça de parafuso
salientes, furo OB (oval) 10,5x24 mm=
Bocal d 52x10 mm, furo de cabeça de parafuso
salientes, furo OB (oval) 10,5x24 mm

poliamida

neutro
prata
preto
-

poliamida
poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 52x10 furo OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

254.a
MKBT5200V0/0301
254.b
MKBT5200V0/03AG
255.a
MKBT5200V0/03NA

=Bocal d 52x10 mm, furo de parafuso autorosqueados
salientes, furo OB (oval) 10,5x24 mm=
=Bocal d 52x10 mm, furo de parafuso autorosqueados
salientes, furo OB (oval) 10,5x24 mm=
=Bocal d 52x10 mm, furo de parafuso autorosqueados
salientes, furo OB (oval) 10,5x24 mm=

poliamida

neutro
prata
preto
-

poliamida
poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 52x10 furo OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

256.a
MKBT5200V0/0401
257.a
MKBT5200V0/04NA

=Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
poliamida
autorosqueados salientes, furo OB (oval) 10,5x24 mm=
Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
poliamida
autorosqueados salientes, furo OB (oval) 10,5x24 mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
preto
-

500 x sacola
500
500 x sacola
15.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 52x10 furo OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

258.a
MTBT5200Y0/0000
259.a
MLBT5200Y0/0000
260.a
MXBT5200Y0/0000

Bocal d 52x10(0,8) mm, furo PZ (yale)

latão

Bocal d 52x10(1,0) mm, furo PZ (yale)

aluminio

Bocal d 52x10(0,8) mm, furo PZ (yale)

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 52x10 furo PZ
da pos.261.a a pos.262.f
da pos.263.a a pos.264.a
da pos.265.a a pos.266.c
da pos.267.a a pos.268.a
da pos.269.a a pos.270.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

260.a.50
MXBT5200D0/0000

Bocal d 52x10(0,8) mm, furo KK d 18 mm

aço inox

grezzo

500 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 52x10 furo PZ
da pos.261.a a pos.262.f
da pos.263.a a pos.264.a
da pos.265.a a pos.266.c
da pos.267.a a pos.268.a
da pos.269.a a pos.270.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

261.a
MKBT5200Y0/0001
262.a
MKBT5200Y0/00NA
262.f
MKBT5200Y0/00AG

=Bocal d 52x10 mm, furo de cabeça de parafuso rentes, poliamida
furo PZ (yale)=
Bocal d 52x10 mm, furo de cabeça de parafuso rentes, poliamida
furo PZ (yale)
=Bocal d 52x10 mm, furo de cabeça de parafuso rentes, poliamida
furo PZ (yale)=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
preto
prata
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 52x10 furo PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

263.a
MKBT5200Y0/0101
264.a
MKBT5200Y0/01NA

=Bocal d 52x10 mm, furo de parafuso autorosqueados
rentes, furo PZ (yale)=
=Bocal d 52x10 mm, furo de parafuso autorosqueados
rentes, furo PZ (yale)=

poliamida

neutro
preto
-

poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 52x10 furo PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

265.a
MKBT5200Y0/0201
266.a
MKBT5200Y0/02NA
266.c
MKBT5200Y0/02AG

=Bocal d 52x10 mm, furo de cabeça de parafuso
salientes, furo PZ (yale)=
=Bocal d 52x10 mm, furo de cabeça de parafuso
salientes, furo PZ (yale)=
=Bocal d 52x10 mm, furo de cabeça de parafuso
salientes, furo PZ (yale)=

poliamida

neutro
preto
prata
-

poliamida
poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 52x10 furo PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50

2022/12/30

Page 136/225
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

267.a
MKBT5200Y0/0301
267.b
MKBT5200Y0/03AG
268.a
MKBT5200Y0/03NA

=Bocal d 52x10 mm, furo de parafuso autorosqueados
salientes, furo PZ (yale)=
=Bocal d 52x10 mm, furo de parafuso autorosqueados
salientes, furo PZ (yale)=
=Bocal d 52x10 mm, furo de parafuso autorosqueados
salientes, furo PZ (yale)=

poliamida

neutro
prata
preto
-

poliamida
poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 52x10 furo PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

269.a
MKBT5200Y0/0401
270.a
MKBT5200Y0/04NA

=Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo PZ (yale)=
Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo PZ (yale)

poliamida

neutro
preto
-

poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
15.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 52x10 furo PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

270.e
MKBT5200U0/0001
270.f
MKBT5200U0/00NA

=Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo OZ (cilindro oval) 18x32 mm=
=Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo OZ (cilindro oval) 18x32 mm=

poliamida

neutro
preto
-

poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

270.g
MKBT5200U0/0101

=Bocal d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados poliamida
rentes, furo OZ (cilindro oval) 18x32 mm=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

270.i
MKBT5200U0/0201

=Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo OB (oval union) 18x32 mm=

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

270.m
MKBT5200U0/0301

=Bocal d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados poliamida
salientes, furo OZ (cilindro oval) 18x32 mm=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

270.o
MKBT5200U0/0401

=Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
poliamida
autorosqueados salientes, furo OZ (cilindro oval) 18x32
mm=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

271.a
MTBT5200W0/0000
272.a
MLBT5200W0/0000
273.a
MXBT5200W0/0000

Bocal d 52x10(0,8) mm, furo WC (volante livre-ocupado) latão
Bocal d 52x10(1,0) mm, furo WC (volante livre-ocupado) aluminio
Bocal d 52x10(0,8) mm, furo WC (volante livre-ocupado) aço inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas d 52x10
com volante livre-ocupado
da pos.274.a a pos.274.f,
a pos.274.o e pos.275.d
da pos.276.c a pos.276.f
da pos.277.e a pos.277.f
da pos.278.a a pos.278.f

Posição
Código artigo

Descrição

274.a
MKBT5200W0/00NA

=Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
poliamida
rentes, com volante livre-ocupado quadro 4 mm, altura poliestireno
haste 12 mm=
=Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
poliamida
rentes, com volante livre-ocupado quadro 4,5 mm,
poliestireno
altura haste 12 mm=
Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 6 mm, altura haste 12 poliestireno
mm
Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 7 mm, altura haste 12 poliestireno
mm
Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 8 mm, altura haste 12 poliestireno
mm

274.b
MKBT5200W0/01NA
274.d
MKBT5200W0/03NA
274.e
MKBT5200W0/04NA
274.f
MKBT5200W0/05NA

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

250 x caixa
250

preto
-

250 x caixa
500

preto
-

250 x caixa
250

preto
-

250 x caixa
250

preto
-

250 x caixa
250

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 52x10 furo WC
da pos.271.a a pos.273.a
as bocals d 52x10 furo FB
a pos.278.l
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

274.o
MKBT5200W0/35NA

Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso rentes, poliamida
com volante livre-ocupado quadro 6 mm, altura haste 7 poliestireno
mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

250 x caixa
500

Combina com:
as bocals d 52x10 furo WC
da pos.271.a a pos.273.a
as bocals d 52x10 furo FB
a pos.278.l

Posição
Código artigo

Descrição

Material

275.d
MKBT5200W0/10NA

Bocal d 52x10 mm, furo de parafuso autorosqueados
poliamida
rentes, com volante livre-ocupado quadro 6 mm, altura poliestireno
haste 12 mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

250 x caixa
250

Combina com:
as bocals d 52x10 furo WC
da pos.271.a a pos.273.a
as bocals d 52x10 furo FB
a pos.278.l

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

276.c
MKBT5200W0/16NA

=Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, com volante livre-ocupado quadro 5 mm,
altura haste 12 mm=
Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, com volante livre-ocupado quadro 6 mm,
altura haste 12 mm
Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, com volante livre-ocupado quadro 8 mm,
altura haste 12 mm

poliamida
poliestireno

preto
-

250 x caixa
250

poliamida
poliestireno

preto
-

250 x caixa
250

poliamida
poliestireno

preto
-

250 x caixa
250

276.d
MKBT5200W0/17NA
276.f
MKBT5200W0/19NA

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 52x10 furo WC
da pos.271.a a pos.273.a
as bocals d 52x10 furo FB
a pos.278.l

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

277.e
MKBT5200W0/25NA

Bocal d 52x10 mm, furo de parafuso autorosqueados
salientes, com volante livre-ocupado quadro 7 mm,
altura haste 12 mm
Bocal d 52x10 mm, furo de parafuso autorosqueados
salientes, com volante livre-ocupado quadro 8 mm,
altura haste 12 mm

poliamida
poliestireno

preto
-

250 x caixa
250

poliamida
poliestireno

preto
-

250 x caixa
250

277.f
MKBT5200W0/26NA

Combina com:
as bocals d 52x10 furo WC
da pos.271.a a pos.273.a
as bocals d 52x10 furo FB
a pos.278.l
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

278.a
MKBT5200W0/28NA

=Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, com volante livre-ocupado
quadro 4 mm, altura haste 12 mm=
Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, com volante livre-ocupado
quadro 6 mm, altura haste 12 mm
Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, com volante livre-ocupado
quadro 7 mm, altura haste 12 mm
Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, com volante livre-ocupado
quadro 8 mm, altura haste 12 mm

poliamida
poliestireno

preto
-

250 x caixa
250

poliamida
poliestireno

preto
-

250 x caixa
250

poliamida
poliestireno

preto
-

250 x caixa
250

poliamida
poliestireno

preto
-

250 x caixa
250

278.d
MKBT5200W0/31NA
278.e
MKBT5200W0/32NA
278.f
MKBT5200W0/33NA

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals d 52x10 furo WC
da pos.271.a a pos.273.a
as bocals d 52x10 furo FB
a pos.278.l

Posição
Código artigo

Descrição

Material

278.l
MXBT5200W0/0100

Bocal d 52x10(0,8) mm, furo FB (volante livre-ocupado) aço inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

grezzo

500 x caixa
250

Combina com:
as arruelas d 52x10
com volante livre-ocupado
da pos.274.a a pos.274.f,
a pos.274.o e pos.275.d
da pos.276.c a pos.276.f
da pos.277.e a pos.277.f
da pos.278.a a pos.278.f

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

278.n
MKBT5200K0/00NA

=Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
rentes, furo KK (kaba) d 22 mm=

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a, 192.a e 193.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

278.q
MKBT5200K0/0201

=Bocal d 52x10 mm, furos de cabeça de parafuso
salientes, furo KK (kaba) d 22 mm=

poliamida

neutro
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a, 192.a e 193.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

278.s
MKBT5200K0/0301

=Bocal d 52x10 mm, furos de parafuso autorosqueados poliamida
salientes, furo KK (kaba) d 22 mm=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a, 192.a e 193.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

278.v
MKBT5200K0/04NA

=Bocal d 52x10 mm, furos da cabeça de parafuso e
autorosqueados salientes, furo KK (kaba) d 22 mm=

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.191.a, 192.a e 193.a
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos quadrados 53x53x11 mm latão pesado
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

193.f.01
MTRQ531100/0100

*Arruela quadrada 53x53x11 mm, furo d 24 mm*

latão

50 x caixa
semilavorato 200

Combina com:
as arruelas d 52x10
da pos.194.a a pos.241.o
Disponível enquanto durarem
os estoques

Posição
Código artigo

Descrição

Material

278.v.01
MTBQ5311V0/0000

*Bocal quadrado 53x53x11 mm, furo OB (oval) 8,5x20,5 latão
mm*

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

50 x caixa
semilavorato 200

Combina com:
as bocals d 52x10 furo OB
da pos.248.a a pos.249.a
da pos.250.a a pos.251.a
da pos.252.a a pos.253.a
da pos.254.a a pos.255.a
da pos.256.a a pos.257.a
Disponível enquanto durarem
os estoques

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

278.v.02
MTBQ5311Y0/0000

*Bocal quadrado 53x53x11 mm, furo PZ (yale)*

latão

50 x caixa
semilavorato 200

Combina com:
as bocals d 52x10 furo PZ
da pos.261.a a pos.262.f
da pos.263.a a pos.264.a
da pos.265.a a pos.266.c
da pos.267.a a pos.268.a
da pos.269.a a pos.270.a
Disponível enquanto durarem
os estoques
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos ovais /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

279.a
MTRV306000/0000
279.b
MTRV306000/0100
279.c
MTRV306000/0200
279.d
MTRV306000/0300
280.a
MLRV306000/0000
280.b
MLRV306000/0100
280.c
MLRV306000/0200
280.m
MRRV306000/0000
281.a
MXRV306000/0000
281.b
MXRV306000/0100
281.c
MXRV306000/0200

Arruela oval 30x60x10(0,8) mm, furo d 22 mm

latão

Arruela oval 30x60x10(0,8) mm, furo d 24 mm

latão

Arruela oval 30x60x10(0,8) mm, sem furo

latão

Arruela oval 30x60x10(0,8) mm, furo d 16 mm

latão

Arruela oval 30x60x10(1,0) mm, furo d 22 mm

aluminio

Arruela oval 30x60x10(1,0) mm, furo d 24 mm

aluminio

Arruela oval 30x60x10(1,0) mm, sem furo

aluminio

Arruela oval 30x60x10(0,8) mm, furo d 22 mm

ferro

Arruela oval 30x60x10(0,8) mm, furo d 22 mm

aço inox

Arruela oval 30x60x10(0,8) mm, furo d 24 mm

aço inox

Arruela oval 30x60x10(0,8) mm, sem furo

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 30x60 com mola
da pos.284.i a pos.284.o.20,
da pos.284.q a pos.284.u.05,
as arruelas ovais 30x60 para mola
da pos.285.a a pos.285.i,
as arruelas ovais 30x60
com 4 posições
da pos.281.q a pos.283.i.09
e as arruelas ovais 30x60
com 8 posições
da pos.284.c.01 a pos.284.c.70,
da pos.284.c.13 a pos.284.d.04
e as arruelas ovais 30x60 4 posições
para montagem a clip de puxador moído
pos.284.e.10 e pos.284.f.10

Posição
Código artigo

Descrição

284.i
MKRV306C16/00NA

Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21
mm, com mola direita-esquerda, quadro 7 mm

284.m
MKRV306C16/01NA
284.n
MKRV306C16/03NA
284.o.10
MKRV306C16/0101

Material

poliamida
poliacetálica
aço inox
Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 poliamida
mm, com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
poliacetálica
aço inox
Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 16 mm, sem gola, com poliamida
mola direita-esquerda, quadro 8 mm
poliacetálica
aço inox
Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 poliamida
mm, com mola direita-esquerda, quadro 8 mm
poliacetálica
aço inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.381.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Posição
Código artigo

Descrição

284.q
MKRV306C15/0001

=Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 15 mm, gola -B- d 21 poliamida
mm, com mola direita-esquerda, para puxador moído= poliacetálica
aço inox
=Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 15 mm, gola -B- d 21 poliamida
mm, com mola direita-esquerda, para puxador moído= poliacetálica
aço inox
Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 poliamida
mm, com mola direita-esquerda, para puxador moído
poliacetálica
aço inox
Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21 poliamida
mm, com mola direita-esquerda, para puxador moído
poliacetálica
aço inox
Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 16 mm, sem gola, com poliamida
mola direita-esquerda, para puxador moído
poliacetálica
aço inox

284.q.15
MKRV306C15/00AG
284.r
MKRV306C16/02NA
284.s
MKRV306C16/0201
284.u.05
MKRV306C16/04NA

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x caixa
500

prata
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

neutro
-

500 x caixa
500

preto
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.381.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

284.u.50
MKRV306B16/00NA

Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21
mm, sem mola, para puxador moído

poliamida
poliacetálica

preto
-

500 x caixa
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.381.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

285.a
MKRV306A16/00NA
285.b
MKRV306A15/00NA
285.c
MKRV306A16/01NA
285.d
MKRV306A18/00NA
285.e
MKRV306A15/01NA
285.f
MKRV306A16/02NA
285.g
MKRV306A18/01NA
285.i
MKRV306A16/01OC

Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 16 mm, sem gola,
para mola
=Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 15 mm, gola -B- d 21
mm, para mola=
Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21
mm, para mola
=Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21
mm, para mola=
=Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 15 mm, gola -B- d 24
mm, para mola=
Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 24
mm, para mola
Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 24
mm, para mola
=Arruela oval 30x60 mm, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 21
mm, para mola=

poliamida

preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
ouro claro
-

poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida
poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.381.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
la mola de torção espessura 1,8
a pos.348.a
arruela de bloqueio de mola
a pos.350.a
anel elástico d 15 pos.352.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

286.a
MTBV3060V0/0000
287.a
MLBV3060V0/0000
288.a
MXBV3060V0/0000

Bocal oval 30x64x10(0,8) mm, furo OB (ovale) 7,5x20
mm
Bocal oval 30x64x10(1,0) mm, furo OB (ovale) 7,5x20
mm
Bocal oval 30x64x10(0,8) mm, furo OB (ovale) 7,5x20
mm

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aluminio
aço inox

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals ovais 30x60 furo OB
da pos.289.a a pos.289.f

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

289.a
MKBV3060V0/00NA
289.b
MKBV3060V0/00AG
289.f
MKBV3060V0/0001

Bocal oval de 30x60 mm, furo OB (oval) 7,5x20 mm

poliamida

=Bocal oval de 30x60 mm, furo OB (oval) 7,5x20 mm=

poliamida

=Bocal oval de 30x60 mm, furo OB (oval) 7,5x20 mm=

poliamida

preto
prata
neutro
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals ovais 30x60x10 furo OB
da pos.286.a a pos.288.a
e as bocals retangular
30x60x9,5 furo OB
da pos.301.a.21 a pos.301.a.23

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

293.a
MKBV3060V0/01NA

=Bocal oval 30x60 mm, furo OB (oval) 14x28 mm=

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals ovais 30x60x10 furo OB
da pos.290.a a pos.292.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

297.f
MTBV3060W0/0000
297.i
MLBV3060W0/0000
297.l
MXBV3060W0/0000

Bocal oval 30x60x10(0,8) mm, furo WC (volante livreocupado)
Bocal oval 30x60x10(1,0) mm, furo WC (volante livreocupado)
Bocal oval 30x60x10(0,8) mm, furo WC (volante livreocupado)

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aluminio
aço inox

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals ovais 30x60
com volante livre-ocupado
da pos.297.o a pos.297.y
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

297.o
MKBV3060W0/00NA
297.q
MKBV3060W0/01NA
297.s
MKBV3060W0/02NA
297.u
MKBV3060W0/03NA
297.w
MKBV3060W0/04NA
297.y
MKBV3060W0/05NA

=Bocal oval 30x60 mm, com volante livre-ocupado
quadro 4 mm, altura haste 12 mm=
=Bocal oval 30x60 mm, com volante livre-ocupado
quadro 4,5 mm, altura haste 12 mm=
=Bocal oval 30x60 mm, com volante livre-ocupado
quadro 5 mm, altura haste 12 mm=
Bocal oval 30x60 mm, com volante livre-ocupado
quadro 6 mm, altura haste 12 mm
=Bocal oval 30x60 mm, com volante livre-ocupado
quadro 7 mm, altura haste 12 mm=
=Bocal oval 30x60 mm, com volante livre-ocupado
quadro 8 mm, altura haste 12 mm=

poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno
poliamida
poliestireno

preto
preto
preto
preto
preto
preto
-

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals ovais 30x60x10 furo WC
da pos.297.f a pos.297.l
e as bocals retangular
30x60x9,5 furo WC
da pos.301.a.41 a pos.301.a.43

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

298.a
MTBV3060Y0/0000
299.a
MLBV3060Y0/0000
300.a
MXBV3060Y0/0000

Bocal oval 30x60x10(0,8) mm, furo PZ (yale)

latão

Bocal oval 30x60x10(1,0) mm, furo PZ (yale)

aluminio

Bocal oval 30x60x10(0,8) mm, furo PZ (yale)

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals ovais 30x60 furo PZ
da pos.300.z a pos.301.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

300.z
MKBV3060Y0/0001
301.a
MKBV3060Y0/00NA

=Bocal oval 30x60 mm, furo PZ (yale)=

poliamida

Bocal oval 30x60 mm, furo PZ (yale)

poliamida

neutro
preto
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as bocals ovais 30x60x10 furo PZ
da pos.298.a a pos.300.a
e as bocals retangular
30x60x9,5 furo PZ
da pos.301.a.31 a pos.301.a.33
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos ovais / 28x64
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

308.a
MTRV264000/0000
308.b
MTRV264000/0100
308.c
MTRV264000/0200
309.a
MLRV264000/0000
309.b
MLRV264000/0100
310.a
MXRV264000/0000
310.b
MXRV264000/0100
310.c
MXRV264000/0200

Arruela oval 28x64x11(0,8) mm, furo d 22 mm

latão

Arruela oval 28x64x11(0,8) mm, furo d 24 mm

latão

Arruela oval 28x64x11(0,8) mm, furo d 20 mm

latão

Arruela oval 28x64x11(1,0) mm, furo d 22 mm

aluminio

Arruela oval 28x64x11(1,0) mm, furo d 24 mm

aluminio

Arruela oval 28x64x11(0,7) mm, furo d 22 mm

aço inox

Arruela oval 28x64x11(0,7) mm, furo d 24 mm

aço inox

Arruela oval 28x64x11(0,7) mm, furo d 20 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 28x60 para mola
da pos.314.c a pos.314.c.03
e as arruelas ovais 28x64
com 4-8 posições
da pos.311.a a pos.311.k
da pos.312.a a pos.312.k

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

314.c
MKRV264A16/00NA
314.c.01
MKRV264A16/01NA
314.c.02
MKRV264A18/00NA
314.c.03
MKRV264A18/01NA

=Arruela oval 28x64 mm, furo d 16 mm, gola d 21 mm,
para mola=
=Arruela oval 28x64 mm, furo d 16 mm, gola d 24 mm,
para mola=
=Arruela oval 28x64 mm, furo d 18 mm, gola d 21 mm,
para mola=
Arruela oval 28x64 mm, furo d 18 mm, gola d 24 mm,
para mola

poliamida

preto
preto
preto
preto
-

poliamida
poliamida
poliamida

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 28x64
da pos.308.a a pos.310.c

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

314.d
MTBV2640V0/0000
314.d.01
MLBV2640V0/0000
314.d.02
MXBV2640V0/0000

Bocal oval 28x64x11(0,8) mm, furo OB (ovale)

latão

Bocal oval 28x64x11(1,0) mm, furo OB (ovale)

aluminio

Bocal oval 28x64x11(0,7) mm, furo OB (ovale)

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals ovais 28x64 furo OB
a pos.314.e
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

314.e
MKBV2640V0/00NA

Bocal oval 28x64 mm, furo OB (oval)

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

Combina com:
as bocals ovais 28x64 furo OB
da pos.314.d a pos.314.d.02

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

314.f
MTBV2640Y0/0000
314.f.01
MLBV2640Y0/0000
314.f.02
MXBV2640Y0/0000

Bocal oval 28x64x11(0,8) mm, furo PZ (yale)

latão

Bocal oval 28x64x11(1,0) mm, furo PZ (yale)

aluminio

Bocal oval 28x64x11(0,7) mm, furo PZ (yale)

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals ovais 28x64 furo PZ
a pos.314.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

314.g
MKBV2640Y0/00NA

Bocal oval 28x64 mm, furo PZ (yale)

poliamida

preto
-

500 x sacola
500

Combina com:
as bocals ovais 28x64 furo PZ
da pos.314.f a pos.314.f.02
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave retangular metal /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

285.m.20
MTRR306000/0200
285.m.21
MTRR306000/0000
285.m.22
MTRR306000/0100
285.m.31
MLRR306000/0000
285.m.32
MLRR306000/0100
285.m.41
MXRR306000/0000
285.m.42
MXRR306000/0100

Arruela retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo d 16 mm

latão

Arruela retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo d 22 mm

latão

Arruela retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo d 24 mm

latão

Arruela retangular 30x60x9,5(0,8) mm, furo d 22 mm

aluminio

Arruela retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo d 24 mm

aluminio

Arruela retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo d 22 mm

aço inox

Arruela retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo d 24 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 30x60 com mola
da pos.284.i a pos.284.o.20,
da pos.284.q a pos.284.u.05
as arruelas ovais 30x60 para mola
da pos.285.a a pos.285.i,
as arruelas ovais 30x60
com 4 posições
da pos.281.q a pos.283.i.09
e as arruelas ovais 30x60
com 8 posições
da pos.284.c.01 a pos.284.c.70,
da pos.284.c.13 a pos.284.d.04
e as arruelas ovais 30x60 4 posições
para montagem a clip de puxador moído
pos.284.e.10 e pos.284.f.10

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

301.a.21
MTBR3060V0/0000
301.a.22
MLBR3060V0/0000
301.a.23
MXBR3060V0/0000

Bocal retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo OB (oval)

latão

Bocal retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo OB (oval)

aluminio

Bocal retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo OB (oval)

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals ovais 30x60 furo OB
da pos.289.a a pos.289.f

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

301.a.31
MTBR3060Y0/0000
301.a.32
MLBR3060Y0/0000
301.a.33
MXBR3060Y0/0000

Bocal retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo PZ (yale)

latão

Bocal retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo PZ (yale)

aluminio

Bocal retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo PZ (yale)

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals ovais 30x60 furo OB
da pos.300.z a pos.301.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

301.a.41
MTBR3060W0/0000
301.a.42
MLBR3060W0/0000
301.a.43
MXBR3060W0/0000

Bocal retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo WC (volante
livre-ocupado)
Bocal retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo WC (volante
livre-ocupado)
Bocal retangular 30x60x9,5(1,0) mm, furo WC (volante
livre-ocupado)

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aluminio
aço inox

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
as bocals ovais 30x60
com volante livre-ocupado
da pos.297.o a pos.297.y
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave retangular metal / 30x65
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

750.b
MTRR365000/0000
750.d
MLRR365000/0000
750.d.05
MLRR365000/0100
750.d.08
MLRR365000/0200
750.d.30
MRRR365000/0000
750.f
MXRR365000/0000
803.b.05
MLRR246000/0000
803.c.05
MXRR246000/0000

Arruela retangular 30x65x12(0,8) mm, furo d 16 mm

latão

Arruela retangular 30x65x12(1,0) mm, furo d 16 mm

aluminio

Arruela retangular 30x65x12(1,0) mm, furo d 22 mm

aluminio

Arruela retangular 30x65x12(1,0) mm, sem furo

aluminio

Arruela retangular 30x65x12(0,8) mm, furo d 16 mm

ferro

Arruela retangular 30x65x12(0,8) mm, furo d 16 mm

aço inox

Arruela retangular 24x60x6(0,8) mm, furo d 16 mm

aluminio

Arruela retangular 24x60x6(0,8) mm, furo d 16 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
250 x caixa
250
250 x caixa
250

A arruela oval não se apega
ao plástico mas é fixado pela alça
Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
4 posições
a pos.304.q , a pos.304.t
da pos.305.a a pos.305.g
da pos.306.a a pos.306.g
da pos.306.h.02 a pos.306.h.09
da pos.306.i.02 a pos.306.i.09
a pos.306.l.05 e pos.306.n.05
da pos.306.t a pos.306.v
as arruelas ovais 30x65x12
8 posições
da pos.307.c.01 a pos.307.c.07
da pos.307.c.08 a pos.307.c.30
as arruelas ovais 30x65x12
4 posições, metal
da pos.307.a a pos.307.a.10,
a pos.307.b
e as arruelas ovais 30x65 4 posições
para montagem a clip de puxador moído
pos.307.c.50 e307.c.70
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

800.a
MTRV246000/0000
801.a
MLRV246000/0000
802.a
MXRV246000/0000

Arruela oval 24x60x6(0,8) mm, furo d 16 mm

latão

grezzo

Arruela oval 24x60x6(0,8) mm, furo d 16 mm

aluminio

grezzo

Arruela oval 24x60x6(0,8) mm, furo d 16 mm

aço inox

grezzo

250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 24x60 com 4-8 posições
pos.804.g , pos.805.g , pos.806.g e pos.807.g
pos.808.g, pos.809.g, pos.810.g e pos.811.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

803.a.05
MTRR246000/0000
803.b.05
MLRR246000/0000
803.c.05
MXRR246000/0000

Arruela retangular 24x60x6(0,8) mm, furo d 16 mm

latão

Arruela retangular 24x60x6(0,8) mm, furo d 16 mm

aluminio

Arruela retangular 24x60x6(0,8) mm, furo d 16 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo

250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais

2022/12/30

Page 152/225
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

804.g
MKDV246A16/0001

Arruela oval 24x60x6 mm, 4 trincos, furos de parafuso poliamida
rentes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência poliacetálica
de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela ferro
-B- 40 mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

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

805.g
MKDV246A16/0101

Arruela oval 24x60x6 mm, 4 trincos, furos de parafuso poliamida
salientes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado,
poliacetálica
saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral ferro
da janela -B- 40 mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

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
Pacote
Acabamento Embalagem

806.g
MKDV246H16/0001

Arruela oval 24x60x6 mm, 4 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
Pacote
Acabamento Embalagem

807.g
MKDV246H16/0101

Arruela oval 24x60x6 mm, 4 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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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

808.g
MKDV246D16/0001

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

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

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

809.g
MKDV246D16/0101

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

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

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
Pacote
Acabamento 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
Pacote
Acabamento 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
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

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro

250 x caixa
250

811.g
MKDV246K16/0101

Combina com:
as arruelas ovais 24x60x6 da pos.800.a
e retangulares da pos.803.a.05
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

311.a
MKDV264A18/0201
311.b
MKDV264A18/0001
311.c
MKDV264A18/02OC
311.d
MKDV264A18/00OC
311.k
MKDV264A18/00NA

=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 19,5 mm=
=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21,5 mm=
=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 19,5 mm=
=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21,5 mm=
=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
rentes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21,5 mm=

poliacetálica

neutro
neutro
ouro claro
ouro claro
preto
-

poliacetálica
poliacetálica
poliacetálica
poliacetálica

500 x sacola
2.000
500 x sacola
2.000
500 x sacola
1.000
500 x sacola
2.000
500 x sacola
2.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
com guarnição d 16x21x24x2
da pos.314.a a pos.314.b
as arruelas ovais 28x64x11
da pos.308.a a pos.310.c,
o rotor com furo d 16
4 trincos, para puxador moído
da pos.313.a a pos.313.b.05,
ou o rotor com furo d 16
8 trincos, para puxador moído
da pos.313.c.01 a pos.313.c.05
ou o rotor com furo d 16
4 tiros, para rebitagem da manilha
a pos.313.c.11

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

312.a
MKDV264A18/0301
312.b
MKDV264A18/0101
312.c
MKDV264A18/03OC
312.d
MKDV264A18/01OC
312.k
MKDV264A18/01AG

=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 19,5 mm=
Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21,5 mm
=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 19,5 mm=
Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21,5 mm
=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes, furo -A- d 18 mm, gola -B- d 21,5 mm=

poliacetálica

neutro
neutro
ouro claro
ouro claro
prata
-

poliacetálica
poliacetálica
poliacetálica
poliacetálica

500 x sacola
2.000
500 x sacola
1.000
500 x sacola
2.000
500 x sacola
1.000
500 x sacola
1.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
com guarnição d 16x21x24x2
da pos.314.a a pos.314.b
as arruelas ovais 28x64x11
da pos.308.a a pos.310.c,
o rotor com furo d 16
4 trincos, para puxador moído
da pos.313.a a pos.313.b.05,
ou o rotor com furo d 16
8 trincos, para puxador moído
da pos.313.c.01 a pos.313.c.05
ou o rotor com furo d 16
4 tiros, para rebitagem da manilha
a pos.313.c.11
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais / 28x64 cobertura rotativa
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

328.f
MTZR264B18/0000
328.f.01
MLZR264B18/0000

Cobertura de curva rotativa, furo d 18 mm, (0,9) mm

latão

Cobertura de curva rotativa, furo d 18 mm, (0,8) mm

aluminio

grezzo
grezzo

500 x caixa
1.500
500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 28x64
4 e 8 posições
da pos.328.g a pos.328.g.02
da pos.328.h.03 a pos.328.h.09

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

328.g
MKDV264B18/00NF
328.g.01
MKDV264B18/00MA
328.g.02
MKDV264B18/00BA

=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
rentes=
=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
rentes=
=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
rentes=

poliacetálica

preto
marrom
branco
-

poliacetálica
poliacetálica

500 x sacola
500
500 x sacola
1.500
500 x sacola
2.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
a cobertura de curva rotativa
da pos.328.f a pos.328.f.01
o rotor 4 trincos pos.327.a
e 8 trincos pos.327.a.01

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

328.h.03
MKDV264B18/01NF
328.h.04
MKDV264B18/01MA
328.h.05
MKDV264B18/01BA
328.h.07
MKDV264B18/01AG
328.h.09
MKDV264B18/01OC

=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes=
=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes=
=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes=
=Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes=
Arruela oval 28x64 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes

poliacetálica

preto
marrom
branco
prata
ouro claro
-

poliacetálica
poliacetálica
poliacetálica
poliacetálica

500 x sacola
500
500 x sacola
1.500
500 x sacola
1.500
500 x sacola
1.500
500 x sacola
1.500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
a cobertura de curva rotativa
da pos.328.f a pos.328.f.01
o rotor 4 trincos pos.327.a
e 8 trincos pos.327.a.01
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

281.p.05
MKDV306N16/0001

Arruela oval 30x60 mm, 4 tiros, furos de parafuso
poliamida
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm, para ferro a poliacetálica
cremalheira ajustável
aço

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
e as ferro a cremalheira ajustável
da pos.313.l.05

Posição
Código artigo

Descrição

Material

281.p.10
MKDV306N16/0101

Arruela oval 30x60 mm, 4 tiros, furos de parafuso
poliamida
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm, para ferro poliacetálica
a cremalheira ajustável
aço

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
e as ferro a cremalheira ajustável
da pos.313.l.05

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

281.q
MKDV306E16/0001

Arruela oval 30x60 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
rentes, furo d 18 mm, gola d 22 mm

poliacetálica

neutro

250 x sacola
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
e a Rotor 4 trincos para montagem a clip
de puxador moído pos.313.b.20

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

281.t
MKDV306E16/0101

Arruela oval 30x60 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes, furo d 18 mm, gola d 22 mm

poliacetálica

neutro

250 x sacola
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
e a Rotor 4 trincos para montagem a clip
de puxador moído pos.313.b.20
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

282.b
MKDV306A16/0101

Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 30 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 39 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral
da janela -B- 43 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x49 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 18 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x64 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral
da janela -B- 32 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x80 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral
da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 30 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 39 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral
da janela -B- 43 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x49 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 18 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 36 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
0

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

preto
-

282.c
MKDV306A16/0201

282.d
MKDV306A16/0301

282.e
MKDV306A16/0401

282.f
MKDV306A16/1001

282.f.10
MKDV306A16/1201

282.f.20
MKDV306A16/1301

282.g.01
MKDV306A16/01BR

282.g.02
MKDV306A16/02BR

282.g.03
MKDV306A16/03BR

282.g.04
MKDV306A16/04BR

282.g.05
MKDV306A16/10BR

282.h.05
MKDV306A16/02NA

250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

283.b
MKDV306A16/0601

Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 30 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 36 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 39 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela
-B- 43 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x49 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 18 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 30 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 36 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 39 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela
-B- 43 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x64 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 33 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

283.c
MKDV306A16/0701

283.d
MKDV306A16/0801

283.e
MKDV306A16/0901

283.f
MKDV306A16/1101

283.g.01
MKDV306A16/06BR

283.g.02
MKDV306A16/07BR

283.g.03
MKDV306A16/08BR

283.g.04
MKDV306A16/09BR

283.g.05
MKDV306A16/11BR

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

283.h.02
MKDV306C16/0201

Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x69 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 42 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x69 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 42 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 51 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

preto
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

preto
-

250 x caixa
250

283.h.03
MKDV306C16/0301

283.h.04
MKDV306C16/0401

283.h.07
MKDV306C16/02BR

283.h.08
MKDV306C16/03BR

283.h.09
MKDV306C16/04BR

283.h.40
MKDV306C16/02NA

283.h.44
MKDV306C16/04NA

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

283.i.02
MKDV306C16/0701

Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x8x69 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 42 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x8x69 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 42 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x8x69 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral
da janela -B- 42 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

preto
-

283.i.03
MKDV306C16/0801

283.i.04
MKDV306C16/0901

283.i.07
MKDV306C16/07BR

283.i.08
MKDV306C16/08BR

283.i.09
MKDV306C16/09BR

283.j.05
MKDV306C16/08NA

250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

283.l.05
MKDV306J16/0101

Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x8x70 mm zincado,
quadrado 8 coberto, sem bucha saliência de ferro do
lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

283.l.50
MKDV306H16/0201

Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x70 mm zincado,
quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da
manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

283.l.65
MKDV306H16/0501

Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x8x80 mm zincado,
quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da
manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 49 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

284.b.80
MKDV306P16/0001

Arruela oval 30x60 mm, 8 tiros, furos de parafuso
poliamida
rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm, para ferro a poliacetálica
cremalheira ajustável
aço

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
e as ferro a cremalheira ajustável
da pos.313.l.05

Posição
Código artigo

Descrição

Material

284.b.85
MKDV306P16/0101

Arruela oval 30x60 mm, 8 tiros, furos de parafuso
poliamida
salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm, para ferro poliacetálica
a cremalheira ajustável
aço

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
e as ferro a cremalheira ajustável
da pos.313.l.05
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

284.c.02
MKDV306D16/0101

Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 30 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral
da janela -B- 41 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 43 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x49 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 18 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 30 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral
da janela -B- 41 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 43 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x49 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 18 mm
=Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x69 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 38 mm=

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

284.c.03
MKDV306D16/0201

284.c.04
MKDV306D16/0301

284.c.05
MKDV306D16/0401

284.c.06
MKDV306D16/1001

284.c.08
MKDV306D16/01BR

284.c.09
MKDV306D16/02BR

284.c.10
MKDV306D16/03BR

284.c.11
MKDV306D16/04BR

284.c.12
MKDV306D16/10BR

284.c.70
MKDV306D16/1201

250 x caixa
250

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

284.c.14
MKDV306D16/0601

Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 30 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 36 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral da janela
-B- 41 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 43 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x64 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela
-B- 32 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 30 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 36 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral da janela
-B- 41 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 43 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x64 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela
-B- 32 mm
Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x64 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela
-B- 32 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

ouro bronze 250 x caixa
250

ferro
poliamida
poliacetálica

ouro bronze 250 x caixa
250

ferro
poliamida
poliacetálica

preto
-

284.c.15
MKDV306D16/0701

284.c.16
MKDV306D16/0801

284.c.17
MKDV306D16/0901

284.c.18
MKDV306D16/1101

284.c.20
MKDV306D16/06BR

284.c.21
MKDV306D16/07BR

284.c.22
MKDV306D16/08BR

284.c.23
MKDV306D16/09BR

284.c.24
MKDV306D16/11BR

284.c.50
MKDV306D16/11NA

250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

284.d.04
MKDV306G16/0001

Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
poliamida
salientes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado,
poliacetálica
saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral ferro
da janela -B- 51 mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro

250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

284.d.50
MKDV306K16/0201

Arruela oval 30x60 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x70 mm zincado,
quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da
manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

284.e.10
MKDV306F16/0001

Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, para montagem a clip de
puxador moído

poliamida
poliacetálica

neutro

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
Para centrar o roseta sobre o ferro quadro,
usar centralização a pos.352.z

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

284.f.10
MKDV306F16/0101

Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, para montagem a clip de
puxador moído

poliamida
poliacetálica

neutro

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
Para centrar o roseta sobre o ferro quadro,
usar centralização a pos.352.z
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

302.a
MTRV365000/0000
302.e
MTRV365000/0100
302.i
MTRV365000/0200
303.a
MLRV365000/0000
303.c
MLRV365000/0100
303.i
MLRV365000/0200
304.a
MXRV365000/0000

Arruela oval 30x65x12(0,8) mm, furo d 16 mm

latão

Arruela oval 30x65x12(0,8) mm, furo d 20 mm

latão

Arruela oval 30x65x12(0,8) mm, sem furo

latão

Arruela oval 30x65x12(1,0) mm, furo d 16 mm

aluminio

Arruela oval 30x65x12(1,0) mm, furo d 22 mm

aluminio

Arruela oval 30x65x12(1,0) mm, sem furo

aluminio

Arruela oval 30x65x12(0,8) mm, furo d 16 mm

aço inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500

A arruela oval não se apega
ao plástico mas é fixado pela alça
Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
4 posições
a pos.304.q , a pos.304.t
da pos.305.a a pos.305.g
da pos.306.a a pos.306.g
da pos.306.h.02 a pos.306.h.09
da pos.306.i.02 a pos.306.i.09
a pos.306.l.05 e pos.306.n.05
da pos.306.t a pos.306.v
as arruelas ovais 30x65x12
8 posições
da pos.307.c.01 a pos.307.c.07
da pos.307.c.08 a pos.307.c.35
as arruelas ovais 30x65x12
4 posições, metal
da pos.307.a a pos.307.a.10,
a pos.307.b
e as arruelas ovais 30x65 4 posições
para montagem a clip de puxador moído
pos.307.c.50 e307.c.70

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

307.b.15
MTRV365001/0000

Arruela oval 30x65x11(0,8) mm, furo d 22 mm

latão

grezzo

500 x caixa
500

Combina com:
com guarnição d 19x21x1,6
da pos.63.a a 63.g
as arruelas ovais 30x65 4 posições
a pos.307.b.20 , a pos.307.b.25
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

304.p.05
MKDV365N16/0001

Arruela oval 30x65 mm, 4 tiros, furos de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, para ferro a cremalheira
ajustável

poliamida
poliacetálica
aço

neutro
-

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
e as ferro a cremalheira ajustável
da pos.313.l.05

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

304.p.10
MKDV365N16/0101

Arruela oval 30x65 mm, 4 tiros, furos de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, para ferro a cremalheira
ajustável

poliamida
poliacetálica
aço

neutro
-

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
e as ferro a cremalheira ajustável
da pos.313.l.05

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

304.q
MKDV365B16/0001

Arruela oval 30x65 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
rentes, furo d 18 mm

poliacetálica

neutro

250 x sacola
2.000

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
e a Rotor 4 trincos para montagem a clip
de puxador moído pos.313.b.20

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

304.t
MKDV365B16/0101

Arruela oval 30x65 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes, furo d 18 mm

poliacetálica

neutro

250 x sacola
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
a pos.750.b a pos.750.f
e a Rotor 4 trincos para montagem a clip
de puxador moído pos.313.b.20
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

305.b
MKDV365A16/0101

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 30 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 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- 39 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 43 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x80 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral
da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x64 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral
da janela -B- 32 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

305.c
MKDV365A16/0201

305.d
MKDV365A16/0301

305.e
MKDV365A16/0401

305.f
MKDV365A16/1101

305.g
MKDV365A16/1201

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

306.c
MKDV365A16/0701

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 36 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 39 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela
-B- 43 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x80 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral da janela
-B- 51 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x64 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela
-B- 32 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

306.d
MKDV365A16/0801

306.e
MKDV365A16/0901

306.f
MKDV365A16/1001

306.g
MKDV365A16/1301

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

306.h.02
MKDV365C16/0201

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos
de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos
de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x69 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 42 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos
de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x78 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos
de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x88 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 61 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x78 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x88 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 61 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

306.h.03
MKDV365C16/0301

306.h.04
MKDV365C16/0401

306.h.06
MKDV365C16/1001

306.h.20
MKDV365C18/0001

306.h.25
MKDV365C18/0201

306.h.30
MKDV365C18/0401

Pedido minimo: 1.000 pcs
Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

306.i.02
MKDV365C16/0701

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos
de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x63 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos
de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x69 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 42 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos
de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x78 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos
de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x88 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 61 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x63 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x78 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x88 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 61 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

306.i.03
MKDV365C16/0801

306.i.04
MKDV365C16/0901

306.i.06
MKDV365C16/1101

306.i.20
MKDV365C18/0101

306.i.25
MKDV365C18/0301

306.i.30
MKDV365C18/0501

Pedido minimo: 1.000 pcs
Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

306.i.20
MKDV365C18/0101

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x63 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x78 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x88 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 61 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

306.i.25
MKDV365C18/0301

306.i.30
MKDV365C18/0501

Pedido minimo: 1.000 pcs
Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

306.j.05
MKDV365L16/0001

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x49 mm zincado, sem
bucha, saliência de ferro do lado da manilha -A- 8 mm,
lateral da janela -B- 39 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
c: para saber mais, cliqueaqui

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

306.l.05
MKDV365H16/0001

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x67 mm zincado,
quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da
manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x70 mm zincado,
quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da
manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x80 mm zincado,
quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da
manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 49 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

306.l.07
MKDV365H16/0201

306.l.11
MKDV365H16/0401

Preços brutos especiais
para grandes quantidades
Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
c: para saber mais, cliqueaqui

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

306.n.05
MKDV365H16/0301

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x8x70 mm zincado,
quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da
manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

Preços brutos especiais
para grandes quantidades
Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
c: para saber mais, cliqueaqui
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

306.o.05
MKDV365J16/0001

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x70 mm zincado,
quadrado 8 coberto, sem bucha, saliência de ferro do
lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
c: para saber mais, cliqueaqui

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

306.t
MKDV365A16/1501

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x58 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 24 mm, lateral da janela
-B- 31 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x73 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 19 mm, lateral da janela
-B- 51 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

306.v
MKDV365A16/1601

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posição
Código artigo

Descrição

307.a
MRDV365A16/0000

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
ferro zamak
rentes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 32 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
ferro latão
rentes, com ferro quadrado 7x8x85 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 55 mm

307.a.10
MRDV365A16/0400

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

nichelato

200 x caixa
125

-

125 x caixa
250

Combina com:
com guarnição d 19x21x1,6
da pos.63.a a 63.g
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
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Posição
Código artigo

Descrição

307.a.01
MRDV365A16/0200

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
ferro zamak
salientes, com ferro quadrado 7x8x57 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 26 mm
Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
ferro zamak
salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 32 mm

307.b
MRDV365A16/0100

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

nichelato

125 x caixa
200

nichelato

125 x caixa
200

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

307.b.50
MKDV365P16/0001

Arruela oval 30x65 mm, 8 tiros, furos de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, para ferro a cremalheira
ajustável

poliamida
poliacetálica
aço

neutro
-

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
e as ferro a cremalheira ajustável
da pos.313.l.05

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

307.b.55
MKDV365P16/0101

Arruela oval 30x65 mm, 8 tiros, furos de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, para ferro a cremalheira
ajustável

poliamida
poliacetálica
aço

neutro
-

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
e as ferro a cremalheira ajustável
da pos.313.l.05
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

307.c.02
MKDV365D16/0101

Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 30 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral
da janela -B- 41 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 43 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x80 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral
da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x64 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral
da janela -B- 32 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

307.c.03
MKDV365D16/0201

307.c.04
MKDV365D16/0301

307.c.05
MKDV365D16/0401

307.c.06
MKDV365D16/1101

307.c.07
MKDV365D16/1201

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

307.c.09
MKDV365D16/0601

Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 30 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 36 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral da janela
-B- 41 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela
-B- 43 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x80 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral da janela
-B- 51 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
rentes, com ferro quadrado 7x64 mm zincado, saliência
de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela
-B- 32 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

307.c.10
MKDV365D16/0701

307.c.11
MKDV365D16/0801

307.c.12
MKDV365D16/0901

307.c.13
MKDV365D16/1001

307.c.14
MKDV365D16/1301

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posição
Código artigo

Descrição

Material

307.c.20
MKDV365M16/0101

Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
poliamida
rentes, com ferro quadrado 7x58 mm zincado, sem
poliacetálica
bucha, saliência de ferro do lado da manilha -A- 22 mm, ferro
lateral da janela -B- 34 mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
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Posição
Código artigo

Descrição

307.c.30
MRDV365E16/0000

=Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
ferro latão
salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 32 mm=
=Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
ferro latão
salientes, com ferro quadrado 7x8x66 mm zincado,
saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral
da janela -B- 35 mm=

307.c.35
MRDV365E16/0100

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

nichelato

250 x caixa
200

nichelato

250 x caixa
250

== : ver aprofundamento
Pedido minimo: 2.000 pcs
Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

307.c.45
MKDV365K16/0001

Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furos de parafuso
salientes, com ferro quadrado 7x8x67 mm zincado,
quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da
manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 36 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
c: para saber mais, cliqueaqui

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

307.e.05
MKDV365Q18/0001

Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x78 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x88 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 61 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

307.e.10
MKDV365Q18/0201

307.e.15
MKDV365Q18/0401

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

307.e.20
MKDV365Q18/0101

Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x63 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 36 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x78 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 51 mm
Arruela oval 30x65 mm, 8 trincos, furo -C- 18 mm, furos
de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x88 mm
zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25
mm, lateral da janela -B- 61 mm

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

poliamida
poliacetálica
ferro

neutro
-

250 x caixa
250

307.e.25
MKDV365Q18/0301

307.e.30
MKDV365Q18/0501

Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

307.c.60
MKDV365F16/0001

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
salientes, furo -A- d 16 mm, para montagem a clip de
puxador moído

poliamida
poliacetálica

neutro

500 x caixa
500

El gancho de trinco o puxador es irreversível
Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12, furo 16
a pos.302.a, 303.a e pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12, furo 16
a pos.750.b, 750.d e pos.750.f
Para centrar o roseta sobre o ferro quadro,
usar centralização a pos.352.z

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

307.c.70
MKDV365F16/0101

Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso
rentes, furo -A- d 16 mm, para montagem a clip de
puxador moído

poliamida
poliacetálica

neutro

500 x caixa
500

El gancho de trinco o puxador es irreversível
Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12, furo 16
a pos.302.a, 303.a e pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12, furo 16
a pos.750.b, 750.d e pos.750.f
Para centrar o roseta sobre o ferro quadro,
usar centralização a pos.352.z
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

307.d
MTRV315000/0000

Arruela oval 31x65x11(0,8) mm, furo d 24 mm

latão

grezzo

500 x caixa
500

Combina com:
as arruelas ovais 31x65
4 e 8 posições
da pos.307.d.01 a pos.307.d.20

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

307.d.01
MKDV315A18/0001
307.d.02
MKDV315A18/00OC

Arruela oval 31x65 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes, furo d 18 mm, gola d 21,5 mm
=Arruela oval 31x65 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso
salientes, furo d 18 mm, gola d 21,5 mm=

poliacetálica

neutro
ouro claro
-

poliacetálica

500 x sacola
1.000
500 x sacola
1.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 31x65x11 a pos.307.d
o rotor com furo d 16
4 trincos, para puxador moído
da pos.313.a a pos.313.b.05,
ou o rotor com furo d 16
8 trincos, para puxador moído
da pos.313.c.01 a pos.313.c.05
ou o rotor com furo d 16
4 tiros, para rebitagem da manilha
a pos.313.c.11

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

307.d.20
MKDV315A18/0101

=Arruela oval 31x65 mm, 4-8 tiros, furos de parafusos
rentes, furo d 18 mm, gola d 21,5 mm=

poliacetálica

neutro
-

500 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 31x65x11 a pos.307.d
o rotor com furo d 16
4 trincos, para puxador moído
da pos.313.a a pos.313.b.05,
ou o rotor com furo d 16
8 trincos, para puxador moído
da pos.313.c.01 a pos.313.c.05
ou o rotor com furo d 16
4 tiros, para rebitagem da manilha
a pos.313.c.11
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais / acessórios
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

284.a
MKDM306A10/0001
284.b
MKDM306A10/00BR

Aumento de 10 a 12 mm, para furos de parafusos
salientes, arruela 30x60 mm e 30x65 mm 4-8 trincos
=Aumento de 10 a 12 mm, para furos de parafusos
salientes, arruela 30x60 mm e 30x65 mm 4-8 trincos=

poliacetálica

neutro
ouro bronze
-

poliacetálica

500 x sacola
35.000
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 30x60
4 ou 8 posições
a pos.281.t
da pos.282.a a 282.h.05
da pos.283.h.02 a pos.283.h.40
da pos.284.c.01 a pos.284.c.70
e as arruelas ovais 30x65x12
4 ou 8 posições
a pos.304.t
da pos.305.a a pos.305.g
da pos.306.h.02 a pos.306.h.09
da pos.307.c.01 a pos.307.c.07

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

313.a
MKD264R000/0001
313.b
MKD264R000/00OC
313.b.05
MKD264R000/00NA

Rotor do furo d 16 mm, 4 trincos, para puxador moído

poliamida

Rotor do furo d 16 mm, 4 trincos, para puxador moído

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

=Rotor do furo d 16 mm, 4 trincos, para puxador moído= poliamida

500 x sacola
7.000
500 x sacola
7.000
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 28x64
4 e 8 posições
da pos.311.a a pos.311.k
da pos.312.a a pos.312.k
e as arruelas ovais 31x65
4 e 8 posições
da pos.307.d.01 a pos.307.d.02
a pos.307.d.20

Posição
Código artigo

Descrição

Material

313.b.20
MKD254R000/0001

Rotor do furo d 16 mm, 4 trincos, para montagem a clip poliamida
de puxador moído

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

neutro
-

500 x sacola
7.000

Combina com:
as arruelas ovais 30x60
a pos.281.q e281.t
e as arruelas ovais 30x65
a pos.304.q e304.t

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

313.c.01
MKD264R000/0101
313.c.02
MKD264R000/01OC
313.c.05
MKD264R000/01NA

Rotor do furo d 16 mm, 8 trincos, para puxador moído

poliamida

neutro
ouro claro
preto
-

=Rotor do furo d 16 mm, 8 trincos, para puxador moído= poliamida
=Rotor do furo d 16 mm, 8 trincos, para puxador moído= poliamida

500 x sacola
7.000
500 x sacola
7.000
500 x sacola
7.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 28x64
4 e 8 posições
da pos.311.a a pos.311.k
da pos.312.a a pos.312.k
e as arruelas ovais 31x65
4 e 8 posições
da pos.307.d.01 a pos.307.d.02
a pos.307.d.20
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

313.c.11
MAZ016Z000/0000

*Rotor com furo d 16 mm, 4 tiros, para rebitagem da
manilha*

zamak

grezzo

500 x sacola
500

Combina com:
as arruelas ovais 28x64
4 e 8 posições
da pos.311.a a pos.311.k
da pos.312.a a pos.312.k
e as arruelas ovais 31x65
4 e 8 posições
da pos.307.d.01 a pos.307.d.02
a pos.307.d.20
** Este artigo está disponível apenas
até ao esgotamento das existências.

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

314.a
MAG1621242/0001
314.b
MAG1621242/00OC

=Guarnição d 16x21x24x2 mm=

poliamida

Guarnição d 16x21x24x2 mm

poliamida

neutro
ouro claro
-

500 x sacola
30.000
500 x sacola
3.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 28x64
com 4 posições com gola d 21,5
a pos.311.b ,311.d ,311.k ,
312.b ,312.d ,312.k
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / retangulares / 28x65 cobertura
rotativa
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

318.a
MKDR285A18/00NA
318.b
MKDR285A18/00MA
318.c
MKDR285A18/00BA
318.d
MKDR285A18/00OC
318.f
MKDR285A18/00AG

=Arruela retangular 28x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso rentes=
=Arruela retangular 28x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso rentes=
=Arruela retangular 28x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso rentes=
=Arruela retangular 28x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso rentes=
Arruela retangular 28x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso rentes

poliacetálica

preto
marrom
branco
ouro claro
prata
-

poliacetálica
poliacetálica
poliacetálica
poliacetálica

500 x sacola
1.500
500 x sacola
1.500
1.500 x box
1.500
500 x sacola
1.500
500 x sacola
1.500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
a cobertura retangular 28x65
curva, rotativa tecnopolímero
da pos.323.b a pos.323.b.10
as coberturas retangular 28x65
curva, rotativa bronze e aluminio
da pos.322.a a pos.323.a
da pos.324.a a pos.325.a
o rotor 4 tiros a pos.327.a
o rotor 8 tiros a pos.327.a.01
a mola de compressão a pos.328.a
a mola de compressão
da pos.328.b a pos.328.e
a placa retangular 23x56
com furos de fechadura a pos.326.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

319.a
MKDR285A18/01NA
319.b
MKDR285A18/01MA
319.c
MKDR285A18/01BA
319.d
MKDR285A18/01OC
319.f
MKDR285A18/01BB

=Arruela retangular 28x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso salientes d 10x5 mm=
=Arruela retangular 28x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso salientes d 10x5 mm=
Arruela retangular 28x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso salientes d 10x5 mm
=Arruela retangular 28x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso salientes d 10x5 mm=
=Arruela retangular 28x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso salientes d 10x5 mm=

poliacetálica

319.l
MKDR285A18/01AM

=Arruela retangular 28x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso salientes d 10x5 mm=

poliacetálica

preto
marrom
branco
ouro claro
branco
pérola
prata
metalizado
-

poliacetálica
poliacetálica
poliacetálica
poliacetálica

1.500 x box
1.500
1.500 x box
1.500
500 x sacola
1.500
500 x sacola
1.500
500 x sacola
1.500
500 x sacola
1.500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
a cobertura retangular 28x65
curva, rotativa tecnopolímero
da pos.323.b a pos.323.b.10
as coberturas retangular 28x65
curva, rotativa bronze e aluminio
da pos.322.a a pos.323.a
da pos.324.a a pos.325.a
o rotor 4 tiros a pos.327.a
o rotor 8 tiros a pos.327.a.01
a mola de compressão a pos.328.a
a mola de compressão
da pos.328.b a pos.328.e
a placa retangular 23x56
com furos de fechadura a pos.326.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

322.a
MTZR285A19/0000
323.a
MLZR285A19/0000

Cobertura retangular 28x65(1,0) mm, curva, rotativa

latão

Cobertura retangular 28x65(1,0) mm, curva, rotativa

aluminio

grezzo
grezzo

1.500 x caixa
1.500
1.500 x caixa
1.500

Combina com:
as arruelas retangulares 28x65
4 e 8 trincos
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

323.b
MAZ285A190/00BA
323.b.01
MAZ285A190/00NA
323.b.02
MAZ285A190/00MA
323.b.10
MAZ285A190/00OC
323.b.12
MAZ285A190/00AM

Cobertura retangular 28x65 mm, curva, rotativa, com
anel elástico
=Cobertura retangular 28x65 mm, curva, rotativa, com
anel elástico=
=Cobertura retangular de 28x65 mm, curva, rotativa,
com anel elástico=
=Cobertura retangular de 28x65 mm, curva, rotativa,
com anel elástico=
=Cobertura retangular de 28x65 mm, curva, rotativa,
com anel elástico=

poliacetálica

branco
preto
marrom
ouro claro
prata
metalizado
-

poliacetálica
poliacetálica
poliacetálica
poliacetálica

1.500 x sacola
4.500
1.500 x sacola
6.000
1.500 x sacola
4.500
1.500 x sacola
4.500
1.500 x sacola
6.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas retangulares 28x65
4 e 8 trincos
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

324.a
MTZR285A19/0100
325.a
MLZR285A19/0100

Cobertura retangular 28x65(1,0) mm, curva, rotativa,
com furos de fechadura
Cobertura retangular 28x65(1,0) mm, curva, rotativa,
com furos de fechadura

latão

grezzo
grezzo

aluminio

1.500 x caixa
1.500
1.500 x caixa
1.500

Combina com:
as arruelas retangulares 28x65
4 e 8 trincos
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g
a placa retangular 23x56
com furos de fechadura a pos.326.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

326.a
MRZ283A19F/0000

Placa retangular 23x56(0,9), com furos de fechadura

ferro

grezzo

1.500 x caixa
1.500

Combina com:
as arruelas retangulares 30x65
4 e 8 trincos
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
as arruelas retangulares 28x65
4 e 8 trincos
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g
as coberturas retangular 28x65
curva, rotativa bronze e aluminio
da pos.324.a a pos.325.a
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / retangulares / 30x65 cobertura
rotativa
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

315.a
MKDR365A18/00NA
315.b
MKDR365A18/00MA
315.c
MKDR365A18/00BA

=Arruela retangular 30x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso rentes=
=Arruela retangular 30x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso rentes=
=Arruela retangular 30x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso rentes=

poliacetálica

preto
marrom
branco
-

poliacetálica
poliacetálica

1.500 x box
1.500
1.500 x box
1.500
1.500 x box
1.500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
a cobertura retangular 26x63
plana, rotativa tecnopolímero
a pos.320.a ,
a cobertura retangular 26x63
plana, rotativa bronze e aluminio
da pos.321.a a pos.321.c
o rotor 4 tiros a pos.327.a
o rotor 8 tiros a pos.327.a.01
a mola de compressão a pos.328.a
a mola de compressão
da pos.328.b a pos.328.e
a placa retangular 23x56
com furos de fechadura a pos.326.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

316.a
MKDR365A18/01NA
316.b
MKDR365A18/01MA
316.c
MKDR365A18/01BA

=Arruela retangular 30x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso salientes d 10x5 mm=
=Arruela retangular 30x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso salientes d 10x5 mm=
Arruela retangular 30x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso salientes d 10x5 mm

poliacetálica

preto
marrom
branco
-

poliacetálica
poliacetálica

1.500 x box
1.500
1.500 x box
1.500
1.500 x box
1.500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
a cobertura retangular 26x63
plana, rotativa tecnopolímero
a pos.320.a ,
a cobertura retangular 26x63
plana, rotativa bronze e aluminio
da pos.321.a a pos.321.c
o rotor 4 tiros a pos.327.a
o rotor 8 tiros a pos.327.a.01
a mola de compressão a pos.328.a
a mola de compressão
da pos.328.b a pos.328.e
a placa retangular 23x56
com furos de fechadura a pos.326.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

317.a
MKDR365A18/02NA
317.b
MKDR365A18/02MA
317.c
MKDR365A18/02BA

=Arruela retangular 30x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso salientes d 12x5 mm=
=Arruela retangular 30x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso salientes d 12x5 mm=
=Arruela retangular 30x65 mm, 4-8 trincos, furos do
parafuso salientes d 12x5 mm=

poliacetálica

preto
marrom
branco
-

poliacetálica
poliacetálica

1.500 x box
1.500
1.500 x box
1.500
1.500 x box
1.500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
a cobertura retangular 26x63
plana, rotativa tecnopolímero
a pos.320.a ,
a cobertura retangular 26x63
plana, rotativa bronze e aluminio
da pos.321.a a pos.321.c
o rotor 4 tiros a pos.327.a
o rotor 8 tiros a pos.327.a.01
a mola de compressão a pos.328.a
a mola de compressão
da pos.328.b a pos.328.e
a placa retangular 23x56
com furos de fechadura a pos.326.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

320.a
MLZR365A19/0000

Cobertura retangular 26x63(1,0) mm, plana, rotativa

aluminio

grezzo

1.500 x caixa
1.500

Combina com:
as arruelas retangulares 30x65
4 e 8 trincos
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

321.a
MAZ365A190/00BA
321.b
MAZ365A190/00NA
321.c
MAZ365A190/00MA

Cobertura retangular 26x63(1,0) mm, plana, rotativa

poliamida

Cobertura retangular 26x63(1,0) mm, plana, rotativa

poliamida

branco
preto
marrom
-

=Cobertura retangular 26x63(1,0) mm, plana, rotativa= poliamida

1.500 x caixa
1.500
1.500 x caixa
1.500
1.500 x caixa
1.500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas retangulares 30x65
4 e 8 trincos
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / Acessórios
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

313.l.05
MRDV760000/0000
313.l.10
MRDV775000/0000

Ferro a cremalheira 7x60 mm

ferro

zincato

Ferro a cremalheira 7x75 mm

ferro

zincato

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Si abbina: alle rosette 30x60 4 scatti regolabile
a pos. 281.p.05, pos.281.p.10, 8 scatti
a pos.284.b.80 , pos.284.b.85
Alle rosette 30x65 4 scatti regolabile
a pos.304.p.05, pos.304.p.10, 8 scatti
a pos.307.b.50, pos.307.b.55

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

327.a
MAZ014Z000/0000

Rotor com furo d 14 mm, 4 tiros, para rebitagem da
manilha

zamak

grezzo

1.500 x caixa
1.500

Combina com:
as arruelas retangulares 30x65
4 e 8 trincos
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
as arruelas retangulares 28x65
4 e 8 trincos
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g
as arruelas ovais 28x64
para cobertura rotativa
da pos.328.g a 328.h.09

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

327.a.01
MAZ014Z001/0000

Rotor com furo d 14 mm, 8 tiros, para rebitagem da
manilha

zamak

grezzo

1.500 x caixa
1.500

Combina com:
as arruelas retangulares 30x65
4 e 8 trincos
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
as arruelas retangulares 28x65
4 e 8 trincos
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g
as arruelas ovais 28x64
para cobertura rotativa
da pos.328.g a 328.h.09

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

328.a
MRM0210000/0000

Mola de compressão d 19x21 mm, para DK

aço

zincato

1.500 x sacola
1.500

Combina com:
as arruelas retangulares 30x65
4 e 8 trincos
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
as arruelas retangulares 28x65
4 e 8 trincos
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

328.b
MKD1921000/00BA
328.c
MKD1921000/00GB
328.d
MKD1921000/00MA
328.e
MKD1921000/00NA

=Mola de compressão 19x21 mm, para dk=

poliacetálica

=Mola de compressão 19x21 mm, para dk=

poliacetálica

Mola de compressão 19x21 mm, para dk

poliacetálica

=Mola de compressão 19x21 mm, para dk=

poliacetálica

branco
cinza
marrom
preto
-

1.000 x sacola
40.000
1.000 x sacola
40.000
1.000 x sacola
40.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas retangulares 30x65
4 e 8 trincos
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
as arruelas retangulares 28x65
4 e 8 trincos
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g
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Acessórios para puxadores / Conchas para porta de correr /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

333.a.01
MKN5489CN0/00GF

=Corpo de nicho oval 54x89 mm cego, para portas
deslizantes=

ABS

333.a.02
MKN5489CN0/00NA

Corpo de nicho oval 54x89 mm cego, para portas
deslizantes

ABS

cinza
antracite
preto
-

250 x caixa
250
250 x caixa
250

== : ver aprofundamento
Combina com:
Cobertura da tampa do parafuso
da pos.333.a.07 a pos.333.a.08
da pos.333.a.46 a pos.333.a.47
e a pos.333.a.50

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

333.a.03
MKN5489CN0/01GF

=Corpo de nicho oval 54x89 mm, furo d 16 mm, para
portas deslizantes=

ABS

333.a.04
MKN5489CN0/01NA

Corpo de nicho oval 54x89 mm, furo d 16 mm, para
portas deslizantes

ABS

cinza
antracite
preto
-

250 x caixa
250
250 x caixa
250

== : ver aprofundamento
Combina com:
Cobertura da tampa do parafuso
da pos.333.a.07 a pos.333.a.08
da pos.333.a.46 a pos.333.a.47
e a pos.333.a.50
la lingueta
da pos.333.a.09 a pos.333.a.16
e da pos.333.a.69 a pos.333.a.99

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

333.a.05
MKN5489CN0/02GF

=Corpo de nicho oval 54x89 mm, furo OB (oval) 9x21
mm, para portas deslizantes=

ABS

333.a.06
MKN5489CN0/02NA

Corpo de nicho oval 54x89 mm, furo OB (oval) 9x21 mm, ABS
para portas deslizantes

cinza
antracite
preto
-

250 x caixa
250
250 x caixa
250

== : ver aprofundamento
Combina com:
Cobertura da tampa do parafuso
da pos.333.a.07 a pos.333.a.08
da pos.333.a.46 a pos.333.a.47
e a pos.333.a.50

2022/12/30

Page 192/225
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posição
Código artigo

Descrição

Material

333.a.07
MKN5489C00/00GF

=Cobertura da tampa do parafuso para nicho oval 54x89 ABS
mm=

333.a.08
MKN5489C00/00NA

Cobertura da tampa do parafuso para nicho oval 54x89 ABS
mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

cinza
antracite
preto
-

500 x caixa
500
500 x caixa
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
o corpo de nicho oval 54x89
da pos.333.a.01 a pos.333.a.02
da pos.333.a.03 a pos.333.a.04
da pos.333.a.05 a pos.333.a.06
da pos.333.a.22 a pos.333.a.23
da pos.333.a.29 a pos.333.a.30
da pos.333.a.37 a pos.333.a.38

Posição
Código artigo

Descrição

Material

333.a.09
MKN5489N00/00GF

=Lingueta de quadro 6 mm, para nicho oval 54x89 mm= ABS

333.a.10
MKN5489N00/00NA
333.a.11
MKN5489N00/01GF

Lingueta de quadro 6 mm, para nicho oval 54x89 mm

333.a.12
MKN5489N00/01NA
333.a.13
MKN5489N00/02GF

Lingueta de quadro 7 mm, para nicho oval 54x89 mm

333.a.14
MKN5489N00/02NA
333.a.15
MKN5489N00/03GF

Lingueta de quadro 8 mm, para nicho oval 54x89 mm

ABS

Lingueta de quadro 9 mm, para nicho oval 54x89 mm

ABS

333.a.16
MKN5489N00/03NA

Lingueta de quadro 9 mm, para nicho oval 54x89 mm

ABS

ABS

=Lingueta de quadro 7 mm, para nicho oval 54x89 mm= ABS

ABS

=Lingueta de quadro 8 mm, para nicho oval 54x89 mm= ABS

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

cinza
antracite
preto
cinza
antracite
preto
cinza
antracite
preto
cinza
antracite
preto
-

250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250

== : ver aprofundamento
Combina com:
o corpo de nicho oval com furo d 16
da pos.333.a.03 a pos.333.a.04
da pos.333.a.29 a pos.333.a.30

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

333.a.22
MKN5489CNV/00CO

Corpo de nicho oval 54x89 mm cego, para portas
deslizantes

ABS

333.a.23
MKN5489CNV/00BO

Corpo de nicho oval 54x89 mm cego, para portas
deslizantes

ABS

cromo
opaco
verniciato
bronze
opaco
verniciato

250 x caixa
250
250 x caixa
250

Combina com:
Cobertura da tampa do parafuso
da pos.333.a.07 a pos.333.a.08
da pos.333.a.46 a pos.333.a.47
e a pos.333.a.50

2022/12/30

Page 193/225
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

333.a.29
MKN5489CNV/01CO

Corpo de nicho oval 54x89 mm, furo d 16 mm, para
portas deslizantes

ABS

333.a.30
MKN5489CNV/01BO

Corpo de nicho oval 54x89 mm, furo d 16 mm, para
portas deslizantes

ABS

cromo
opaco
verniciato
bronze
opaco
verniciato

250 x caixa
250
250 x caixa
250

Combina com:
Cobertura da tampa do parafuso
da pos.333.a.07 a pos.333.a.08
da pos.333.a.46 a pos.333.a.47
e a pos.333.a.50
la lingueta
da pos.333.a.09 a pos.333.a.16
e da pos.333.a.69 a pos.333.a.99

Posição
Código artigo

Descrição

Material

333.a.37
MKN5489CNV/02CO

Corpo de nicho oval 54x89 mm, furo OB (oval) 9x21 mm, ABS
para portas deslizantes

333.a.38
MKN5489CNV/02BO

Corpo de nicho oval 54x89 mm, furo OB (oval) 9x21 mm, ABS
para portas deslizantes

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

cromo
opaco
verniciato
bronze
opaco
verniciato

250 x caixa
250
250 x caixa
250

Combina com:
Cobertura da tampa do parafuso
da pos.333.a.07 a pos.333.a.08
da pos.333.a.46 a pos.333.a.47
e a pos.333.a.50

Posição
Código artigo

Descrição

Material

333.a.46
MKN5489C0V/00CO

Cobertura da tampa do parafuso para nicho oval 54x89 ABS
mm

333.a.47
MKN5489C0V/00BO

Cobertura da tampa do parafuso para nicho oval 54x89 ABS
mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

cromo
opaco
verniciato
bronze
opaco
verniciato

500 x caixa
500
500 x caixa
500

Combina com:
o corpo de nicho oval 54x89
da pos.333.a.01 a pos.333.a.02
da pos.333.a.03 a pos.333.a.04
da pos.333.a.05 a pos.333.a.06
da pos.333.a.22 a pos.333.a.23
da pos.333.a.29 a pos.333.a.30
da pos.333.a.37 a pos.333.a.38

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

333.a.50
MTN5489C00/0000

Cobertura de tampa de parafusos para nicho oval
54x89(0,8) mm

latão

grezzo

500 x caixa
500

Combina com:
o corpo de nicho oval 54x89
da pos.333.a.01 a pos.333.a.02
da pos.333.a.03 a pos.333.a.04
da pos.333.a.05 a pos.333.a.06
da pos.333.a.22 a pos.333.a.23
da pos.333.a.29 a pos.333.a.30
da pos.333.a.37 a pos.333.a.38
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

333.a.69
MKN5489N0V/00CO

Lingueta de quadro 6 mm, para nicho oval 54x89 mm

ABS

333.a.70
MKN5489N0V/00BO

Lingueta de quadro 6 mm, para nicho oval 54x89 mm

ABS

333.a.78
MKN5489N0V/01CO

Lingueta de quadro 7 mm, para nicho oval 54x89 mm

ABS

333.a.79
MKN5489N0V/01BO

Lingueta de quadro 7 mm, para nicho oval 54x89 mm

ABS

333.a.88
MKN5489N0V/02CO

Lingueta de quadro 8 mm, para nicho oval 54x89 mm

ABS

333.a.89
MKN5489N0V/02BO

Lingueta de quadro 8 mm, para nicho oval 54x89 mm

ABS

333.a.98
MKN5489N0V/03CO

Lingueta de quadro 9 mm, para nicho oval 54x89 mm

ABS

333.a.99
MKN5489N0V/03BO

Lingueta de quadro 9 mm, para nicho oval 54x89 mm

ABS

cromo
opaco
verniciato
bronze
opaco
verniciato
cromo
opaco
verniciato
bronze
opaco
verniciato
cromo
opaco
verniciato
bronze
opaco
verniciato
cromo
opaco
verniciato
bronze
opaco
verniciato

250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250

Combina com:
o corpo de nicho oval com furo d 16
da pos.333.a.03 a pos.333.a.04
da pos.333.a.29 a pos.333.a.30
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Acessórios para puxadores / Conchas para porta de correr /
Posição
Código artigo

Descrição

Material

328.v
MTN0125N0R/0000
328.x
MXN0125N0R/0000

Nicho retangular 39x125(1,0) mm, para porta deslizante latão
Nicho retangular 39x125(1,0) mm, para porta deslizante aço inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

grezzo
grezzo

250 x caixa
250
250 x caixa
250

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
o suporte para nicho
da pos.332.v a pos.332.w
e o fundo para nicho
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

329.a
MTN0125N00/0000
330.a
MXN0125N00/0000
330.g
MRN0125N00/0000

Nicho oval 39x125(1,0) mm, para porta deslizante

latão

Nicho oval 39x125(1,0) mm, para porta deslizante

aço inox

=Nicho oval 39x125(1,0) mm, para porta deslizante=
(quantidade mínima de 6.000 peças)

ferro

250 x caixa
grezzo
250
250 x caixa
grezzo
250
250 x caixa
grezzocromabile
250

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e ==:
ver aprofundamento
Pos.330.g pedido minimo: 6.000 pcs
Combina com:
o suporte para nicho
da pos.332.z a pos.333.a
e o fundo para nicho
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

331.a
MTN0125F00/0000
332.a
MXN0125F00/0000
332.a.10
MRN0125F00/0000

Fundo para nicho oval e retangular 39x125(1,0) mm,
para porta deslizante
Fundo para nicho oval e retangular 39x125(1,0) mm,
para porta deslizante
=Fundo para nicho oval e retangular 39x125(1,0) mm,
para porta deslizante=

latão

grezzo
grezzo
grezzo

aço inox
ferro

250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250

== : ver aprofundamento
Pos.332.a.10 pedido minimo: 6.000 pcs
Combina com:
o suporte para nicho
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
nichos retangular 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
nichos oval 39x125
da pos.329.a a pos.330.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

332.b
MTN0125F00/0100
332.c
MXN0125F00/0100

Fundo para nicho oval e retangular 39x125(1,0) mm,
furo OB (oval), para porta deslizante
Fundo para nicho oval e retangular 39x125(1,0) mm,
furo OB (oval), para porta deslizante

latão

grezzo
grezzo

aço inox

250 x caixa
250
250 x caixa
250

Combina com:
o suporte para nicho
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
nichos retangular 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
nichos oval 39x125
da pos.329.a a pos.330.g
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

332.d
MTN0125F00/0200
332.e
MXN0125F00/0200

Fundo para nicho oval e retangular 39x125(1,0) mm,
furo d 16 mm baixo, para porta deslizante
Fundo para nicho oval e retangular 39x125(1,0) mm,
furo d 16 mm baixo, para porta deslizante

latão

grezzo
grezzo

aço inox

250 x caixa
250
250 x caixa
250

Combina com:
o suporte para nicho
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
nichos retangular 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
nichos oval 39x125
da pos.329.a a pos.330.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

332.j
MTN0125N0P/0000
332.k
MTN0125N0P/0100
332.l.15
MXN0125N0P/0000
332.l.20
MXN0125N0P/0100
332.m
MLN0125N0P/0000
332.n
MLN0125N0P/0100

Nicho oval cheio 39x125(1,0) mm, para porta deslizante latão
Nicho oval cheio 39x125(1,0) mm, furo OB (ovale), para latão
porta deslizante
Nicho oval cheio 39x125(1,0) mm, para porta deslizante aço inox
Nicho oval cheio 39x125(1,0) mm, furo OB (ovale), para aço inox
porta deslizante
Nicho oval cheio 39x125(1,0) mm, para porta deslizante aluminio
Nicho oval cheio 39x125(1,0) mm, furo OB (ovale), para aluminio
porta deslizante

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
o suporte para nicho
da pos.332.z a pos.333.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

332.q
MTN0125N0P/0200
332.r
MTN0125N0P/0300
332.s.15
MXN0125N0P/0200
332.s.20
MXN0125N0P/0300
332.t
MLN0125N0P/0200
332.u
MLN0125N0P/0300

Nicho oval cheio 39x125(1,0) mm, com furos de
parafuso, para porta deslizante
Nicho oval cheio 39x125(1,0) mm, com furos de
parafuso, furo OB (ovale), para porta deslizante
Nicho oval cheio 39x125(1,0) mm, com furos de
parafuso, para porta deslizante
Nicho oval cheio 39x125(1,0) mm, com furos de
parafuso, furo OB (ovale), para porta deslizante
Nicho oval cheio 39x125(1,0) mm, com furos de
parafuso, para porta deslizante
Nicho oval cheio 39x125(1,0) mm, com furos de
parafuso, furo OB (ovale), para porta deslizante

latão

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

latão
aço inox
aço inox
aluminio
aluminio

250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
250 x caixa
250
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

332.v
MKN125FN0R/01NA
332.w
MKN125FN0R/00NA

=Suporte para fundo (0,6) e nicho retangular 39x125
policarbonato preto
mm para porta deslizante, com escrita “made in Italy”=
Suporte para fundo (1,0) e nicho retangular 39x125 mm policarbonato preto
para porta deslizante
-

250 x caixa
250
250 x caixa
250

== : ver aprofundamento
Combina com:
nichos retangular 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
e o fundo para nicho
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

332.z
MKN125FN00/01NA
333.a
MKN125FN00/00NA

=Suporte para fundo (0,6) e nicho oval 39x125 mm para policarbonato preto
porta deslizante, com escrita “made in Italy”=
Suporte para fundo (1,0) e nicho retangular 39x125 mm policarbonato preto
para porta deslizante
-

250 x caixa
250
250 x caixa
250

== : ver aprofundamento
Combina com::
nichos oval 39x12539x125
da pos.329.a a pos.330.g
nichos oval 39x125 39x125
da pos.332.j a pos.332.n
e o fundo para nicho
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e
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Acessórios para puxadores / Conchas para porta de correr / 29
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

333.b
MTNT029000/0000

Alça para arrasto d 29 mm

latão

grezzo

500 x caixa
500

Combina com:
tampa para alça para arrasto
da pos.333.c a pos.333.c.02

Posição
Código artigo

Descrição

Material

333.b.01
MKNT029001/00GF

=Alça para arrasto d 29 mm, com tampa=

333.b.02
MKNT029001/00NA
333.b.11
MKNT0290M1/00CL

Alça para arrasto d 29 mm, com tampa

333.b.12
MKNT0290M1/00CS

Alça para arrasto d 29 mm, com tampa

333.b.13
MKNT0290M1/00OL

Alça para arrasto d 29 mm, com tampa

policarbonato cinza
polietileno
antracite
policarbonato preto
polietileno
policarbonato cromo
polietileno
brilho
metallizzato
policarbonato cromo
polietileno
acetinado
metallizzato
policarbonato ouro brilho
polietileno
metallizzato

Alça para arrasto d 29 mm, com tampa

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

500 x caixa
500
500 x sacola
500
500 x caixa
500
500 x caixa
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

333.b.31
MTNT02900A/00TL
333.b.32
MTNT02900B/00CL
333.b.50
MLNT02900B/00CS

Alça para arrasto em tecnopolímero d 29 mm, com
tampa e cobertura
Alça para arrasto em tecnopolímero d 29 mm, com
tampa e cobertura
Alça para arrasto em tecnopolímero d 29 mm, com
tampa e cobertura

poliamida
latão
poliamida
latão
poliamida
aluminio

500 x caixa
verniciatolucido
500
500 x caixa
cromolucido 500
500 x caixa
Anodizzato- 500
satinato

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

333.b.70
MTNQ02900A/00TL
333.b.75
MTNQ02900B/00CL
333.b.80
MLNQ02900B/00CS

Alça para arrasto d 29 mm, com tampa e capa

poliamida
latão
poliamida
latão
poliamida
aluminio

500 x caixa
verniciatolucido
0
500 x caixa
cromolucido 500
500 x caixa
Anodizzato- 500
satinato

Alça para arrasto d 29 mm, com tampa e capa
Alça para arrasto d 29 mm, com tampa e capa
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

333.c
MKNT029000/00NA
333.c.01
MKNT029000/00OC
333.c.02
MKNT029000/00AG

Tampa para alça para arrasto d 29 mm

polietileno

=Tampa para alça para arrasto d 29 mm=

polietileno

Tampa para alça para arrasto d 29 mm

polietileno

preto
ouro claro
prata
-

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
alça para arrasto d 29
a pos.333.b
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Acessórios para puxadores / Molas e acessórios para fixação
Posição
Código artigo

Descrição

Material

346.a
MAM0350000/00NA
346.b
MAM0350000/01NA
346.c
MAM0350000/02NA

=Mola direita-esquerda T0 42x35x6 mm, quadro 6 mm= poliamida aço
inox
=Mola direita-esquerda T0 42x35x6 mm, quadro 7 mm= poliamida aço
inox
Mola direita-esquerda T0 42x35x6 mm, quadro 8 mm
poliamida aço
inox

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
preto
preto
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 45x7
da pos.100.a a pos.102.c

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

346.d
MAM0330000/00GG
346.f
MAM0330000/01GG

Mola direita-esquerda T3 d 33 mm, furo d 16 mm,
quadro 8 mm
Mola direita-esquerda T3 d 33 mm, furo d 16 mm,
quadro 7 mm

poliacetálica
aço inox
poliacetálica
aço inox

cinza
cinza
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 47,5x11
da pos.371.a a pos.371.a.07
da pos.372.a.03 a pos.372.c.08
da pos.373.a a pos.373.c.07
da pos.374.a.02 a pos.374.c.07
e as arruelas d 50x10 rosqueada
a pos.366.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

346.h
MAM0330000/02GG

Mola direita-esquerda T3 d 33 mm, furo d 16 mm, para
puxador moído

poliamida aço cinza
inox
-

500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 47,5x11
da pos.371.a a pos.371.a.07
da pos.372.a.03 a pos.372.c.08
da pos.373.a a pos.373.c.07
da pos.374.a.02 a pos.374.c.07
e as arruelas d 50x10 rosqueada
a pos.366.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

346.n.05
MAM0326000/0001

Mola T6 d32 mm direita-esquerda, com gancho de
trinco, furo d 16 mm, quadro 8 mm

neutro
-

500 x sacola
500

346.n.08
MAM0326000/02AG

Mola T6 d32 mm direita-esquerda, com gancho de
trinco, furo -A- d 18 mm, quadro 8 mm

poliacetálica
poliamida aço
inox
poliacetálica
poliamida aço
inox

prata
-

500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

2022/12/30

Page 201/225
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

346.p.05
MAM0326000/0101

Mola T6 d32 mm direita-esquerda, com gancho de
trinco, furo -A- d 16 mm, para puxador moído

neutro
-

500 x sacola
500

346.p.08
MAM0326000/03NB

Mola T6 d32 mm direita-esquerda, com gancho de
trinco, furo -A- d 18 mm, para puxador moído

poliamida
poliacetálica
aço inox
poliamida
poliacetálica
aço inox

preto
-

500 x sacola
500

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
Exemplo de aplicação

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

346.p.55
MAM0340000/0001

Mola T8 d34 mm direita-esquerda, furo d 18 mm,
quadro 8 mm

poliamida
poliacetálica
aço inox

neutro
-

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

346.t
MAU1516050/0001

Redução d 15x16x5 mm

poliamida

neutro

500 x sacola
500

500 x sacola
500

Combina com todos arruelas e suportes
com mola direita-esquerda furo d 16 mm

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

347.b
MRM0320000/0100
347.c
MRM0320000/0200
347.d
MRM0320000Q0200

=Mola direita-esquerda 34x32x4,5 mm, quadro 7 mm=

aço

Mola direita-esquerda 34x32x4,5 mm, quadro 8 mm

aço

Mola direita-esquerda 34x32x4,5 mm, quadro 8 mm

aço

-

500 x sacola
500
500 x sacola
500
50 x sacola
50

== : ver aprofundamento
Artigo não produzido pela atp

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

348.a
MRM018A000/0000

Mola de torção, espessura 1,8 mm

aço

grezzo

500 x sacola
500

Artigo não produzido pela atp
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

348.a.10
MRM018C000/0000

Mola de torção, espessura 1,8x1,3 mm

aço

grezzo

500 x sacola
500

Artigo não produzido pela atp

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

348.b
MRM025A000/0000

Mola de torção, espessura 2,5 mm

aço

grezzo

500 x sacola
500

Artigo não produzido pela atp

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

348.i
MRM030A000/0000

Mola de torção, espessura 3 mm

aço

grezzo

500 x sacola
500

Artigo não produzido pela atp

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

349.a
MRP0160000/0000

Arruela de bloqueio de mola com duas pontas,
espessura 1,2 mm

ferro

zincato

500 x sacola
500

Artigo não produzido pela atp

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

349.b
MRP016D000/0000

Arruela bloqueio de mola com uma ponta lateral,
espessura 1,2 mm, para arruela d 50 mm BODA

ferro

zincato

500 x sacola
500

Artigo não produzido pela atp
Combina com:
as arruelas d 50x7 Boda
da pos.154.l a pos.154.l.01
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

349.c
MRM018B000/0000

Mola de torção, espessura 2 mm para arruela d 50 mm
BODA

aço

grezzo

500 x sacola
500

Artigo não produzido pela atp
Combina com:
as arruelas d 50x7 Boda
da pos.154.l a pos.154.l.01

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

350.a
MRP016A000/0000

=Arruela bloqueio de mola com uma ponta central,
espessura 1,2 mm=

ferro

zincato

500 x sacola
500

Artigo não produzido pela atp
Combina com:
as arruelas ovais 30x60
da pos.285.a a pos.285.i

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

351.a
MRP016B000/0000

Arruela bloqueio de mola com uma ponta lateral,
espessura 1,2 mm

ferro

zincato

500 x sacola
500

Artigo não produzido pela atp

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

351.p
MRZ016204E/0000

Arruela elástica ondulada 16x20x0,4 mm

aço

-

500 x sacola
500

Artigo não produzido pela atp

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

351.p.10
MRZ015194E/0000

=Arruela elástica ondulada 15x19x0,4 mm=

aço

-

500 x sacola
500

Artigo não produzido pela atp
Pedido minimo: 30.000 pcs
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

351.p.50
MRZ0162040/0000
351.p.52
MRZ0162008/0000
351.p.54
MRZ0162010/0000

=Arruela plana d 16x20x -H- 0,4 mm=

ferro

=Arruela plana d 16x20x -H- 0,8 mm=

ferro

=Arruela plana d 16x20x -H- 1,0 mm=

ferro

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

Artigo não produzido pela atp
Pedido minimo: 20.000 pcs

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

352.a
MRZ0150000/0000

Anel elástico de segurança tipo A15x1 DIN 471

aço

brunito

500 x sacola
20.000

Artigo não produzido pela atp

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

352.a.05
MXZ0150000/0000

=Anel elástico de segurança tipo A15x1 DIN 471=

aço inox

-

500 x sacola
500

Artigo não produzido pela atp
Pedido minimo: 5.000 pcs

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

352.a.25
MRZ015A000/0000

=Anel concêntricos para o eixo tipo A15x1 V=

aço

-

1.000 x sacola
1.000

Artigo não produzido pela atp
Pedido minimo: 30.000 pcs

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

352.c
MAM0304000/0001

Suporte universal T7 30x40 mm furo d 16 mm, para
mola

poliamida

neutro
-

1.000 x sacola
1.000

Combina com:
mola de torção, espessura 1,8
a pos.348.a ,
Arruela bloqueio de mola
com uma ponta lateral, espessura 1,2
a pos.351.a
anel elástico d 15 de segurança
a pos.352.a
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

352.e.05
MAZ0029C16/00MA

Suporte T4 d 28x7 mm, com mola direita-esquerda
saliente 6 mm, furo d 16 mm, para puxador moído

poliacetálica
aço inox

marrom
-

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

352.f
MAZ0029B00/00NA

Suporte T2 d 29x7,5 mm, com mola direita-esquerda
saliente 6 mm, furo d 16 mm, para puxador moído

poliacetálica
aço inox

preto
-

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

352.g
MAZ0029A16/00RE
352.i
MAZ0029A16/01VG
352.l
MAZ0029A18/00BF

Suporte T4 d 28x7 mm com mola direita-esquerda
saliente 6 mm, furo d 16 mm, quadro 8 mm
Suporte T4 d 28x7 mm com mola direita-esquerda
saliente 6 mm, furo d 16 mm, quadro 7 mm
Suporte T4 d 28x7 mm com mola direita-esquerda
saliente 6 mm, furo d 18 mm, quadro 8 mm

poliacetálica
aço inox
poliacetálica
aço inox
poliacetálica
aço inox

vermelho
verde
azul escuro
-

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

352.n
MAZ0028B16/00NA

Suporte T2 d 29x7,5 mm com mola direita-esquerda
saliente 6 mm, furo d 16 mm, quadro 8 mm

poliacetálica
aço inox

preto
-

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

352.q
MAZ0028D16/0001

Suporte T5 d 28x6,7 mm, com gancho de trinco, com
mola direita-esquerda saliente 6 mm, furo d 16 mm,
quadro 7 mm
Suporte T5 d 28x6,7 mm, com gancho de trinco, com
mola direita-esquerda saliente 6 mm, furo d 16 mm,
quadro 8 mm

poliacetálica
aço inox

neutro
-

1.000 x sacola
1.000

poliacetálica
aço inox

preto
-

1.000 x sacola
1.000

352.u
MAZ0028D16/01NF

1.000 x sacola
1.000

1.000 x sacola
1.000

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

1.000 x sacola
1.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

352.v
MAZ0028D16/0201

Suporte T5 d 28x6,7 mm, com gancho de trinco, com
mola direita-esquerda saliente 6 mm, furo d 16 mm,
para puxador moído
Suporte T5 d 28x6,7 mm, com gancho de trinco, com
mola direita-esquerda saliente 6 mm, furo d 16 mm,
para puxador moído

poliacetálica
aço inox

neutro
-

1.000 x sacola
1.000

poliacetálica
aço inox

prata
-

1.000 x sacola
1.000

352.w
MAZ0028D16/02AG

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

352.w.20
MAZ0028D16/03AG

Suporte T5 d 28x6,7 mm, com gancho de trinco, com
mola direita-esquerda saliente 5 mm, furo d 16 mm,
para puxador moído

poliacetálica
aço inox

prata
-

1.000 x sacola
1.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Combina com:
com guarnição d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
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Acessórios para puxadores / Reductores de quadra
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

341.u.01
MAU0406100/00NB
341.u.04
MAU0406250/00NB
341.u.05
MAU0406300/00NB
342.a
MAU0408100/00NA
342.b.04
MAU0506150/00NB
342.b.10
MAU0506250/00NB
342.b.12
MAU0506300/00NB
342.b.30
MAU0507250/00NB
342.b.52
MAU0508100/00NB
342.b.54
MAU0508200/00NB
342.c.05
MAU0607200/00NB
342.d.02
MAU0608100/00NB
342.d.15
MAU0608300/00NB
342.e
MAU0650829/00NA
342.g.06
MAU0708200/00NB
342.g.15
MAU0708300/01NB
342.o.05
MAU0808515/00NB
342.p
MAU0809250/00NB
342.p.30
MAU0810250/00NB

Redução do quadro 4x6x10 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 4x6x25 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 4x6x30 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 4x8x10 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 5x6x15 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 5x6x25 mm, para furo

poliamida

=Redução do quadro 5x6x30 mm, para furo=

poliamida

Redução do quadro 5x7x25 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 5x8x10 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 5x8x20 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 6x7x20 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 6x8x10 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 6x8x30 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 6,5x8x29 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 7x8x20 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 7x8x30 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 8x8,5x15 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 8x9x25 mm, para furo

poliamida

Redução do quadro 8x10x25 mm, para furo

poliamida

preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
-

500 x sacola
10.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
1.000 x sacola
10.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
1.000 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000

== : ver aprofundamento
Outros medidas estão disponíveis mediante pedido
Para saber mais, cliqueaqui

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

342.s
MAU0508290/00NA

Redução do quadro 5x8x29 mm, para furo

poliamida

preto
-

500 x sacola
10.000

2022/12/30

Page 208/225
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

342.v
MAU0506200/00NB
342.v.20
MAU0507300/01NB
342.v.40
MAU0607100/01NB
342.v.42
MAU0607200/01NB
342.v.46
MAU0608100/01NB
342.v.48
MAU0608200/01NB
342.v.50
MAU0608300/01NB
342.v.60
MAU0708200/01NB
342.v.80
MAU0809100/01NB
342.v.83
MAU0809250/01NB
342.v.87
MAU0810300/01NB

Redução do quadro 5x6x20 mm, para furo, com gola

poliamida

Redução do quadro 5x7x30 mm, para furo, com gola

poliamida

=Redução do quadro 6x7x10 mm, para furo, com gola=

poliamida

Redução do quadro 6x7x20 mm, para furo, com gola

poliamida

Redução do quadro 6x8x10 mm, para furo, com gola

poliamida

=Redução do quadro 6x8x20 mm, para furo, com gola=

poliamida

Redução do quadro 6x8x30 mm, para furo, com gola

poliamida

Redução do quadro 7x8x20 mm, para furo, com gola

poliamida

=Redução do quadro 8x9x10 mm, para furo, com gola=

poliamida

Redução do quadro 8x9x25 mm, para furo, com gola

poliamida

Redução do quadro 8x10x30 mm, para furo, com gola

poliamida

preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
-

500 x sacola
10.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000

== : ver aprofundamento
Outros medidas estão disponíveis
mediante pedido
Para saber mais, cliqueaqui

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

343.f
MAU0708300/00NB
343.l
MAU0809250/02NB

Redução do quadro 7x8x28 mm, para furo, com gola

poliamida

Redução do quadro 8x9x25 mm, para furo, com gola

poliamida

preto
preto
-

500 x sacola
8.000
500 x sacola
8.000
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Acessórios para puxadores / Acessórios / Rosetas para portões
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

340.a
MKRT336A14/00NA
340.b
MKRT336A16/00NA

Arruela d 33 mm, furo d 14 mm, gola d 19 mm

poliamida

=Arruela d 33 mm, furo d 16 mm, gola d 19 mm=

poliamida

preto
preto
-

1.000 x sacola
6.000
1.000 x sacola
7.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Acessórios / Acessórios para banho
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

353.d
MAV028T000/0000

=Volante livre-ocupado d 28x2 mm, quadro 4 mm=

poliestireno

353.e
MAV028T000/0100

=Volante livre-ocupado d 28x2 mm, quadro 4,5 mm=

poliestireno

353.f
MAV028T000/0200

=Volante livre-ocupado d 28x2 mm, quadro 5 mm=

poliestireno

353.g
MAV028T000/0300

Volante livre-ocupado d 28x2 mm, quadro 6 mm

poliestireno

353.h
MAV028T000/0400

=Volante livre-ocupado d 28x2 mm, quadro 7 mm=

poliestireno

353.i
MAV028T000/0500

=Volante livre-ocupado d 28x2 mm, quadro 8 mm=

poliestireno

branco1.000 x sacola
vermelho
1.000
tampografato
branco1.000 x sacola
vermelho
1.000
tampografato
branco1.000 x sacola
vermelho
2.000
tampografato
branco1.000 x sacola
vermelho
2.000
tampografato
branco1.000 x sacola
vermelho
1.000
tampografato
branco1.000 x sacola
vermelho
2.000
tampografato

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

354.a
MAV029T000/0000

=Volante livre-ocupado d 29x2 mm, quadro 4 mm, altura poliestireno
da haste 12 mm=

354.b
MAV029T000/0100

=Volante livre-ocupado d 29x2 mm, quadro 4,5 mm,
altura da haste 12 mm=

354.c
MAV029T000/0200

=Volante livre-ocupado d 29x2 mm, quadro 5 mm, altura poliestireno
da haste 12 mm=

354.d
MAV029T000/0300

Volante livre-ocupado d 29x2 mm, quadro 6 mm, altura poliestireno
da haste 12 mm

354.e
MAV029T000/0400

Volante livre-ocupado d 29x2 mm, quadro 7 mm, altura poliestireno
da haste 12 mm

354.f
MAV029T000/0500

Volante livre-ocupado d 29x2 mm, quadro 8 mm, altura poliestireno
da haste 12 mm

354.g
MAV029TT00/0000

=Volante livre-ocupado d 29x2 mm, quadro 8 mm, altura poliestireno
da haste 12 mm=

poliestireno

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

branco1.000 x sacola
vermelho
2.000
tampografato
branco1.000 x sacola
vermelho
1.000
tampografato
branco1.000 x sacola
vermelho
1.000
tampografato
branco1.000 x sacola
vermelho
2.000
tampografato
branco1.000 x sacola
vermelho
2.000
tampografato
branco1.000 x sacola
vermelho
2.000
tampografato
latão
1.000 x sacola
banhado1.000
vermelho
tampografato

== : ver aprofundamento
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

355.a
MAV029T000/0700

Volante livre-ocupado d 29x2 mm, quadro 7 mm, altura poliestireno
da haste 7 mm

355.a.01
MAV029T000/0900

Volante livre-ocupado d 29x2 mm, quadro 8 mm, altura poliestireno
da haste 7 mm

355.a.02
MAV029T000/0600

Volante livre-ocupado d 29x2 mm, quadro 6 mm, altura poliestireno
da haste 7 mm

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

355.b
MAV029T500/0000

Volante livre-ocupado d 29x5 mm, quadro 8 mm

poliestireno

branco1.000 x sacola
vermelho
2.000
tampografato

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

356.a
MAV029T000/0800

=Volante livre-ocupado d 29x2 mm, furo de estrela 6
pontas, altura da haste 12 mm=

poliestireno

branco1.000 x sacola
vermelho
1.000
tampografato

branco1.000 x sacola
vermelho
2.000
tampografato
branco1.000 x sacola
vermelho
2.000
tampografato
branco1.000 x sacola
vermelho
2.000
tampografato

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

358.a
MAV021A130/0000

=Volante livre-ocupado d 21x2 mm, furo d 13 mm=

poliestireno

branco1.000 x sacola
vermelho
1.000
tampografato

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

359.a
MAV030T000/0000

Volante livre-ocupado d 30x2 mm, furo modelado
8,5x10 mm

poliestireno

branco1.000 x sacola
vermelho
1.000
tampografato
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

360.a
MAV023A000/0001

=Volante livre-ocupado d 23x1 mm, furo quadro 5 mm
através=

poliacetálica

neutro
-

1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
volante livre-ocupado d 23,1
parte vermelha a pos.361.a
lingueta de furo do quadro 8
a pos.362.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

360.f
MAV023A000/0101

Volante livre-ocupado d 23x1 mm, furo quadro 5 mm
cego, com corte de moeda

poliacetálica

neutro
-

1.000 x sacola
1.000

Combina com:
volante livre-ocupado d 23,1
parte vermelha a pos.361.a
lingueta de furo do quadro 8
a pos.362.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

361.a
MAV023B000/00RE

Volante livre-ocupado d 23x1 mm, parte vermelha

poliacetálica

vermelho
-

1.000 x sacola
1.000

Combina com:
volante livre-ocupado d 23,1
parte branca a pos.360.a
e pos.360.f
lingueta de furo do quadro 8
a pos.362.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

362.a
MAV023C000/00NA

Lingueta de furo do quadro 8 mm

poliacetálica

preto
-

1.000 x sacola
1.000

Combina com:
volante livre-ocupado d 23,1
parte vermelha a pos.361.a
e volante livre-ocupado d 23,1
parte branca a pos.360.a

Posição
Código artigo

Descrição

Material

362.g
MAZ0201660/0000

Lingueta em formato de azeitona, base d 21 mm, vaso d zamak
16 mm, furo do quadro 6 mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

grezzo

100 x caixa
600

Combina com:
o botão d 20 a pos.362.m
Artigo não produzido pela atp
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

362.m
MAZ020166C/0000

Botão d 21 mm, corte de moeda de vaso d 16 mm, pino zamak
quadro 6x75 mm

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

grezzo

50 x caixa
300

Combina com:
lingueta em formato de azeitona,
base d 20 a pos.362.g
Artigo não produzido pela atp
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Acessórios para puxadores / Acessórios / Buchas redondas com quadro
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

363.a
MAZ1204000/0001
363.b
MAZ1204000/0101
363.c
MAZ1204000/01NB

=Bucha arredondada d 12x4 mm, quadro 7 mm=

poliamida

=Bucha arredondada d 12x4 mm, quadro 8 mm=

poliamida

Bucha arredondada d 12x4 mm, quadro 8 mm

poliamida

neutro
neutro
preto
-

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

364.a
MAZ1306000/00MA
364.b
MAZ1306000/01MA
364.c
MAZ1306000/00BA
364.d
MAZ1306000/01BA

=Bucha arredondada d 13x6 mm, quadro 6 mm=

poliamida

=Bucha arredondada d 13x6 mm, quadro 7 mm=

poliamida

Bucha arredondada d 13x6 mm, quadro 6 mm

poliamida

Bucha arredondada d 13x6 mm, quadro 7 mm

poliamida

marrom
marrom
branco
branco
-

1.000 x sacola
5.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Acessórios / Anilha de protecção para puxador
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

365.a
MAZ1618000/0002

Anel salvamanilha d interiores 16 e 18 mm

policloreto de transparente 100 x sacola
vinila
1.500
Artigo não produzido pela atp
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Acessórios para puxadores / Acessórios / sistema de regulagem do comprimento do ferro para drykeep (DK)
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

365.i
MAU0708340/0101

Regulador do quadro 7x8x34 mm, para ferro a
cremalheira 1 lado

poliacetálica

neutro
-

1.000 x sacola
1.000

Combina com:
o ferro a cremalheira 1 lato 7x70 mm
a pos.365.p,
arruela oval 30x65, 4 trincos,
para puxador moído
a pos.307.b.20 e307.b.25

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

365.p
MRDV77000A/0000

Ferro a cremalheira 1 lato 7x70 mm

ferro

zincato

500 x caixa
500

Combina com:
o regulador do quadro 7x8x34
a pos.365.i
arruela oval 30x65, 4 trincos,
para puxador moído
a pos.307.b.20 e307.b.25
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Acessórios para puxadores / Acessórios / Centralização dispositivo para fechaduras
Posição
Código artigo

Descrição

Material

352.z
MAZ0816000/00NA
352.z.05
MAZ0716000/00NA

Centralização para ferro q 8, para alças moidas furo d 16 poliestireno
mm
=Centralização para ferro q 7, para alças moidas furo d poliestireno
16 mm=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
preto

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
530

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

352.z.20
MAZ0818000/00NA

Centralização d 8x18 mm, para PZ com lingueta

polipropileno

preto

1.000 x sacola
1.000
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Acessórios para puxadores / Acessórios / Portas de segurança
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

770.a
MAZ0145000/00NA
770.b
MAZ0145000/00OC

=Conjunto porta de segurança=

poliacetálica

=Conjunto porta de segurança=

poliacetálica

preto
ouro claro
-

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

770.l
MAZ0145000/01NA
770.m
MAZ0145000/01OC

=Conjunto arruelas para porta de segurança: d 18x20x8 poliacetálica
mm + d 18x21x8 mm=
=Conjunto arruelas para porta de segurança: d 18x20x8 poliacetálica
mm + d 18x21x8 mm=

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
ouro claro
-

100 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Fixadores de portas e persianas / Fixadores de porta
Posição
Código artigo

Descrição

Material

700.c
FES251B000/00NF
700.i
FES251B000L00NF

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

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

preto
preto
-

50 x caixa
500
1.000 x caixa
1.000

peso de liberação de 6,5 kg

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

701.b
FES2520000/00NA

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

poliacetálica

preto
-

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

702.b
FES2530000L00BA
702.e
FES2530000L00NA

=Pinça de bloqueio de porta circula=

poliamida

Pinça de bloqueio de porta circula

poliamida

branco
preto
-

50 x caixa
500

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Fixadores de portas e persianas / Fixadores de persianas
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

707.b
FES257B000/00NA

Bloqueios de persianas com miniaturas, abas de peças
flexíveis, parafuso e bucha de fixação, para armações de
44 a 65 mm
=Bloqueios de persianas com miniaturas, abas de peças
flexíveis, parafuso e bucha de fixação, para armações de
44 a 65 mm=
=Bloqueios de persianas com miniaturas, abas de peças
flexíveis, parafuso e bucha de fixação, para armações de
44 a 65 mm=
Bloqueios de persianas com miniaturas, abas de peças
flexíveis, parafuso e bucha de fixação, para armações de
44 a 65 mm

poliamida
ferro

preto
-

30 x caixa
300

poliamida
ferro

ouro claro
-

30 x caixa
300

poliamida
ferro

prata
-

30 x caixa
300

poliamida
ferro

preto
-

350 x x caixa
350

707.d
FES257B000/00OC
707.f
FES257B000/00AG
707.h
FES257B000D00NA

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

709.b
FES259B000/00NA

Bloqueios de persiana tipo borboleta, com aba de peças
flexíveis, parafuso e bucha de fixação, para armações de
44 a 65 mm
=Bloqueios de persiana tipo borboleta, com aba de
peças flexíveis, parafuso e bucha de fixação, para
armações de 44 a 65 mm=
=Bloqueios de persiana tipo borboleta, com aba de
peças flexíveis, parafuso e bucha de fixação, para
armações de 44 a 65 mm=
Bloqueios de persiana tipo borboleta, com aba de peças
flexíveis, parafuso e bucha de fixação, para armações de
44 a 65 mm

poliamida
ferro

preto
-

25 x caixa
250

poliamida
ferro

ouro claro
-

25 x caixa
250

poliamida
ferro

prata
-

25 x caixa
250

poliamida
ferro

preto
-

300 x caixa
300

709.d
FES259B000/00OC
709.f
FES259B000/00AG
709.h
FES259B000C00NA

== : ver aprofundamento
Adequado para montagem
nas persianas (parte inferior)
e portas-janelas (lateral)
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Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

710.b
FES2600000/01NA

Bloqueios de persianas automático TORNADO,
com parafuso de 6x60 mm e bucha de fixação, com
espaçadores para armações de 39 a 56 mm

preto
-

10 x caixa
100

710.c
FES2600000F03NA

Bloqueios de persianas automático TORNADO, para
parafuso d 6 mm, com espaçadores para armações de
39 a 56 mm (Sem parafuso e bucha)

poliacetálica
borracha
termoplástica
ferro
borracha
termoplástica
poliacetálica

preto
-

150 x caixa
150

Com parafusos e buchas
Adequado para montagem
nas persianas (parte inferior)
e portas-janelas (lateral)

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

710.f
FES2600000/02NA

Bloqueios de persianas automático TORNADO,
com parafuso de 6x60 mm e bucha de fixação, com
espaçadores para armações de 12 a 38 mm

poliacetálica preto
borracha
termoplástica
ferro

10 x caixa
100

Com parafusos e buchas
Adequado para montagem
nas persianas (parte inferior)
e portas-janelas (lateral)

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

710.l
FES2600000F01NA

=Bloqueios de persianas automático TORNADO, para
parafuso d 7 mm, com espaçadores para armações de
39 a 56 mm=

poliacetálica preto
borracha
termoplástica

150 x caixa
150

== : ver aprofundamento
Sem parafusos e buchas
Adequado para montagem
nas persianas (parte inferior)
e portas-janelas (lateral)
Combinável com fijaciones específicos
para isolamento externo

2022/12/30

Page 222/225
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

710.p
FES2600000F02NA

Bloqueios de persianas automático TORNADO, para
parafuso d 7 mm, com espaçadores para armações de
12 a 38 mm

poliacetálica preto
borracha
termoplástica

150 x caixa
150

Sem parafusos e buchas
Adequado para montagem
nas persianas (parte inferior)
e portas-janelas (lateral)
Combinável com fijaciones específicos
para isolamento externo
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Acessórios para puxadores / Fixadores de portas e persianas / Acessórios / Borrachas para batente
de porta
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

340.w
MAZ051A000/00GA
340.y
MAZ051A000/00BA
341.a
MAZ051A000/00NA

=Bloqueio de porta em caracol tipo -A-=

borracha
termoplástica
borracha
termoplástica
borracha
termoplástica

cinza
branco
preto
-

=Bloqueio de porta em caracol tipo -A-=
Bloqueio de porta em caracol tipo -A-

1.000 x caixa
1.000
1.000 x caixa
1.000
1.000 x caixa
1.000

== : ver aprofundamento
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Acessórios para puxadores / Fixadores de portas e persianas / Acessórios / Maçaneta para bloquear
apoios laterais
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

345.a
MAZ0540000/00BR
345.b
MAZ0540000/00NA

=Maçaneta de peças para bloqueio de persianas=

policloreto de
vinila
policloreto de
vinila

ouro bronze
preto
-

Maçaneta de peças para bloqueio de persianas

1.000 x sacola
1.000
1.000 x sacola
1.000

== : ver aprofundamento
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