klamki, gałki i uchwyty
01

LOB S.A.

02
0213

klamka wzmocniona
72/90, długi szyld
klamka-klamka MKS
klamka-uchwyt MPS

GERDA Sp. z o.o.
Szyld TD1000 BLOK 72/90
2039 klamka-klamka, biała
7083 klamka-klamka, chrom
7084 klamka-klamka, satyna
5225 gałko-klamka, satyna

kolory: chrom
Klamka 72, długi szyld
5439 na klucz, wkładkę
5700 WC

8448

kolory: chrom

kolory: oliwka, platynowy,
srebrny, złoty

Klamka prosta 72 mm 2101
3878 na klucz, wkładkę
3898 WC

8449

kolory: mosiądz
Klamka wygięta 72 mm 2102
na klucz, wkładkę
3912 mosiądz
3680 patyna
1325 satyna
3914 WC, mosiądz
5374 WC, patyna
8053 WC, satyna
Klamka MK202 (KTR) z okrągłym
szyldem
0175 z tarczami wkładkę
7706 z tarczami na klucz
1091 bez tarczki dolnej
kolory: chrom
Klamka-uchwyt MP2102 z okrągłym
szyldem
0091 z tarczami, na wkładkę
7760 bez tarczki dolnej
kolory: chrom
Tarcze drzwiowe
0547 na klucz, wkładkę
4268 WC
kolory: chrom
0422

tarcza antywłamaniowa
drzwiowa BIZON MT21
LOB

kolory: chrom
2488

tarcza MT04
do zamka wpuszczanego
LOB

kolory: chrom
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szyld TD1000 72 mm BLOK
długi szyld
klamka-klamka
gałko-klamka

szyld TD1000 72 mm 		
ORIENT, długi szyld
klamka-klamka
gałko-klamka

kolory: oliwka, platynowy,
srebrny, złoty

03

METALPLAST Czestochowa S.A.
Klamka ALUHARD 72/92 szyld 235
7465 klamka-klamka
7155 klamka-uchwyt
typ:
prawy, lewy
kolory: biały, brąz, czarny, srebrny
Klamka K90, 72/90
szyld 165 lub 210
0164 chrom
0163 biały, brąz, czarny

0111

klamka-uchwyt K90,
72/90, szyld 165

kolory: biały, brąz, czarny
6602

uchwyt-uchwyt K90,
72/90, szyld 165

kolory: biały, brąz, czarny
2741

klamka K90, ST27
72/90

kolory: biały, brąz, czarny
1382

klamka-uchwyt K90, ST27
72/90

typ:
prawy, lewy
kolory: biały, brąz, czarny

klamki, gałki i uchwyty

2023

uchwyt-uchwyt K90, ST27
72/90

typ:
prawy, lewy
kolory: biały, brąz, czarny

Klamka do zamka bramowego
K90, szyld 260
2919 klamka-klamka
4496 klamka-uchwyt

kolory: brąz, czarny

1630

klamka zamka hakowego

kolory: biały, brąz, czarny
Klamka-klamka K-90
z tarczami krótkimi 75/31
0165 chrom
1732 biały, brąz, czarny
0046 bez tarczki dolnej, chrom
4763 bez tarczki dolnej
biały, brąz, czarny
Klamka-uchwyt K-90
z tarczami krótkimi 75/31
0925 chrom
2955 biały, brąz, czarny

Uchwyt-uchwyt K-90
z tarczkami krótkimi 75/31
0951 chrom
2644 biały, brąz, czarny
4581 bez tarczki dolnej
biały, brąz, czarny
7156

szyld klamki ALUHARD
na wkładkę

kolory: biały, brąz, czarny, srebrny
0214

tarczki do zamka ZB 75/31
na klucz, wkładkę

kolory: biały, brąz, czarny, nikiel
0263

gałka obrotowa metalowa
z wkładką bębenkową do
zamka FEAL z blokadą
zapadki

kolory: nikiel

04

GAMET S.A.
Klamka do drzwi zewnętrznych
DHR 12Z 72 długi szyld na wkładkę
1491 nikiel szczotkowany /07
7557 mosiądz antyczny /AB
Charakteryzuje się: niewidocznymi
śrubami, od strony zewnętrznej
typ:
prawa, lewa
Klamka do drzwi zewnętrznych
DHO 12Z 72 długi szyld na wkładkę
1995 nikiel szczotkowany /07
1939 mosiądz antyczny /AB
Charakteryzuje się: niewidocznymi
śrubami, od strony zewnętrznej
typ:
prawa, lewa
Klamka DHA 11, 72/90, długi szyld
na klucz, wkładkę, bez otworu
7059 mosiądz /03
0709 nikiel satynowy /06
7060 nikiel szczotkowany /07
5484 chrom satynowy /08
7331 mosiądz antyczny /AB
7065 WC, mosiądz /03 (72 mm)
3332 WC, nikiel satynowy /06
(72 mm)
7066 WC, nikiel szczotkowany /07
(72 mm)
5485 WC, chrom satynowy /08
7332 WC, mosiądz antyczny /AB
(72 mm)
Klamka DHT 11, 72/90, długi szyld
na klucz, wkładkę, bez otworu
7062 mosiądz /03
7061 nikiel satynowy /06
7509 nikiel szczotkowany /07
5490 chrom satynowy /08
7458 mosiądz antyczny /AB
7067 WC, mosiądz /03 (72 mm)
7068 WC, nikiel satynowy /06
(72 mm)
1948 WC, nikiel szczotkowany
/07 (72 mm)
5491 WC, chrom satynowy /08
7459 WC, mosiądz antyczny /AB
(72 mm)		
Klamka DHL 11, 72/90, długi szyld
na klucz, wkładkę, bez otworu
7855 nikiel szczotkowany /07
7853 mosiądz antyczny /AB
7856 WC, nikiel szczotkowany /07
(72 mm)
7854 WC, mosiądz antyczny /AB
(72 mm)
Klamka DHO 11 72/90, długi szyld,
na klucz, wkładkę, bez otworu
7623 nikiel szczotkowany /07
2884 mosiądz antyczny /AB
6929 WC, nikiel szczotkowany /07
5353 WC, mosiądz antyczny /AB
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Klamka DH02 72/90, długi szyld,
na klucz, wkładkę, bez otworu
1717 nikiel satynowy /06
1856 nikiel szczotkowany /07
5352 WC, nikiel satynowy /06
5486 WC, nikiel szczotkowany /07

Klamka DH01 22 z okrągłym szyldem
0724 nikiel szczotkowany /07
0732 mosiądz antyczny /AB

Klamka DHR 12 72/90, długi szyld,
na klucz, wkładkę, bez otworu
2822 nikiel szczotkowany /07
5591 mosiądz antyczny /AB
0200 WC, nikiel szczotkowany /07
5493 WC, mosiądz antyczny /AB

Klamka DH02 szyld kwadrat
8107 nikiel satynowy /06
5354 nikiel szczotkowany /07

Klamka DHR 22 z okrągłym szyldem
7424 nikiel szczotkowany /07
0291 mosiądz antyczny /AB

1786

klamka DH04 szyld kwadrat

kolory: nikiel szczotkowany /07
Klamka DHA 22
z okrągłym szyldem
7064 mosiądz /03
7700 chrom /04
0714 nikiel satyna /06
7063 nikiel szczotkowany /07
5487 chrom satynowy /08
7333 mosiądz antyczny /AB
Klamka DHT 22 z okrągłym szyldem
7073 mosiądz /03
7076 nikiel satynowy /06
5492 chrom satynowy /08
7510 nikiel szczotkowany /07
7423 mosiądz antyczny /AB
Klamka DHL 22 z okrągłym szyldem
7852 nikiel szczotkowany /07
7851 mosiądz antyczny /AB

Klamka DHO 22 z okrągłym szyldem
0023 chrom /04
8066 nikiel szczotkowany /07
8060 mosiądz antyczny /AB

Szyld do drzwi zewnętrznych
PLT 23Z-Y na wkładkę
5633 nikiel szczotkowany /07
4504 mosiądz antyczny /AB

Tarczka kwadrat PLT, na klucz,
wkładkę
5387 nikiel satynowy /06
0700 nikiel szczotkowany /07
7024 mosiądz antyczny /AB

Blokada WC kwadrat, PLT
6691 nikiel satynowy /06
2098 nikiel szczotkowany /07
7136 mosiądz antyczny /AB

Tarczka-osłonka kwadrat
7633 nikiel satynowy /06
2143 nikiel szczotkowany /07
6375 mosiądz antyczny /AB

Klamka DHE 22 z okrągłym szyldem
8436 patyna na mosiądzu /05
0204 nikiel patynowany /11

Klamka DHC 22 z okrągłym szyldem
7456 nikiel satynowy /06
7822 mosiądz antyczny /AB
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Tarczka PLT, na klucz, wkładkę
7069 mosiądz /03
6350 chrom /04
2280 patyna na mosiądzu /05
7077 nikiel satynowy /06
7071 nikiel szczotkowany /07
5487 chrom satynowy /08
0826 nikiel patynowany /11
7334 mosiądz antyczny /AB
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Blokada WC, PLT
7070 mosiądz /03
6349 chrom /04
8033 patyna na mosiądzu /05
7078 nikiel satynowy /06
7072 nikiel szczotkowany /07
5501 chrom satynowy /08
5812 nikiel patynowany /11
7335 mosiądz antyczny /AB

05

kolory: patyna

07

AXA
8222

HOPPE
Klamka ISTANBUL, 60/72/90
długi szyld, na klucz, wkładkę,
bez otworu
6174 mosiądz
6176 patyna
6505 chrom
7391 satyna
6175 WC, mosiądz (prawy, lewy)
6177 WC, patyna (prawy, lewy)
6822 WC, chrom (prawy, lewy)
7392 WC, satyna (prawy, lewy)
Klamka ROISSY, 72/90
długi szyld, na klucz, wkładkę
8259 mosiądz
8261 patyna
8260 WC, mosiądz (prawy, lewy)
8262 WC, patyna (prawy, lewy)
Klamka ALICANTE, 72/90
długi szyld, na klucz, wkładkę
8263 mosiądz
8265 patyna
8264 WC, mosiądz (prawy, lewy)
8266 WC, patyna (prawy, lewy)
Klamka BIRMINGHAM 72 długi szyld
5315 na klucz, wkładkę
6156 WC
kolory: brąz /F4
7798

klamka HOPPE LONDON
72, na wkładkę

kolory: anodowany, brąz, srebrny,
szampański

06

Klamka LAVINIA 60/72/90
długi szyld
1306 na klucz, wkładkę, bez otworu
1316 WC

BERTELLI
Klamka SARA 60/72/90, długi szyld,
1284 na klucz, wkładkę, bez otworu
1245 WC

klamka AXA PLUS,
72/90, długi szyld
z zabezpieczeniem
zewnętrznym

kolory: srebro mat./F1, złoto mat./F3,
stare złoto/F4, tytan/F9
8223

gałko-klamka AXA PLUS,
72/90, długi szyld
z zabezpieczeniem
zewnętrznym

kolory: srebro mat./F1, złoto mat./F3,
stare złoto/F4, tytan/F9
8225

klamka AXA PLUS,
72/90, długi szyld
bez zabezpieczenia
zewnętrznego

kolory: srebro mat./F1, złoto mat./F3,
stare złoto/F4, tytan/F9
8226

gałko-klamka AXA PLUS,
72/90, długi szyld
bez zabezpieczenia
zewnętrznego

kolory: srebro mat./F1, złoto mat./F3,
stare złoto/F4, tytan/F9
Klamka AXA NOVA,72, długi szyld
8236 na klucz, wkładkę
8252 WC
kolory: srebro mat./F1, złoto mat./F3,
stare złoto/F4, tytan/F9
Klamka AXA MINI DIVA 72 długi szyld
5661 na klucz, wkładkę
5662 WC
kolory: złoto mat./F3 		
4359

klamka AXA QUATRO,
kwadratowy szyld

kolory: mosiądz
kolory: srebro mat./F1, stare złoto /F4
Klamka BARBARA
60/72/90 długi szyld
2964 na klucz, wkładkę, bez otworu
2963 WC

5162

kolory: mosiądz-chrom

kolory: srebro mat./F1, stare złoto /F4

tarczka AXA QUATRO,
kwadratowy szyld na klucz,
wkładkę
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4360

blokadka WC AXA QUATRO,
kwadratowy szyld

kolory: srebro mat./F1, stare złoto /F4
8224

szyld AXA PLUS,
z zabezpieczeniem
zewnętrznym

kolory: srebro mat./F1, złoto mat./F3,
stare złoto/F4, tytan/F9
8227

szyld AXA PLUS,
bez zabezpieczenia
zewnętrznego

Klamka FING, 60/72/90
długi szyld, na klucz, wkładkę,
bez otworu
7997 mosiądz
3555 patyna
7998 WC, mosiądz
3585 WC, patyna
Uchwyt-klamka 72/90, długi szyld
na klucz, wkładkę
7144 mosiądz
7145 patyna

1950

kolory: srebro mat./F1, złoto mat./F3,
stare złoto/F4, tytan/F9

08 Ekskluzywne klamki LINEA CALI*
0694

klamka OPERA długi szyld
72/90 na klucz, wkładkę

klamka BISZKOPT 2
z okrągłym szyldem
z otworami w poziomie
lub w pionie

kolory: mosiądz
3336

klamka ŁYŻECZKA 3
z okrągłym szyldem
z otworami w poziomie
lub w pionie

kolory: mosiądz
0702

klamka DAISY długi szyld
72/90 na klucz, wkładkę

0176

klamka MC z okrągłym
szyldem, gładka

kolory: mosiądz

0689

09

klamka LIBERTY długi szyld
72/90 na klucz, wkładkę

METAL-BUD
Klamka BISZKOPT 2, 60/72/90
długi szyld, na klucz, wkładkę,
bez otworu
2579 mosiądz
1375 satyna
1129 patyna
2593 WC, mosiądz
1386 WC, satyna
1132 WC, patyna
Klamka ŁYŻECZKA 3, 60/72/90
długi szyld, na klucz, wkładkę
bez otworu
3375 mosiądz
5821 patyna
3383 WC, mosiądz
5930 WC, patyna
Klamka BISZKOPT BIS 72
5544 na klucz, wkładkę, bez otworu
5566 WC
kolory: mosiądz
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* Klamki LINEA CALI dostępne w różnych kolorach i rozmiarach na zamówienie

Klamka BISZKOPT 2
z okrągłym szyldem, kryta
0041 mosiądz
4239 patyna

Klamka ŁYŻECZKA 3
z okrągłym szyldem, kryta
2000 mosiądz
7143 patyna

0178

klamka MD z okrągłym
szyldem, mosiądz-drewno,
opcje: szyld “telewizorek”

kolory: ciemny, jasny, lewis,
wiśnia, biały
Gałka obrotowa
0798 mosiądz
1602 mosiądz-drewno
kolory: biały, brąz, ciemny, jasny
lewis, wiśnia
Gałka stała
4194 mosiądz
1521 mosiądz-drewno
kolory: ciemny, jasny
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Tarczka do klamek na klucz, wkładkę
0544 mosiądz
4759 mosiądz lakierowany
opcje: tarczka “telewizorek”

Tarczka do klamek, kryta na klucz,
wkładkę
0044 mosiądz
4258 patyna

Blokada WC
0059 mosiądz
opcje: tarczka “telewizorek”
0456 mosiądz lakierowany
(motylek)

Blokada WC, kryta
0049 mosiądz
4973 patyna

Tarczka bramowa na wkładkę
3421 mosiądz
5659 satyna, patyna

Uchwyt do poręczy
6683 mosiądz
6684 patyna

11

GAMAR
6510

kolory: satyna /F1 (lakier żywiczny)
4363

10

ASSA ABLOY - YALE
Klamka VERONA okrągły szyld
6717 mosiądz patyna
6716 nikiel satyna

Klamka do drzwi
zewnętrznych HERMES WT2
72/90/92 długi szyld
z zabezpieczeniem
zewnętrznym

kolory: srebro mat. /F1, stare złoto /F4
4358

Pochwyt – klamka do 		
drzwi zewnętrznych HERMES
WT2 72/90/92 długi szyld
z zabezpieczeniem
zewnętrznym

kolory: srebro mat. /F1, stare złoto /F4
Klamka METRO, 60/72/90 długi szyld
5627 na klucz, wkładkę, bez otworu
7874 WC

kolory: biały, brąz
Klamka TALIA, 60/72/90, długi szyld
na klucz, wkładkę, bez otworu
2596 biały, brąz
6970 złota
3741 WC biały, brąz
7415 WC złota
7861

Uchwyt do poręczy ozdobny
4553 długi, mosiądz
3520 krótki, mosiądz
7351 długi retro, patyna

Klamka do drzwi
zewnętrznych ARES WT1B
72/90/92 długi szyld

klamka DIANA, 72/90
długi szyld ST27, wąski

kolory: biały, brąz
7868

klamka-uchwyt DIANA
72/90, długi szyld ST27
wąski

kolory: biały, brąz
7865

Tarczka okrągła na klucz, wkładkę
7425 mosiądz patyna
6353 nikiel satyna

uchwyt-uchwyt DIANA
72/90, długi szyld ST27
wąski

kolory: biały, brąz
7860
Blokada WC
6354 mosiądz patyna
6719 nikiel satyna

klamka DIANA, 72/90
długi szyld 165, średni

kolory: biały, brąz
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7867

klamka-uchwyt DIANA
72/90, długi szyld 165,
średni

6512

szyld do drzwi zewnętrznych
ARES

kolory: biały, brąz

kolory: satyna /F1 (lakier żywiczny)

7864

7869

uchwyt-uchwyt DIANA
72/90, długi szyld 165,
średni

tarczka DIANA, wąski szyld
88/30

kolory: biały, brąz

kolory: biały, brąz

3265

Tarczka na klucz, wkładkę
2597 biały, brąz
8159 złoty

klamka bramowa, MERCURY
90 długi szyld na klucz,
wkładkę

kolory: czarny antyk, brąz antyk
3045

Blokada WC
6833 biały, brąz
7627 złoty
6705 biały, brąz, zwykła

klamka-uchwyt bramowy,
MERCURY 90 długi szyld
na klucz, wkładkę

kolory: brąz
2276

klamka METRO
z okrągłym szyldem

kolory: biały, brąz

7414

klamka TALIA z okrągłym
szyldem

12

WISBERG
Klamka D12/40, 72
na klucz, wkładkę, bez otworu
4525 złoto
4526 WC złoto

2647

klamka szyld 30, 60/72/90
na klucz, wkładkę, bez otworu

kolory: biały, brąz
kolory: biały, brąz
Klamka BISZKOPT z okrągłym szyldem
2594 biały, brąz
6127 złoty

5527

gałko-klamka 72/90
na wkładkę

kolory: brąz, czarny
7859

klamka DIANA, wąski szyld
z tarczami krótkimi, 88/30

Klamka prosta z okrągłym szyldem
1294 biały, brąz
2259 złoto, chrom

kolory: biały, brąz
7866

klamka-uchwyt DIANA
wąski szyld z tarczami 		
krótkimi, 88/30

Klamka gięta z okrągłym szyldem
6074 biały, brąz, czarny
6369 złoto

kolory: biały, brąz
7863

uchwyt-uchwyt DIANA
wąski szyld z tarczami 		
krótkimi, 88/30

kolory: biały, brąz
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Klamka gięta, okrągła z okrągłym
szyldem
4535 biały, brąz
3069 złoto, chrom
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Gałka obrotowa lakierowana
1791 biały, brąz, czarny
1792 złoto
4198 chrom

5677

Klamka BISZKOPT SPIŻ, 72/90
długi szyld, na klucz, wkładkę
3500 mosiądz
5791 patyna
3506 WC, mosiądz
5792 WC, brąz

gałko-klamka z tarczką
2492

kolory: biały, brąz, czarny

klamka OTKLG RETRO, 90
długi szyld, na klucz
wkładkę

kolory: mosiądz
Gałka stała
5526 biały, brąz, czarny
5568 złoto, chrom

Tarczka do klamek na klucz, wkładkę
1241 biały, brąz, czarny
2395 złoto, chrom

Blokada WC
1282 biały, brąz, czarny
1894 chrom, złoto

13

2491

klamka OTKLD RETRO 		
72/90, długi szyld
na klucz, wkładkę

kolory: mosiądz
Klamka kuta 90, długi szyld
na klucz, wkładkę
2654 z trzpieniem ø8
1485 z trzpieniem ø10
kolory: czarny
Klamka AMIG, długi szyld
na klucz, wkładkę
6541 AMIG 107,72 mm
6905 AMIG 109,90 mm
3238 bez otworu

Pozostale
7826

klamka SPECIAL
wzmocniona, 72/90
długi szyld, na wkładkę
szyld dodatkowy (
7827)

kolory: czarny
0109

kolory: nikiel szczotkowany
Klamka ECO 72 długi szyld
7470 na klucz, wkładkę
6904 WC

typ:
prawy, lewy
kolory: mosiądz
5305

kolory: brąz
Klamka 2704/840 NELLY
60/72/90, długi szyld
4519 na klucz, wkładkę, bez otworu
4520 WC

gałko-klamka 760, 72/90
długi szyld, na wkładkę

gałko-klamka 1031, 72/90
długi szyld, na klucz
wkładkę

kolory: brąz
0174

kolory: patyna

klamka bramowa RETRO
90, długi szyld
na klucz, wkładkę

kolory: mosiądz
Klamka 1102 długi szyld,
60/72/90 URANIA
4517 na klucz, wkładkę, bez otworu
4518 WC
kolory: patyna
Klamka AZURRA, 72/90 długi szyld
3242 na klucz, wkładkę
3330 WC
kolory: mosiądz, patyna

1480

klamka bramowa BYTÓW
90, długi szyld
na klucz, wkładkę

kolory: brąz
2374

klamka garażowa KASTEL

kolory: brąz, czarny
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Klamka GJM długi szyld 72
8897 na klucz, wkładkę
8898 WC

klamka BISZKOPT SPIŻ
z okrągłym szyldem
2433 mosiądz
1074 patyna

kolory: złota
8124

klamka JUPITER FAM
długi szyld 32
na klucz, wkładkę

tarczka SPIŻ na klucz, wkładkę
0546 mosiądz
5793 patyna

kolory: biały, brąz
klamka BAJDA, 72/90, długi szyld
2515 na klucz, wkładkę
1987 WC

blokada WC SPIŻ
0061 mosiądz
5794 patyna

kolory: biały, brąz, czarny
klamka SEG K, 60/72/90, długi szyld
5774 na klucz, wkładkę, bez otworu
5823 WC
kolory: biały, brąz
klamka z blokadą zamka
4606 mosiądz
4575 biały, brąz, złoto

2918

gałko-klamka

kolory: mosiądz
2260

gałko-gałka-klamka BYTÓW
z okrągłym szyldem
z gałką obrotową i stałą
z tarczką na wkładkę

typ:

prawy, lewy

kolory: biały, brąz

6181

klamka 1060/555 LAVINIA
z okrągłym szyldem
opcja: tarczka (
6516),
blokada WC(
6564)

klamka z okrągłym szyldem
0190 z tarczkami na klucz, wkładkę
0193 bez tarczki dolnej

kolory: chrom, satyna

kolory: biały, brąz

6182

klamka aluminiowa
z okrągłym szyldem
0167 z tarczkami na klucz, wkładkę
0171 bez tarczki dolnej

klamka ASTORIA
z okrągłym szyldem
opcja: tarczka (
6516),
blokada WC (
6564)

kolory: satyna-chrom
6516
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tarczka ASTORIA
na klucz, wkładkę

2630

klamka BAJDA
z okrągłym szyldem
malowana

kolory: satyna-chrom

kolory: biały, brąz

6564

6704

blokada WC ASTORIA

klamka z szyldem
„telewizorek”

kolory: satyna-chrom

kolory: biały, brąz

klamka VEGA SPIŻ, z okrągłym szyldem
0205 mosiądz
opcja: tarczka (
0546)
blokada WC (
0061)

6707

tarczka BAJDA
na klucz, wkładkę

klamki, gałki i uchwyty

0541

tarczka K na klucz, wkładkę
pod klamkę
“telewizorek”, okrągłą

14

Stal nierdzewna


5348

klamka 9544H01 GJM
z okrągłym szyldem
stal nierdzewna
opcja: tarczka (
7546)
blokada WC (
7547)

8528

klamka 9544H04 GJM FORMA
z okrągłym szyldem
stal nierdzewna
opcja: tarczka (
7546)
blokada WC (
7547)

7708

klamka 9507H01 GJM
z wąskim szyldem
stal nierdzewna
opcja: tarczka (
7953)

7546

tarczka 9544C na wkładkę
stal nierdzewna

7953

tarczka 9507C na wkładkę
wąska, stal nierdzewna

7547

blokada WC 9807
stal nierdzewna

kolory: aluminium, biały, brąz
0056

blokada WC K		
“telewizorek”, okrągła



kolory: aluminium, biały, brąz
6552

klamka AGA zamka
wrotowego, na wkładkę
opcja: tarczka WB (
6554)



kolory: grafit antyk
6554

tarczka WB BYTÓW
do klamki zamka wrotowego



kolory: grafit antyk
4707

gałka stała z szyldem owalnym



kolory: biały, brąz, czarny
0101

gałka stała BYTÓW
malowana



kolory: biały, brąz, czarny, srebro
gałka stała OR
0105 mosiądz
0107 nikiel
0100 biały, brąz, czarny

6993

gałka stała AMIG 16

kolory: czarny
2505

Uchwyty drzwiowe
Uchwyt drzwiowy MIŚ
mosiądz chrom malowany
0710 3027
1980
L-170
2816 5618
0711
L-270
2766 0015
0708
L-370
kolory:

biały, brąz

1881

uchwyt drzwiowy
L-250, L-320, L-400
kompletny

kolory:

biały, brąz, czarny

5147

uchwyt drzwiowy odgięty
PCV L-300 z mocowaniem
dwustronnym

kolory:

biały, czarny

gałka stała MIŚ

kolory: mosiądz
0106

16

gałka MIŚ obrotowa duża
opcja: gałka stała-obrotowa

kolory: mosiądz
5171
7827

szyld wzmocniony SPECIAL
na wkładkę

kolory: nikiel szczotkowany
produkt z oferty specjalnej

uchwyt drzwiowy trójkątny
PCV 334/34 z mocowaniem
dwustronnym

kolory: biały, czarny
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6991



uchwyt drzwiowy 103
280 x 45 x 2

7784

uchwyt 5123 25x300
INOX, pojedynczy

7952

uchwyt 5181 25x300
INOX, komplet

kolory: czarny
6989



uchwyt drzwiowy 101
280 x 45 x 2

kolory: czarny
uchwyt do drzwi przesuwnych
3012 mosiądz OLV629
5129 patyna OGR629

18

Akcesoria do klamek
Wkręt alumniowy i mosiądzowany
5474 M4x50
5475 M4x60
2731 M4x75

uchwyt do drzwi przesuwnych MIŚ
6225 mosiądz
6224 chrom
6226 patyna
5363 biały, brąz

Nakrętka
2767 mosiądz
2732 aluminium

uchwyt poręczy MIŚ
4822 mosiądz
5616 chrom

6159

5232

kolory: biały, brąz

uchwyt do skrzyni

nakrętka z tworzywa

6574

zestaw naprawczy klamki

2651

trzpień do klamek
przedłużany 12 cm

1973
2622

łożysko do klamki
podkładka łożyska
do klamki

kolory: ocynk żółty

17

Uchwyty drzwiowe
ze stali nierdzewnej
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7782

uchwyt 901 25x300
INOX, komplet

7783

uchwyt 902 32x300/460
INOX, komplet

7785

uchwyt 5122H25 25x300
INOX, komplet

produkt z oferty specjalnej

