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GADŻETY REKLAMOWE Z TWOIM LOGO

Chcesz mieć gadżety reklamowe takie jak kubek, kufel czy koszulkę z TWOIM LOGO?

Zamów produkty w naszym sklepie za 3000 zł, a OTRZYMASZ koszulkę GRATIS!!

Zamów produkty za 1500 zł, a otrzymasz kubek z Twoim logo GRATIS!!
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

42-202 Częstochowa
telefon: 34 3606 600 ; 34 3606 601 ; 793 146 148

fax: biuro@centrumokuc.pl
e-mail: biuro@centrumokuc.pl

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena netto Cena
brutto

BOLCE I LISTWY ANTYWYWAŻENIOWE
Strona główna > AKCESORIA DRZWIOWE > BOLCE I LISTWY ANTYWYWAŻENIOWE

Bolec antywyważeniowy z tulejką
Skrócony opis:
Bolec antywyważeniowy w komplecie z tulejką
przeznaczony do montażu w skrzydle drzwiowym i
ościeżnicy jako element zapobiegający wyważeniu drzwi.

Producent: DOM POLSKA

4,48 zł 5,51 zł

Listwa antywyważeniowa cynk biały
Skrócony opis:
Listwa antywyażeniowa z przeciwlistwą w kolorze cynku
białego. 
Zatosowanie : blokada antywyważeniowa skrzydła
drzwiowego.

Producent: DOORTECH

3,60 zł 4,43 zł

Listwa z bolcem antywyważeniowym 16/80
Skrócony opis:
Bolec antywyważeniowy na listwie wraz z przeciwlistwą.
Zestaw znajduje zastosowanie w blokowaniu
antywyważeniowym skrzydła drzwiowego. 

Producent: DOM POLSKA

4,35 zł 5,35 zł

TULEJE I KRATKI WENTYLACYJNE
Strona główna > AKCESORIA DRZWIOWE > TULEJE I KRATKI WENTYLACYJNE

G31 Kratka wentylacyjna bez prześwitu kpl
Skrócony opis:
Do drzwi o grubości od 27 do 50 mm
Kołnierz montażowy: aluminium w kolorze srebrnym F1
Wypełnienie: aluminiowa konstrukcja lamelowa (odwrócona
litera V)
Wymiar kratki (bez kołnierza) jest jednocześnie wymiarem
otworu montażowego
 
Z polaw wyboru wybierz rozmiar kratki

Producent: GAVO

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
400x200

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
400x300

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
430x80

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
500x200

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
500x300

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
600x200

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
600x300

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
600x400

165,77 zł 203,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/bolce-i-listwy-antywywazeniowe/4108-bolec-antywywazeniowy-z-tulejka.html
https://online.centrumokuc.pl/bolce-i-listwy-antywywazeniowe/4110-listwa-antywywazeniowa-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/bolce-i-listwy-antywywazeniowe/4109-listwaz-bolcem-antywywazeniowym-16-80.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4105-g31-kratka-wentylacyjna-bez-przeswitu-kpl.html
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G61 Kratka wentylacyjna z prześwitem
Skrócony opis:
Do drzwi, mebli, rur wentylacyjnych i innych
Wciskana, ze żłobionymi płetwami montażowymi
Materiał: aluminium w kolorze srebrnym F1
Wysokość otworu montażowego: 85mm i 115 mm
 
Z polaw wyboru wybierz rozmiar kratki

Producent: GAVO

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
500x100

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
500x130

29,14 zł 35,84 zł

G8HD Kratka wentylacyjna z prześwitem
przeciwpożarowa kpl
Skrócony opis:
Do drzwi przeciwpożarowych, wewnętrznych, o grubości od
40 do 57 mm
Kołnierz montażowy: aluminium w kolorze srebrnym F1
Wypełnienie: konstrukcja szkieletowa z materiałem
pęczniejącym
Przy 120ºC wypełnienie kratki pęcznieje, tworząc niepalną
przegrodę
Odporność ogniowa: 60 min (EN 1634-1)
Wymiar kratki (bez kołnierza) jest jednocześnie wymiarem
otworu montażowego
 
Z polaw wyboru wybierz rozmiar kratki

Producent: GAVO

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
200x200

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
300x200

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
300x300

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
400x200

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
400x300

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
400x400

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
450x76

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
500x200

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
500x300

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
600x400

Rozmiar kratki wentylacyjnej:
600x600

555,69 zł 683,50 zł

Tuleja drzwiowa INFINITY-LINE kwadrat
stalowa
Skrócony opis:
Tuleja drzwiowa kwadratowa wykonana ze stali,
przeznaczona do wentylowania drzwi łazienkowych oraz
innych podobnych zastosowań.
Dostępne różne kolory, wybierz z pola wyboru.

Producent: INFINITY LINE

Kolor tuleja: chromowana

Kolor tuleja: czarna

Kolor tuleja: satyna

Kolor tuleja: tytan

14,99 zł 18,43 zł

Tuleja drzwiowa INFINITY-LINE okrągła
stalowa
Skrócony opis:
Tuleja drzwiowa okrągła wykonana ze stali, przeznaczona
do wentylowania drzwi łazienkowych oraz innych
podobnych zastosowań.
Dostępne różne kolory, wybierz z pola wyboru.

Producent: INFINITY LINE

Kolor tuleja: chromowana

Kolor tuleja: patyna

Kolor tuleja: satyna

14,59 zł 17,94 zł

Tuleja drzwiowa kwadrat stalowa
Skrócony opis:
Tuleja drzwiowa kwadratowa wykonana ze stali,
przeznaczona do wentylowania drzwi łazienkowych oraz
innych podobnych zastosowań.
Dostępne różne kolory, wybierz z pola wyboru.

Producent: DOORTECH

Kolor tuleja: patyna

Kolor tuleja: satyna

10,67 zł 13,12 zł

https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4106-g61-kratka-wentylacyjna-z-przeswitem.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4107-g8hd-kratka-wentylacyjna-z-przeswitem-przeciwpozarowa.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4107-g8hd-kratka-wentylacyjna-z-przeswitem-przeciwpozarowa.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4103-tuleja-drzwiowa-infinity-line-kwadrat-stalowa.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4103-tuleja-drzwiowa-infinity-line-kwadrat-stalowa.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4104-tuleja-drzwiowa-infinity-line-okragla-stalowa.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4104-tuleja-drzwiowa-infinity-line-okragla-stalowa.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4102-tuleja-drzwiowa-kwadrat-stalowa.html


4-02-2020 akcesoria - 3/12

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena netto Cena
brutto

Tuleja drzwiowa okrągła stalowa
Skrócony opis:
Tuleja drzwiowa okrągła wykonana ze stali, przeznaczona
do wentylowania drzwi łazienkowych oraz innych
podobnych zastosowań.
Dostępne różne kolory, wybierz z pola wyboru.

Producent: DOORTECH

Kolor tuleja: patyna

Kolor tuleja: satyna

10,67 zł 13,12 zł

Tuleja drzwiowa tworzywo
Skrócony opis:
Tuleja drzwiowa wykonana z tworzywa, przeznaczona
przede wszystkim do drzwi w wersji łazienkowej. Można je
także użyć do innych zastosowań, gdzie wymagane jest
wentylacja.
Dostępne różne kolory, wybierz z pola wyboru.

Producent: DOORTECH

Kolor tuleja: beżowa

Kolor tuleja: biała

Kolor tuleja: brązowa

Kolor tuleja: chromowana

Kolor tuleja: mosiądzowana

Kolor tuleja: patyna

Kolor tuleja: satyna

0,53 zł 0,65 zł

OKUCIA DO OŚCIEŻNIC
Strona główna > AKCESORIA DRZWIOWE > OKUCIA DO OŚCIEŻNIC

Gniazdo zawiasu ościeżnicy czarne
Skrócony opis:
Materiał:
Poliamid wzmocniony 30% włóknem szklanym PA-6 GF30;
nakrętka kołnierzowa M5; śruba imbusowa M5x12; blaszka
dociskowa stal ST3 #3mm.
Wymiary:
64,5x64,6x19
Zastosowanie:
Mocowanie zawiasów w ościeżnicy regulowanej.
Wytrzymałość poświadczona aprobatą techniczną
AT-06-0816/2005

Producent: OTLAV

0,93 zł
0,93 zł

1,14 zł
1,14 zł

Złącze 2 elementowe ościeżnicy
Skrócony opis:
Materiał:
Polietylen HDPE.
Wymiary:
Długość łączna 40 mm (10/30) Ø 8 mm
Zastosowanie:
Łączenie ościeżnic regulowanych o pod kątem 90°.
Polecamy stosowanie wkrętu SPAX 3,5x50.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w
sprawie zakupu.

Producent: OTLAV

0,37 zł
0,37 zł

0,46 zł
0,46 zł

Łącznik hartowany
Skrócony opis:
Materiał:
Blacha sprężynowa # 1 mm hartowana i oksydowana.
Wymiary:
28x16x28 mm.
Zastosowanie:
Element przeznaczony do łączenia ościeżnicy.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w
sprawie zakupu.

Producent: OTLAV

0,37 zł
0,37 zł

0,46 zł
0,46 zł

Łącznik metalowy-skręcany
Skrócony opis:
Materiał:
Element podstawowy oraz blaszka dociskowa wykonane z
blachy stalowej # 2 mm pokryte powłoką cynkową, śrubka
M4x12.
Wymiary:
36x18x10 mm.
Zastosowanie:
Łączenie ościeżnic oraz opasek maskujących.
 

Producent: OTLAV

0,37 zł
0,37 zł

0,46 zł
0,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4101-tuleja-drzwiowa-okragla-stalowa.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4100-tuleja-drzwiowa-tworzywo.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4068-gniazdo-zawiasu-oscieznicy-czarne.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4073-zlacze-2-elementowe-oscieznicy.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4072-lacznik-hartowany.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4071-lacznik-metalowy-skrecany.html
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Łącznik mimośrodowy
Skrócony opis:
Materiał:
Część plastikowa – Poliamid PA6 GF 30; część metalowa –
blacha sprężynowa # 1,5 mm pokryta powłoką cynkową.
Wymiary:
El. plast. Ø 19,8x7; El. met. 32x12x10 mm.
Zastosowanie:
Łączenie ościeżnic oraz opasek maskujących.

Producent: OTLAV

0,37 zł
0,37 zł

0,46 zł
0,46 zł

ZASUWY DRZWIOWE I KANTRYGLE
Strona główna > AKCESORIA DRZWIOWE > ZASUWY DRZWIOWE I KANTRYGLE

Maskownica do rygla spężynowa mosiądz
niklowany
Skrócony opis:
Maskownica do rygla zasuwy czołowej lub innego bolca.
Posiada przesłone sprężynową, dzięki czemu po wysuwie
rygla automatycznie się zamyka.
Materiał naturalny mosiądz niklowany
Wybierz swój wymiar maskownicy
 
 

Producent: IBFM

Średnica: 10mm

Średnica: 12mm

Średnica: 14mm

Średnica: 8mm

Wymiary: A=10mm B=20mm
C=14mm

Wymiary: A=12mm B=22mm
C=16mm

Wymiary: A=14mm B=25mm
C=18mm

Wymiary: A=8mm B=18mm
C=12mm

4,36 zł
4,93 zł

5,36 zł
6,06 zł

Maskownica do rygla spężynowa mosiądz
Skrócony opis:
Maskownica do rygla zasuwy czołowej lub innego bolca.
Posiada przesłone sprężynową, dzięki czemu po wysuwie
rygla automatycznie się zamyka.
Materiał naturalny mosiądz.
Wybierz swój wymiar maskownicy
 
 

Producent: IBFM

Średnica: 10mm

Średnica: 12mm

Średnica: 14mm

Średnica: 8mm

Wymiary: A=10mm B=20mm
C=14mm

Wymiary: A=12mm B=22mm
C=16mm

Wymiary: A=14mm B=25mm
C=18mm

Wymiary: A=8mm B=18mm
C=12mm

3,74 zł 4,60 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel F4 210 INOX
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa kątowa wpuszczana wykonana ze stali
nierdzewnej

Producent: DOORTECH

18,18 zł 22,36 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel GJM cynk żółty
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa - kantrygiel stalowa wykończona
powierzchnia powłoką w cynku żółtym. Dostępne dwie
długości : 160mm oraz 200mm.

Producent: OKUCIA GJM

Długość: 160mm

Długość: 200mm

2,53 zł 3,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4069-lacznik-mimosrodowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4053-maskownica-do-rygla-spezynowa-mosiadz-niklowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4053-maskownica-do-rygla-spezynowa-mosiadz-niklowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4052-maskownica-do-rygla-spezynowa-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4048-zasuwa-czolowa-kantrygiel-f4-210-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4042-zasuwa-czolowa-kantrygiel-gjm-cynk-zolty.html
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Zasuwa czołowa kantrygiel IBFM 420
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa/katrygiel wykonana ze stali
galwanizowanej cynk biały.
Otwór góra lub dół nagwintowany pod pręt M8.
Wybierz swój wymiar zasuwy
 
 

Producent: IBFM

Wymiary: A=16mm B=147mm

Wymiary: A=20mm B=151mm
D=13mm

Wymiary: A=24mm B=160mm
D=14mm

7,46 zł 9,18 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel IBFM 421
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa/katrygiel wykonana ze stali
galwanizowanej cynk biały.
Otwór góra lub dół nagwintowany pod pręt M8. Dźwignia
zasuwy wykonana z mosiądzu.
Wybierz swój wymiar zasuwy
 
 

Producent: IBFM

Wymiary: A=20mm

Wymiary: A=24mm

10,01 zł 12,31 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel IBFM 422
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa/katrygiel wykonana ze stali
galwanizowanej cynk biały.
Dźwignia zasuwy wykonana z mosiądzu, otwory góra/dół
nagwintowane pod pręty M8.
Zasuwa rygluje jednocześnie pręty góra/dół, dzięki czemu
możemy zasuwę umiejscowić na wygodnej wysokości dla
użytkownika.
 
 

Producent: IBFM

18,50 zł 22,76 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel JANIA L-200 cynk
żółty
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa kątowa wpuszczana wykonana ze stali w
powłoce galwanicznej cynku żółtym

Producent: JANIA

6,01 zł 7,39 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel KOWAL L-270
cynk żółty
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa kątowa wpuszczana wykonana ze stali w
powłoce galwanicznej cynku żółtym

Producent: KOWAL

11,04 zł 13,58 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV
brązowiona
Skrócony opis:

 MADE IN ITALY
 
Zasuwa czołowa - kantrygiel stalowa wykończona powłoką
w kolorze brązu. 
Wybierz długość zasuwy

Producent: OTLAV

Długość: 160mm

Długość: 200mm

7,07 zł 8,70 zł

https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4050-zasuwa-czolowa-kantrygiel-ibfm-420.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4051-zasuwa-czolowa-kantrygiel-ibfm-421.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4049-zasuwa-czolowa-kantrygiel-ibfm-422.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4054-zasuwa-czolowa-kantrygiel-janiakurowski-l-200-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4054-zasuwa-czolowa-kantrygiel-janiakurowski-l-200-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4055-zasuwa-czolowa-kantrygiel-kowal-l-270-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4055-zasuwa-czolowa-kantrygiel-kowal-l-270-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4045-zasuwa-czolowa-kantrygiel-otlav-brazowiona.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4045-zasuwa-czolowa-kantrygiel-otlav-brazowiona.html
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Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV cynk biały
Skrócony opis:

 MADE IN ITALY
 
Zasuwa czołowa - kantrygiel stalowa wykończona powłoką
w cynku białego. 
Wybierz długość zasuwy

Producent: OTLAV

Długość: 160mm

Długość: 200mm

Długość: 250mm

Długość: 400mm

4,76 zł 5,85 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV cynk żółty
Skrócony opis:

 MADE IN ITALY
 
Zasuwa czołowa - kantrygiel stalowa wykończona powłoką
w cynku żółtego. 
Wybierz długość zasuwy

Producent: OTLAV

Długość: 160mm

Długość: 200mm

Długość: 250mm

Długość: 400mm

4,76 zł 5,85 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV
mosiądzowana
Skrócony opis:

 MADE IN ITALY
 
Zasuwa czołowa - kantrygiel stalowa wykończona powłoką
mosiądzu
Wybierz długość zasuwy

Producent: OTLAV

Długość: 160mm

Długość: 200mm

Długość: 250mm

Długość: 400mm

Długość: 600mm

Długość: 800mm

5,77 zł 7,10 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV niklowana
Skrócony opis:

 MADE IN ITALY
 
Zasuwa czołowa - kantrygiel stalowa wykończona powłoką
niklu. 
Wybierz długość zasuwy

Producent: OTLAV

Długość: 160mm

Długość: 200mm

5,25 zł 6,46 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel WALA WL
komplet 2 sztuki
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa wpuszczana wykonaan ze stopu
aluminium nadająca się zarówno do stolarki aluminiowej
jak i drewnianej. Produkt certyfikowany. Kolor srebrny.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" do pobrania certyfikat z
raportem badań.

Producent: JANIA

60,00 zł 73,80 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel WALA WN
komplet 2 sztuki
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa wierzchnia wykonana ze stopu aluminium
nadająca się zarówno do stolarki aluminiowej jak i
drewnianej. Produkt certyfikowany. Kolor srebrny.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" do pobrania certyfikat z
raportem badań.

Producent: JANIA

51,00 zł 62,73 zł

OSŁONKI NA ZAWIASY I PRZYRZĄDY MONTAŻOWE
Strona główna > ZAWIASY > OSŁONKI NA ZAWIASY I PRZYRZĄDY MONTAŻOWE

https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4044-zasuwa-czolowa-kantrygiel-otlav-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4043-zasuwa-czolowa-kantrygiel-otlav-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4046-zasuwa-czolowa-kantrygiel-otlav-mosiadzowana.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4046-zasuwa-czolowa-kantrygiel-otlav-mosiadzowana.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4047-zasuwa-czolowa-kantrygiel-otlav-niklowana.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4056-zasuwa-czolowa-kantrygiel-wala-wl-komplet-2-sztuki.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4056-zasuwa-czolowa-kantrygiel-wala-wl-komplet-2-sztuki.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4057-zasuwa-czolowa-kantrygiel-wala-wn-komplet-2-sztuki.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4057-zasuwa-czolowa-kantrygiel-wala-wn-komplet-2-sztuki.html
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Obejma zawiasy metalowa POLSOFT średnic
8,8 do M7
Skrócony opis:
Obejma wierzchnia do zawias wkręcanych ze śrubami M7
wykonana ze stali.
Minimalna ilość zamówienia to 200 sztuk.

Producent: POLSOFT

1,63 zł 2,01 zł

Obejma zawiasy tworzywo OTLAV M7
Skrócony opis:
Obejma wierzchnia do zawias wkręcanych ze śrubami M7

Producent: OTLAV

2,68 zł
2,68 zł

3,30 zł
3,30 zł

Obejma zawiasy tworzywo OTLAV M8
Skrócony opis:
Obejma wierzchnia do zawias wkręcanych regulowanych
OTLAV EXACTA o średnicy 16mm i 14mm

Producent: OTLAV

2,68 zł
2,68 zł

3,30 zł
3,30 zł

Obejma zawiasy wpuszczana tworzywo
Skrócony opis: Obejma wierzchnia do zawias wkręcanych
ze śrubami M7
Producent: DOORTECH

2,99 zł
2,99 zł

3,68 zł
3,68 zł

ODBOJNIKI I STOPERY DRZWIOWE
Strona główna > AKCESORIA DRZWIOWE > ODBOJNIKI I STOPERY DRZWIOWE

Odbój gumowy czarny z wkrętem
Skrócony opis:
Odbój gumowy koloru czarnego z wkrętem montazowy.
Dostępny w rozmiarze małym i dużym.
Wybierz rozmiar z pola wyboru.
 

Producent: DOORTECH

Wersja: duży

Wersja: mały

1,35 zł 1,66 zł

Odbojnik podłogowy GJM INOX
Skrócony opis:
Odbojnik podłogowy wykonany ze stali nierdzewnej.
 

Producent: OKUCIA GJM

9,23 zł 11,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1112-obejma-zawiasy-metalowa-polsoft-srednic-88-do-m7.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1112-obejma-zawiasy-metalowa-polsoft-srednic-88-do-m7.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1111-obejma-zawiasy-tworzywo-otlav-m7.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1110-obejma-zawiasy-tworzywo-otlav-m8.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1109-obejma-zawiasy-wpuszczana-tworzywo.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4089-odboj-gumowy-czarny-z-wkretem.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4097-odbojnik-podlogowy-gjm-inox.html
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Odbojnik podłogowy GJM kulisty
Skrócony opis:
Odbojnik podłogowy kulisty  w róznych kolorach.
Wybierz kolor z pola wyboru.
 

Producent: OKUCIA GJM

Kolor odbojnika: chrom

Kolor odbojnika: mosiądz błyszczący

Kolor odbojnika: nikiel satyna

Kolor odbojnika: patyna

6,19 zł 7,61 zł

Odbojnik podłogowy GJM wolnostojący
Skrócony opis:
Odbojnik podłogowy wolnostojący w róznych kolorach.
Wybierz kolor z pola wyboru.
 

Producent: OKUCIA GJM

Kolor odbojnika: nikiel satyna

Kolor odbojnika: patyna

21,68 zł 26,67 zł

Odbojnik podłogowy IN 0035 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Odbojnik drzwiowy podłogowy wykonany ze stali
nierdzewnej, nadaje się do zastosowania w drzwiach o
częstej częstotliwości otwierania.
 
 

Producent: DOORTECH

32,30 zł 39,73 zł

Odbojnik podłogowy LINEA CALI 212FE różne
kolory
Skrócony opis:
Odbojnik drzwiowy podłogowy wykonany z mosiądzu o
szerokiej palecie kolorystycznej.
Producentem jest włoska fabryka klamek LINEA CALI.
 
 

Producent: LINEA CALI

Kolor odbojnika: brązowiony

Kolor odbojnika: chrom

Kolor odbojnika: chrom satyna

Kolor odbojnika: mosiądz błyszczący

Kolor odbojnika: mosiądz satyna

Kolor odbojnika: patyna

27,64 zł 33,99 zł

Odbojnik podłogowy LINEA CALI 613FE różne
kolory
Skrócony opis:
Odbojnik drzwiowy podłogowy wykonany z mosiądzu o
szerokiej palecie kolorystycznej.
Producentem jest włoska fabryka klamek LINEA CALI.
 
 

Producent: LINEA CALI

Kolor odbojnika: brązowiony

Kolor odbojnika: chrom

Kolor odbojnika: chrom satyna

Kolor odbojnika: mosiądz błyszczący

Kolor odbojnika: mosiądz satyna

Kolor odbojnika: nikiel satyna

Kolor odbojnika: patyna

31,62 zł 38,89 zł

Odbojnik podłogowy SUD stal nierdzewna
Skrócony opis:
Odbojnik drzwiowy podłogowy wykonany ze stali
nierdzewnej, nadaje się do zastosowania w drzwiach o
częstej częstotliwości otwierania.
 
 

Producent: DOORTECH

12,34 zł 15,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4098-odbojnik-podlogowy-gjm-kulisty.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4099-odbojnik-podlogowy-gjm-wolnostojacy.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4092-odbojnik-podlogowy-in-0035-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4096-odbojnik-podlogowy-linea-cali-212fe-rozne-kolory.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4096-odbojnik-podlogowy-linea-cali-212fe-rozne-kolory.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4095-odbojnik-podlogowy-linea-cali-lc-613fe.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4095-odbojnik-podlogowy-linea-cali-lc-613fe.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4091-odbojnik-podlogowy-sud-stal-nierdzewna.html
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Odbojnik podłogowy wzmocniony F2 100
Skrócony opis:
Odbojnik drzwiowy podłogowy wykonany z aluminium,
wzmocniony do drzwi ciężkich, amortyzacja sprężynowa.
Kolor srebrny.
 
 

Producent: DOORTECH

40,01 zł 49,21 zł

Odbojnik ścienny F2 500 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Odbojnik drzwiowy śćienny wykonany ze stali nierdzewnej,
nadaje się do zastosowania w drzwiach o częstej
częstotliwości otwierania.
 
 

Producent: DOORTECH

21,09 zł 25,94 zł

Przytrzymywacz drzwiowy BF 23 wzmocniony
Skrócony opis:
Przytrzymywacz drzwiowy wykonany ze stali,wzmocniony,
zasada działalnia sprężynowa (naciśnięcie stopki zaciąga
bolec, ruch do góry odblokowuje)
Podwójna sprężyna
Do drzwi o ciężarze do 60 kg
Materiał: stal
Wybierz kolorz pola wyboru.
 

Producent: IBFM

Kolor przytrzymywacza: brązowy

Kolor przytrzymywacza: czarny

Kolor przytrzymywacza: srebrny

54,09 zł 66,53 zł

Przytrzymywacz drzwiowy BF 24
Skrócony opis:
Przytrzymywacz drzwiowy wykonany ze stali,wzmocniony,
zasada działalnia sprężynowa (naciśnięcie stopki zaciąga
bolec, ruch do góry odblokowuje)
Pojedyncza sprężyna
Do drzwi o ciężarze do 40 kg
Materiał: stal
Wybierz kolorz pola wyboru.
 

Producent: IBFM

Kolor przytrzymywacza: biały

Kolor przytrzymywacza: brązowy

Kolor przytrzymywacza: srebrny

19,33 zł 23,78 zł

Przytrzymywacz drzwiowy F1 010
Skrócony opis:
Przytrzymywacz drzwiowy wykonany ze stali nierdzewnej,
zasada działalnia sprężynowa (naciśnięcie stopki zaciąga
bolec, ruch do góry odblokowuje)
Dostępne dwie wielkości - A=140mm i A=200mm.
Wybierz rozmiar z pola wyboru.
 

Producent: DOORTECH

Rozmiar przytrzymywacza:
A=140mm

Rozmiar przytrzymywacza:
A=200mm

16,73 zł 20,58 zł

Przytrzymywacz drzwiowy GJM 130
Skrócony opis:
PRZYTRZYMYWACZ blokada do drzwi. Umożliwia
zablokowanie i utrzymanie w odpowiedniej pozycji
otwartych drzwi przed samoczynnym zamykaniem.
Odpowiednia do drzwi drewnianych,
metalowych,aluminiowych, PCV. Blokadę można w prosty
sposób zwolnić lub zablokować nogą, bez konieczności
schylania się.
Wybierz kolorz pola wyboru.
 

Producent: OKUCIA GJM

Kolor przytrzymywacza: biały

Kolor przytrzymywacza: brązowy

Kolor przytrzymywacza: srebrny

8,50 zł 10,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4090-odbojnik-podlogowy-wzmocniony-f2-100.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4093-odbojnik-scienny-f2-500-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4084-przytrzymywacz-drzwiowy-bf-23-wzmocniony.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4085-przytrzymywacz-drzwiowy-bf-24.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4083-przytrzymywacz-drzwiowy-f1-010.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4086-przytrzymywacz-drzwiowy-gjm-130.html
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Przytrzymywacz drzwiowy GJM 180
Skrócony opis:
PRZYTRZYMYWACZ blokada do drzwi. Umożliwia
zablokowanie i utrzymanie w odpowiedniej pozycji
otwartych drzwi przed samoczynnym zamykaniem.
Odpowiednia do drzwi drewnianych,
metalowych,aluminiowych, PCV. Blokadę można w prosty
sposób zwolnić lub zablokować nogą, bez konieczności
schylania się.
Wybierz kolorz pola wyboru.
 

Producent: OKUCIA GJM

Kolor przytrzymywacza: biały

Kolor przytrzymywacza: brązowy

Kolor przytrzymywacza: srebrny

10,20 zł 12,55 zł

Przytrzymywacz drzwiowy stopka
Skrócony opis:
Przytrzymywacz drzwiowy typu stopka, działa na zasadzie
wychylenia nóżki. Kolor brązowy, dostępna w dwóch
rozmiarach : średnim i dużym.
Wybierz rozmiar z pola wyboru.
 

Producent: DOORTECH

Rozmiar przytrzymywacza: 220mm

Rozmiar przytrzymywacza: 300mm

5,52 zł 6,79 zł

WIZJERY
Strona główna > AKCESORIA DRZWIOWE > WIZJERY

Przedłużka do wizjerów PEDRET
Skrócony opis:
Przedłużka do wizjerów PEDRET wykonana z mosiądzu,
pozwalająca na przedłużenia wizjera do żądanej grubości
drzwi.
Wybierz długość przedłużenia z pola wyboru.

Producent: PEDRET

Rozmiar przedłużki wizjera: Do
wizjera o średnicy ø14 mm (+22
mm)

Rozmiar przedłużki wizjera: Do
wizjera o średnicy ø16 mm (+19
mm)

Rozmiar przedłużki wizjera: Do
wizjera o średnicy ø22 mm (+22
mm)

1,50 zł 1,85 zł

Wizjer CYKLOP PANORAMA (35-60mm)
Skrócony opis:
WIZJER drzwiowy przeznaczony do każdego rodzaju drzwi
w zakresie grubości od 35-65mm. Wizjer wyposażony jest
w bardzo wysoką jakość soczewki.
Wybierz kolor z pola wyboru.

Producent: DOORTECH

Kolor wizjera: chrom

Kolor wizjera: mosiądz

46,00 zł 56,58 zł

Wizjer GJM 16mm (40-70mm)
Skrócony opis:
WIZJER drzwiowy przeznaczony do każdego rodzaju drzwi
w zakresie grubości od 40-70mm. Wizjer wyposażony jest
w zaślepkę montowaną od wewnętrznej strony drzwi. 
Wybierz kolor z pola wyboru.

Producent: OKUCIA GJM

Kolor wizjera: chrom

Kolor wizjera: mosiądz

Kolor wizjera: nikiel satyna

Kolor wizjera: patyna

8,51 zł 8,51 zł

https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4087-przytrzymywacz-drzwiowy-gjm-180.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4088-przytrzymywacz-drzwiowy-stopka.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4094-przedluzka-do-wizjerow-pedret.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4081-wizjer-cyklop-panorama-35-60mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4080-wizjer-gjm-16mm-40-70mm.html
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Wizjer HD-43 GERDA cyfrowy czarny
Skrócony opis:
Wizjer elektroniczny GERDA HD-43 to doskonałe
rozwiązanie dla osób ceniących bezpieczeństwo, wygodę i
nowoczesność. 

Bardzo dobrze sprawdza się w mieszkaniach, gdzie są
dzieci, osoby starsze lub niedowidzące. Duży ekran o
wymiarze 4,3” zapewnia wyraźny obraz osoby stojącej
przed drzwiami, a dodatkowe wyposażenie kamery
umożliwia również rejestrację obrazu przy bardzo złych
warunkach oświetleniowych lub nawet przy braku
oświetlenia.
Wizjer elektroniczny jest łatwy w montażu - bez użycia
specjalistycznych narzędzi przy wykorzystaniu
standardowego otworu montażowego

Producent: GERDA

299,02 zł
326,00 zł

367,79 zł
400,98 zł

Wizjer PEDRET drzwiowy 14mm (15-25mm)
Skrócony opis:
Wizjer do drzwi wyprodukowany w Europie wykonany z
mosiądzu. Wysoka jakość. Możesz zastosować przedłużkę
dedykowaną do tego modelu i zastosować wizjer do
grubszych drzwi.
Kąt widzenia 200º
Do drzwi o grubości 15-25 mm
Materiał: mosiądz
Wybierz kolor z pola wyboru.

Producent: PEDRET

Kolor wizjera: brązowiony

Kolor wizjera: chrom

Kolor wizjera: chrom satyna

Kolor wizjera: mosiądz

Kolor wizjera: nikiel satyna

Kolor wizjera: patyna

6,82 zł 8,39 zł

Wizjer PEDRET drzwiowy 14mm (35-55mm)
Skrócony opis:
Wizjer do drzwi wyprodukowany w Europie wykonany z
mosiądzu. Wysoka jakość. Możesz zastosować przedłużkę
dedykowaną do tego modelu i zastosować wizjer do
grubszych drzwi.
Kąt widzenia 200º
Do drzwi o grubości 35-55 mm
Materiał: mosiądz
Wybierz kolor z pola wyboru.

Producent: PEDRET

Kolor wizjera: brązowiony

Kolor wizjera: chrom

Kolor wizjera: chrom satyna

Kolor wizjera: mosiądz

Kolor wizjera: nikiel satyna

Kolor wizjera: patyna

7,26 zł 8,93 zł

Wizjer PEDRET drzwiowy 16mm (40-65mm)
Skrócony opis:
Wizjer do drzwi wyprodukowany w Europie wykonany z
mosiądzu. Wysoka jakość. Możesz zastosować przedłużkę
dedykowaną do tego modelu i zastosować wizjer do
grubszych drzwi.
Kąt widzenia 200º
Do drzwi o grubości 40-65 mm
Materiał: mosiądz
Wybierz kolor z pola wyboru.

Producent: PEDRET

Kolor wizjera: brązowiony

Kolor wizjera: chrom

Kolor wizjera: chrom satyna

Kolor wizjera: mosiądz

Kolor wizjera: nikiel satyna

Kolor wizjera: patyna

16,11 zł 19,81 zł

Wizjer PEDRET drzwiowy 22mm (35-60mm)
Skrócony opis:
Wizjer do drzwi wyprodukowany w Europie wykonany z
mosiądzu. Wysoka jakość. Możesz zastosować przedłużkę
dedykowaną do tego modelu i zastosować wizjer do
grubszych drzwi.
Kąt widzenia 200º
Do drzwi o grubości 35-60 mm
Materiał: mosiądz
Wybierz kolor z pola wyboru.

Producent: PEDRET

Kolor wizjera: brązowiony

Kolor wizjera: chrom

Kolor wizjera: chrom satyna

Kolor wizjera: mosiądz

Kolor wizjera: nikiel satyna

Kolor wizjera: patyna

33,39 zł 41,07 zł

https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4082-wizjer-hd-43-gerda-cyfrowy-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4074-wizjer-pedret-drzwiowy-14mm-15-25mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4075-wizjer-pedret-drzwiowy-14mm-35-55mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4076-wizjer-pedret-drzwiowy-16mm-40-65mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4077-wizjer-pedret-drzwiowy-22mm-35-60mm.html
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Wizjer PEDRET przeciwpożarowy 14mm
(35-55mm)
Skrócony opis:
Wizjer do drzwi przeciwpożarowych wyprodukowany w
Europie wykonany z mosiądzu. Wysoka jakość. Możesz
zastosować przedłużkę dedykowaną do tego modelu i
zastosować wizjer do grubszych drzwi.
Do drzwi przeciwpożarowych (30 minut odporności)
Szklane soczewki
Kąt widzenia 200º
Do drzwi o grubości 35-55 mm
Materiał: mosiądz
Wybierz kolor z pola wyboru.

Producent: PEDRET

Kolor wizjera: chrom satyna

Kolor wizjera: mosiądz

30,60 zł 37,64 zł

Wizjer PEDRET przeciwpożarowy 14mm
(70-90mm)
Skrócony opis:
Wizjer do drzwi przeciwpożarowych wyprodukowany w
Europie wykonany z mosiądzu. Wysoka jakość. Możesz
zastosować przedłużkę dedykowaną do tego modelu i
zastosować wizjer do grubszych drzwi.
Do drzwi przeciwpożarowych (60 minut odporności)
Szklane soczewki
Kąt widzenia 200º
Do drzwi o grubości 70-90 mm
Materiał: mosiądz
Wybierz kolor z pola wyboru.

Producent: PEDRET

Kolor wizjera: chrom satyna

Kolor wizjera: mosiądz

39,68 zł 48,81 zł

https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4079-wizjer-pedret-przeciwpozarowy-14mm-35-55mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4079-wizjer-pedret-przeciwpozarowy-14mm-35-55mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4078-wizjer-pedret-przeciwpozarowy-14mm-70-90mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4078-wizjer-pedret-przeciwpozarowy-14mm-70-90mm.html
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