2020

Katalog produktów
z cenami

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!!

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

WKŁADKI BĘBENKOWE STANDARDOWE
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI BĘBENKOWE STANDARDOWE

Dopłata do kompletu wkładek na wspólny klucz
(DOORTECH,DOM,ISEO)

5,00 zł

6,15 zł

28,25 zł

34,75 zł

28,17 zł

34,65 zł

28,17 zł

34,65 zł

29,64 zł

36,46 zł

Skrócony opis:
Jeśli chcesz,aby Twoje kupione wkładki ﬁrm DOORTECH, DOM oraz ISEO otwierały się tym
samym kluczem, dodaj do koszyka tą pozycję według poniższego przykładu :
• wybierz 1 sztukę dopłaty jeśli kupujesz 2 wkładki
• wybierz 2 sztuki dopłaty jeśli kupujesze 3 wkładki
• wybierz 3 sztuki dopłaty jeśli kupujesz 4 wkładki i podobnie następne
Dopłata nie obowiązuje w przypadku wkładek ﬁrmy GERDA, komplety wkładek występują
jako osobne pozycje.

Producent: DOORTECH

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 21x21, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 25x25, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 25x30, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 28x28, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 28x33, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

31,33 zł

38,54 zł

28,17 zł

34,65 zł

32,19 zł

39,59 zł

33,82 zł

41,60 zł

33,72 zł

41,48 zł

35,97 zł

44,24 zł

Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 30x30, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 30x35, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 30x40, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 30x45, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 30x50, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 30x55, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

43,84 zł

53,92 zł

47,08 zł

57,91 zł

47,77 zł

58,76 zł

47,62 zł

58,57 zł

52,41 zł

64,46 zł

52,41 zł

64,46 zł

Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 30x60, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 30x65, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 30x70, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 30x75, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 30x80, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 35x35, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

32,42 zł

39,88 zł

35,58 zł

43,76 zł

35,97 zł

44,24 zł

39,67 zł

48,79 zł

45,62 zł

56,11 zł

47,77 zł

58,76 zł

Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 35x40, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 35x45, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 35x50, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 35x55, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 35x60, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 35x65, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

45,23 zł

55,63 zł

37,82 zł

46,52 zł

41,75 zł

51,35 zł

47,62 zł

58,57 zł

45,38 zł

55,82 zł

45,23 zł

55,63 zł

Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 40x40, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 40x45, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 40x50, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 40x55, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 40x60, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 45x45, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

47,62 zł

58,57 zł

47,62 zł

58,57 zł

47,62 zł

58,57 zł

82,00 zł

100,86 zł

45,23 zł

55,63 zł

60,89 zł

74,89 zł

Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 45x50, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 45x55, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 45x60, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 50x50, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 50x55, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 50x60, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

68,31 zł

84,02 zł

25,32 zł

31,14 zł

27,95 zł

34,38 zł

31,96 zł

39,31 zł

36,50 zł

44,90 zł

38,00 zł

46,74 zł

Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 30x10, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 35x10, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 40x10, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 50x10, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 55x10, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 60x10, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

39,51 zł

48,60 zł

46,63 zł

57,35 zł

58,98 zł

72,55 zł

11,25 zł

13,84 zł

14,00 zł

17,22 zł

14,49 zł

17,82 zł

Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 70x10, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 80x10, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do
zastosowania w miejscach, w których wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie
stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

Wkładka DOORTECH Impact Line 25/25 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 26/36 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 26/36 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH
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Wkładka DOORTECH Impact Line 30/30 mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

11,94 zł

14,69 zł

12,44 zł

15,30 zł

14,49 zł

17,82 zł

15,06 zł

18,52 zł

15,34 zł

18,87 zł

15,91 zł

19,57 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 30/30 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 30/35 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 30/35 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 30/40 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 30/40 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH
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Wkładka DOORTECH Impact Line 30/45 mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

16,19 zł

19,91 zł

16,75 zł

20,60 zł

17,04 zł

20,96 zł

17,54 zł

21,57 zł

17,89 zł

22,00 zł

18,38 zł

22,61 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 30/45 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 30/50 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 30/50 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 30/55 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 30/55 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH
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Wkładka DOORTECH Impact Line 35/35 mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

15,34 zł

18,87 zł

15,91 zł

19,57 zł

16,19 zł

19,91 zł

16,75 zł

20,60 zł

17,13 zł

21,07 zł

17,54 zł

21,57 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 35/35 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 35/40 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 35/40 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 35/45 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 35/45 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

3-02-2020

wkladki stand - 11/39

Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka DOORTECH Impact Line 35/50 mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

17,89 zł

22,00 zł

18,38 zł

22,61 zł

18,74 zł

23,05 zł

19,86 zł

24,43 zł

17,04 zł

20,96 zł

17,54 zł

21,57 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 35/50 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 35/55 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 35/55 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 40/40 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 40/40 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

3-02-2020
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka DOORTECH Impact Line 40/45 mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

17,89 zł

22,00 zł

18,38 zł

22,61 zł

18,74 zł

23,05 zł

19,23 zł

23,65 zł

19,91 zł

24,49 zł

20,08 zł

24,70 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 40/45 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 40/50 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 40/50 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 40/55 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości. Komplet
wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 40/55 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

3-02-2020
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka DOORTECH Impact Line 45/45 mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

18,74 zł

23,05 zł

19,23 zł

23,65 zł

19,51 zł

24,00 zł

20,26 zł

24,92 zł

20,45 zł

25,15 zł

20,93 zł

25,74 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 45/45 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 45/50 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 45/50 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 45/55 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka DOORTECH Impact Line 45/55 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

3-02-2020
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka DOORTECH Impact Line 50/50 nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

22,41 zł

27,56 zł

16,04 zł

19,73 zł

18,00 zł

22,14 zł

14,13 zł

17,38 zł

15,61 zł

19,19 zł

15,20 zł

18,70 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka WKE1.28/36.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.28/36.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.30/10.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.30/10.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.30/30.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka WKE1.30/30.nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

17,23 zł

21,20 zł

17,41 zł

21,41 zł

19,62 zł

24,13 zł

18,84 zł

23,17 zł

21,11 zł

25,96 zł

21,41 zł

26,33 zł

Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.30/35.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.30/35.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.30/40.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.30/40.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.30/45.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka WKE1.30/45.nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

24,32 zł

29,92 zł

22,54 zł

27,72 zł

24,80 zł

30,51 zł

24,92 zł

30,65 zł

27,24 zł

33,51 zł

15,14 zł

18,63 zł

Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.30/50.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.30/50.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.30/55.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.30/55.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.35/10.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

3-02-2020

wkladki stand - 17/39

Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka WKE1.35/10.nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

17,47 zł

21,49 zł

19,79 zł

24,34 zł

22,18 zł

27,28 zł

21,41 zł

26,33 zł

24,32 zł

29,92 zł

22,95 zł

28,23 zł

Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.35/35.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.35/35.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.35/40.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.35/40.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.35/45.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

3-02-2020

wkladki stand - 18/39

Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka WKE1.35/45.nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

25,58 zł

31,46 zł

24,92 zł

30,65 zł

27,24 zł

33,51 zł

25,94 zł

31,90 zł

28,86 zł

35,49 zł

22,95 zł

28,23 zł

Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.35/50.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.35/50.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.35/55.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.35/55.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.40/40.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

3-02-2020

wkladki stand - 19/39

Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka WKE1.40/40.nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

25,58 zł

31,46 zł

24,44 zł

30,06 zł

27,01 zł

33,22 zł

25,94 zł

31,90 zł

28,86 zł

35,49 zł

25,94 zł

31,90 zł

Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.40/45.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.40/45.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.40/50.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.40/50.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.45/45.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

3-02-2020

wkladki stand - 20/39

Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka WKE1.45/45.nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

28,86 zł

35,49 zł

19,20 zł

23,61 zł

20,80 zł

25,59 zł

29,33 zł

36,08 zł

22,30 zł

27,43 zł

24,57 zł

30,22 zł

Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.55/10.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.55/10.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.28/43.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.30/30.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.30/30.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

3-02-2020

wkladki stand - 21/39

Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka WKE1.z gałką.30/35.mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

24,32 zł

29,92 zł

25,46 zł

31,32 zł

25,22 zł

31,02 zł

26,23 zł

32,26 zł

26,89 zł

33,08 zł

28,02 zł

34,47 zł

Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.30/35.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.30/40.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.30/40.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.30/45.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.30/45.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

3-02-2020
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka WKE1.z gałką.30/50.mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

27,79 zł

34,18 zł

28,97 zł

35,64 zł

24,32 zł

29,91 zł

25,46 zł

31,32 zł

26,41 zł

32,49 zł

27,49 zł

33,81 zł

Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.30/50.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.35/30.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.35/30.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.35/35.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.35/35.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

3-02-2020
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka WKE1.z gałką.35/40.mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

26,89 zł

33,08 zł

27,79 zł

34,18 zł

28,97 zł

35,64 zł

28,97 zł

35,64 zł

28,97 zł

35,64 zł

31,30 zł

38,50 zł

Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.35/45.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.35/45.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.35/50.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.35/50.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.35/55.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

3-02-2020
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka WKE1.z gałką.35/55.nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

32,49 zł

39,97 zł

23,20 zł

28,53 zł

25,58 zł

31,46 zł

25,22 zł

31,02 zł

26,23 zł

32,26 zł

26,89 zł

33,08 zł

Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.36/28.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.36/28.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.40/30.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.40/30.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.40/35.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

3-02-2020
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka WKE1.z gałką.40/35.nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

28,02 zł

34,47 zł

27,79 zł

34,18 zł

31,30 zł

38,50 zł

32,49 zł

39,97 zł

26,89 zł

33,08 zł

29,33 zł

36,08 zł

Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.40/40.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.40/50.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.40/50.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.45/30.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.45/30.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka WKE1.z gałką.45/35.mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

27,79 zł

34,18 zł

28,97 zł

35,64 zł

31,30 zł

38,50 zł

32,49 zł

39,97 zł

27,01 zł

33,22 zł

28,97 zł

35,64 zł

Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.45/35.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.45/45.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.45/45.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.50/30.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.50/30.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka WKE1.z gałką.50/35.mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

28,97 zł

35,64 zł

33,00 zł

40,59 zł

31,30 zł

38,50 zł

32,49 zł

39,97 zł

31,30 zł

38,50 zł

32,49 zł

39,97 zł

Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.50/35.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.50/40.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.50/40.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.55/35.mosiądz satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka WKE1.z gałką.55/35.nikiel satyna
Skrócony opis: Najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,certyﬁkowana do
stolarki ppoż.,zabezpieczenie kodu 2 klasa,w komplecie trzy klucze i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 40/55G mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

22,20 zł

27,31 zł

22,76 zł

27,99 zł

24,64 zł

30,31 zł

22,76 zł

27,99 zł

17,18 zł

21,13 zł

17,18 zł

21,13 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 40/55G nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G40/55 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G40/55 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 30/35G mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 30/35G nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 30/40G mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

18,03 zł

22,18 zł

19,40 zł

23,86 zł

18,88 zł

23,22 zł

19,91 zł

24,49 zł

19,73 zł

24,27 zł

20,23 zł

24,88 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 30/40G nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 30/45G mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 30/45G nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 30/50G mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 30/50G nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 35/40G mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

18,88 zł

23,22 zł

20,45 zł

25,15 zł

19,73 zł

24,27 zł

20,23 zł

24,88 zł

20,58 zł

25,31 zł

21,06 zł

25,90 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 35/40G nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 35/45G mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 35/45G nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 35/50G mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 35/50G nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 35/55G mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

21,35 zł

26,26 zł

21,91 zł

26,95 zł

20,58 zł

25,31 zł

21,06 zł

25,90 zł

21,35 zł

26,26 zł

21,91 zł

26,95 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 35/55G nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 40/45G mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 40/45G nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 40/50G mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 40/50G nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

3-02-2020
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 45/50G mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

22,20 zł

27,31 zł

22,76 zł

27,99 zł

10,37 zł
23,05 zł

12,76 zł
28,35 zł

23,61 zł

29,04 zł

16,61 zł

20,43 zł

17,18 zł

21,13 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 45/50G nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 45/55G mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 45/55G nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G26/36 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G26/36 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

3-02-2020

wkladki stand - 33/39

Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G30/30 mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

16,33 zł

20,09 zł

16,33 zł

20,09 zł

17,18 zł

21,13 zł

17,18 zł

21,13 zł

8,11 zł
18,03 zł

9,98 zł
22,18 zł

19,40 zł

23,86 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G30/30 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G30/35 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G30/35 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G30/40 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G30/40 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

3-02-2020
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G30/45 mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

18,88 zł

23,22 zł

19,91 zł

24,49 zł

19,73 zł

24,27 zł

20,98 zł

25,81 zł

18,03 zł

22,18 zł

19,40 zł

23,86 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G30/45 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G30/50 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G30/50 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/35 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/35 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

3-02-2020
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/40 mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

18,88 zł

23,22 zł

19,38 zł

23,84 zł

19,73 zł

24,27 zł

20,23 zł

24,88 zł

20,58 zł

25,31 zł

21,06 zł

25,90 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/40 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/45 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/45 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/50 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/50 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

3-02-2020
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/55 mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

21,35 zł

26,26 zł

22,60 zł

27,80 zł

19,73 zł

24,27 zł

20,23 zł

24,88 zł

20,58 zł

25,31 zł

21,06 zł

25,90 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/55 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G40/40 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G40/40 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G40/45 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G40/45 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH
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Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G40/50 mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

21,35 zł

26,26 zł

21,91 zł

26,95 zł

21,35 zł

26,26 zł

22,55 zł

27,74 zł

22,20 zł

27,31 zł

22,76 zł

27,99 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G40/50 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G45/45 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G45/45 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G45/50 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G45/50 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH
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Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G45/55 mosiądz satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

23,05 zł

28,35 zł

24,64 zł

30,31 zł

Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G45/55 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej
jakości mosiądzu, elementy ryglujące w postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny,
sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne chromowane.
Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie
temperatury co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach.
Certyﬁkat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

3-02-2020

wkladki stand - 39/39

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

WKŁADKI BĘBENKOWE STANDARDOWE
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI BĘBENKOWE STANDARDOWE

Dopłata do kompletu wkładek na wspólny klucz
(DOORTECH,DOM,ISEO)

5,00 zł

6,15 zł

15,45 zł

19,00 zł

15,45 zł

19,00 zł

176,81 zł

217,48 zł

171,67 zł

211,15 zł

Skrócony opis:
Jeśli chcesz,aby Twoje kupione wkładki ﬁrm DOORTECH, DOM oraz ISEO otwierały się tym
samym kluczem, dodaj do koszyka tą pozycję według poniższego przykładu :
• wybierz 1 sztukę dopłaty jeśli kupujesz 2 wkładki
• wybierz 2 sztuki dopłaty jeśli kupujesze 3 wkładki
• wybierz 3 sztuki dopłaty jeśli kupujesz 4 wkładki i podobnie następne
Dopłata nie obowiązuje w przypadku wkładek ﬁrmy GERDA, komplety wkładek występują
jako osobne pozycje.

Producent: DOORTECH

WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE

Dopłata do wersji z gałką DOM IX6SR
Skrócony opis: Dopłata do wersji z gałką dla wkładki DOM IX6SR. Dolicz proszę tą pozycję
jeśli zamawiasz ten model wkładki w wersji z gałką z jednej strony. Prosimy o zaznaczenie w
uwagach do zamówienia po któej stronie ma być gałka.
Producent: DOM POLSKA

Dopłata do wersji z zębatką 10 DOM IX6SR
Skrócony opis: Dopłata do wersji z zębatką dla wkładki DOM IX6SR. Dolicz proszę tą
pozycję jeśli zamawiasz ten model wkładki z wersją zabieraka zębatkowego.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 27/35mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 27/35mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA
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Wkładka DOM IX6SR 30/30mm mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

176,81 zł

217,48 zł

171,67 zł

211,15 zł

181,97 zł

223,82 zł

187,42 zł

230,53 zł

187,42 zł

230,53 zł

181,97 zł

223,82 zł

Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 30/30mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 30/35mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 30/35mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 30/40mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 30/40mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA
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Wkładka DOM IX6SR 30/45mm mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

198,03 zł

243,58 zł

192,27 zł

236,49 zł

192,27 zł

236,49 zł

198,03 zł

243,58 zł

208,64 zł

256,63 zł

202,57 zł

249,16 zł

Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 30/45mm nikiel
Skrócony opis:
Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz otwarciem: ruchomy
element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz uniemożliwia otwarcie wkładki
tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona przed manipulacją : 23 razy
więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co sprawia, że prawie niemożliwe
jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa ochrona patentowa: w punktach
dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można wykonać kopii kluczy. Najwyższa
klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 30/50mm mosiądz
Skrócony opis:
Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz otwarciem: ruchomy
element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz uniemożliwia otwarcie wkładki
tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona przed manipulacją : 23 razy
więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co sprawia, że prawie niemożliwe
jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa ochrona patentowa: w punktach
dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można wykonać kopii kluczy. Najwyższa
klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 30/50mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 30/55mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 30/55mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka DOM IX6SR 35/35mm mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

198,03 zł

243,58 zł

192,27 zł

236,49 zł

198,03 zł

243,58 zł

198,03 zł

243,58 zł

208,64 zł

256,63 zł

208,64 zł

256,63 zł

Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 35/35mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 35/40mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 35/40mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 35/45mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 35/45mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka DOM IX6SR 35/50mm mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

208,64 zł

256,63 zł

202,57 zł

249,16 zł

219,25 zł

269,68 zł

219,25 zł

269,68 zł

198,03 zł

243,58 zł

198,03 zł

243,58 zł

Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 35/50mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 35/55mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 35/55mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 40/40mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 40/40mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka DOM IX6SR 40/45mm mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

208,64 zł

256,63 zł

202,57 zł

249,16 zł

208,64 zł

256,63 zł

208,64 zł

256,63 zł

219,25 zł

269,68 zł

219,25 zł

269,68 zł

Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 40/45mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 40/50mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 40/50mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 45/45mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 45/45mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka DOM IX6SR 45/50mm mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

219,25 zł

269,68 zł

212,87 zł

261,83 zł

229,87 zł

282,74 zł

229,87 zł

282,74 zł

229,87 zł

282,74 zł

229,87 zł

282,74 zł

Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 45/50mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 45/55mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 45/55mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 45/60mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 45/60mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka DOM IX6SR 50/50mm mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

219,25 zł

269,68 zł

219,25 zł

269,68 zł

229,87 zł

282,74 zł

229,87 zł

282,74 zł

223,17 zł

274,50 zł

229,87 zł

282,74 zł

Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 50/50mm nikiel
Skrócony opis:
Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz otwarciem: ruchomy
element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz uniemożliwia otwarcie wkładki
tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona przed manipulacją : 23 razy
więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co sprawia, że prawie niemożliwe
jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa ochrona patentowa: w punktach
dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można wykonać kopii kluczy. Najwyższa
klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D. 3 klucze w komplecie.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 50/55mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 50/55mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 50/60mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 50/60mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

3-02-2020

anty dom - 8/9

Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka DOM IX6SR 55/55mm mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

240,48 zł

295,79 zł

240,48 zł

295,79 zł

240,48 zł

295,79 zł

240,48 zł

295,79 zł

Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 55/55mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 55/60mm mosiądz
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA

Wkładka DOM IX6SR 55/60mm nikiel
Skrócony opis: Najwyższa techniczna ochrona przed niepowołanym kopiowaniem oraz
otwarciem: ruchomy element w kluczu zapobiega wykonywaniu kopii kluczy oraz
uniemożliwia otwarcie wkładki tradycjnymi technikami manipulacyjnymi.Wysoka ochrona
przed manipulacją : 23 razy więcej niż w standardowej wkładce linni czytanie klucza co
sprawia, że prawie niemożliwe jest pokonanie tej wkładki przez złodzieja. Długoterminowa
ochrona patentowa: w punktach dorobienia kluczy nie ma surowych kluczy, więc nie można
wykonać kopii kluczy. Najwyższa klasa certyﬁkatu wg normy PN-EN 1303: 2015 - 6.D.
Producent: DOM POLSKA
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE

wkladka GERDA EVO 35/50.nikiel satyna

70,00 zł

86,10 zł

70,00 zł

86,10 zł

70,00 zł

86,10 zł

88,67 zł

109,06 zł

70,00 zł

86,10 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkladka GERDA EVO z gałką G30/45 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkladka GERDA EVO z gałką G35/50 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkladka GERDA EVO z gałką G40/55 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkladka GERDA EVO z gałką G45/30 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

wkladka GERDA EVO z gałką G45/55 nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

88,67 zł

109,06 zł

70,00 zł

86,10 zł

88,67 zł

109,06 zł

93,33 zł

114,80 zł

62,53 zł

76,92 zł

70,00 zł

86,10 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkladka GERDA EVO z gałką G50/35 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkladka GERDA EVO z gałką G55/40 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkladka GERDA EVO z gałką G55/45 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkladka GERDA EVO.30/45.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkladka GERDA EVO.35/50.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

wkładka GERDA EVO 30 / 30 nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

49,24 zł

60,57 zł

52,43 zł

64,49 zł

55,54 zł

68,32 zł

62,91 zł

77,38 zł

66,01 zł

81,20 zł

56,68 zł

69,72 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO 30 / 35 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO 30 / 40 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO 30 / 50 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO 30 / 55 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO 35 / 35 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

wkładka GERDA EVO 35 / 40 nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

56,44 zł

69,42 zł

62,57 zł

76,96 zł

71,33 zł

87,73 zł

66,01 zł

81,20 zł

66,01 zł

81,20 zł

71,33 zł

87,73 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO 35 / 45 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO 35 / 55 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO 40 / 40 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO 40 / 45 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO 40 / 50 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

wkładka GERDA EVO 45 / 45 nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

71,33 zł

87,73 zł

65,03 zł

79,98 zł

65,03 zł

79,98 zł

65,03 zł

79,98 zł

65,03 zł

79,98 zł

65,03 zł

79,98 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO z gałką 35G / 30 gał. nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO z gałką 35G / 35 gał. nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO z gałką 40G / 30 gał. nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO z gałką 30G / 35 gał. nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO z gałką 30G / 40 gał. nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA
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wkładka GERDA EVO z gałką 40G / 50 gał. nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

81,80 zł

100,61 zł

61,84 zł

76,07 zł

73,38 zł

90,26 zł

63,74 zł

78,40 zł

61,01 zł

75,04 zł

59,72 zł

73,46 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO z gałką 30G / 30 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

wkładka GERDA EVO z gałką 50G / 30 gał. nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/10.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/30.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/30.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/35.mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

74,59 zł

91,75 zł

73,45 zł

90,35 zł

75,58 zł

92,97 zł

78,84 zł

96,97 zł

83,17 zł

102,30 zł

92,73 zł

114,05 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/35.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/40.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/40.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/45.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/45.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/50.mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

86,35 zł

106,21 zł

89,62 zł

110,23 zł

93,13 zł

114,55 zł

98,79 zł

121,52 zł

75,58 zł

92,97 zł

78,84 zł

96,97 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/50.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/55.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/55.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 35/35.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 35/35.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 35/40.mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

83,17 zł

102,30 zł

89,62 zł

110,23 zł

93,94 zł

115,55 zł

99,33 zł

122,17 zł

95,54 zł

117,51 zł

98,79 zł

121,52 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 35/40.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 35/45.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 35/45.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 35/50.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 35/50.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 35/55.mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

101,53 zł

124,88 zł

105,85 zł

130,19 zł

86,35 zł

106,21 zł

89,62 zł

110,23 zł

97,21 zł

119,56 zł

105,85 zł

130,19 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 35/55.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 40/40.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 40/40.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 40/50.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 40/50.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 40/55.mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

104,72 zł

128,81 zł

107,98 zł

132,81 zł

113,14 zł

139,16 zł

116,25 zł

142,98 zł

102,59 zł

126,19 zł

105,85 zł

130,19 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 40/55.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 40/60.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 40/60.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 45/45.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 45/45.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 45/50.mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

98,19 zł

120,77 zł

101,23 zł

124,51 zł

85,29 zł

104,90 zł

88,55 zł

108,92 zł

85,03 zł

104,59 zł

88,07 zł

108,33 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM 45/50.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.30/30.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.30/30.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.30/35.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.30/35.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.30/40.mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

95,01 zł

116,86 zł

98,26 zł

120,86 zł

102,57 zł

126,16 zł

114,20 zł

140,47 zł

107,97 zł

132,80 zł

111,20 zł

136,78 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.30/40.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.30/45.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.30/45.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.30/50.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.30/50.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.35/30.mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

90,69 zł

111,55 zł

93,94 zł

115,55 zł

95,01 zł

116,86 zł

98,26 zł

120,86 zł

102,57 zł

126,16 zł

105,81 zł

130,15 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.35/30.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.35/35.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.35/35.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.35/40.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.35/40.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Zdjęcie

Informacje o produkcie

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.35/50.mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

115,52 zł

142,09 zł

119,38 zł

146,84 zł

120,92 zł

148,73 zł

124,16 zł

152,72 zł

102,57 zł

126,16 zł

105,81 zł

130,15 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.35/50.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.35/55.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.35/55.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.40/35.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.40/35.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Informacje o produkcie

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.40/50.nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

123,09 zł

151,40 zł

124,16 zł

152,72 zł

127,41 zł

156,71 zł

129,56 zł

159,36 zł

124,58 zł

153,23 zł

102,57 zł

126,16 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.40/55.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.40/55.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.40/60.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.40/60.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.45/30.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Informacje o produkcie

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.45/30.nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

114,20 zł

140,47 zł

122,01 zł

150,07 zł

125,24 zł

154,05 zł

124,16 zł

152,72 zł

127,41 zł

156,71 zł

140,35 zł

172,63 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.45/45.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.45/45.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.45/50.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.45/50.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.45/65.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.50/30.mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

107,97 zł

132,80 zł

111,20 zł

136,78 zł

115,52 zł

142,09 zł

119,38 zł

146,84 zł

123,09 zł

151,40 zł

127,41 zł

156,71 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.50/30.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.50/35.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.50/35.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.50/40.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.50/45.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.55/30.mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

113,37 zł

139,45 zł

119,38 zł

146,84 zł

120,92 zł

148,73 zł

124,16 zł

152,72 zł

124,16 zł

152,72 zł

127,41 zł

156,71 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.55/30.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.55/35.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.55/35.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.55/40.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.55/40.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.60/40.mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

124,58 zł

153,23 zł

124,58 zł

153,23 zł

151,16 zł

185,93 zł

117,39 zł

144,38 zł

127,53 zł

156,86 zł

113,21 zł

139,25 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.60/40.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.65/45.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000
kombinacji kodu klucza,najwyższa klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na
włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyﬁkowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy
i śruba mocująca
Producent: GERDA

Zestaw wkł GERDA EVO 30/40 + 40G / 30 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca. Komplet dwóch wkładek w tym jedna z gałką na
wspólny klucz.
Producent: GERDA

Zestaw wkł GERDA EVO 30/45 + 30G / 45 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca. Komplet dwóch wkładek w tym jedna z gałką na
wspólny klucz.
Producent: GERDA

Zestaw wkł GERDA EVO 30/35 + 30G / 35 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca. Komplet dwóch wkładek w tym jedna z gałką na
wspólny klucz.
Producent: GERDA
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Zestaw wkł GERDA EVO 30/35 + 35G / 30 nikiel satyna

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

113,21 zł

139,25 zł

117,39 zł

144,38 zł

127,53 zł

156,86 zł

146,76 zł

180,51 zł

146,76 zł

180,51 zł

Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca. Komplet dwóch wkładek w tym jedna z gałką na
wspólny klucz.
Producent: GERDA

Zestaw wkł GERDA EVO 30/40 + 30G / 40 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca. Komplet dwóch wkładek w tym jedna z gałką na
wspólny klucz.
Producent: GERDA

Zestaw wkł GERDA EVO 30/45 + 45G / 30 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca. Komplet dwóch wkładek w tym jedna z gałką na
wspólny klucz.
Producent: GERDA

Zestaw wkł GERDA EVO 40/50 + 40G / 50 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca. Komplet dwóch wkładek w tym jedna z gałką na
wspólny klucz.
Producent: GERDA

Zestaw wkł GERDA EVO 40/50 + 50G / 40 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000
kombinacji kodu klucza,odporność na włamanie - klasa C,najwyższa odporność na
korozję,certyﬁkowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,utwardzane kołki
w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca. Komplet dwóch wkładek w tym jedna z gałką na
wspólny klucz.
Producent: GERDA
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Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE

GAŁKA DO WKŁADKI BĘBENKOWEJ F5,R6,R7,R50 MOSIĘŻNA
LAKIEROWANA

21,17 zł

26,04 zł

13,12 zł

16,14 zł

58,57 zł

72,04 zł

58,57 zł

72,04 zł

59,30 zł

72,94 zł

Skrócony opis: Gałka do wszytskich wkładek ISEO. Jeśli wybrałeś wkładkę ISEO z opcją
gałki, dołóż tą pozycję do dwoich zakupów.
Producent: ISEO

GAŁKA DO WKŁADKI BĘBENKOWEJ F5,R6,R7,R50 NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: Gałka do wszytskich wkładek ISEO. Jeśli wybrałeś wkładkę ISEO z opcją
gałki, dołóż tą pozycję do dwoich zakupów.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x30, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x35, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

59,30 zł

72,94 zł

64,29 zł

79,07 zł

64,29 zł

79,07 zł

67,96 zł

83,59 zł

67,96 zł

83,59 zł

72,72 zł

89,45 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

72,72 zł

89,45 zł

77,35 zł

95,14 zł

77,35 zł

95,14 zł

82,04 zł

100,91 zł

82,04 zł

100,91 zł

86,58 zł

106,49 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x60, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x65, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x70, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

91,24 zł

112,23 zł

96,04 zł

118,13 zł

100,67 zł

123,82 zł

64,18 zł

78,94 zł

64,18 zł

78,94 zł

67,95 zł

83,58 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x75, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x80, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x35, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

67,95 zł

83,58 zł

72,72 zł

89,45 zł

72,72 zł

89,45 zł

77,35 zł

95,14 zł

77,35 zł

95,14 zł

80,73 zł

99,30 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

82,04 zł

100,91 zł

86,58 zł

106,49 zł

91,27 zł

112,26 zł

72,72 zł

89,45 zł

72,72 zł

89,45 zł

77,35 zł

95,14 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x65, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 40x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 40x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 40x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 40x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

77,35 zł

95,14 zł

82,04 zł

100,91 zł

82,04 zł

100,91 zł

86,58 zł

106,49 zł

86,58 zł

106,49 zł

91,27 zł

112,26 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 40x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 40x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 40x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 40x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 40x60, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

4-02-2020

r6 - 7/28

Zdjęcie

Informacje o produkcie

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 40x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

91,27 zł

112,26 zł

82,04 zł

100,91 zł

82,04 zł

100,91 zł

85,35 zł

104,98 zł

86,58 zł

106,49 zł

91,27 zł

112,26 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 45x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 45x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 45x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 45x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 45x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 45x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

96,04 zł

118,13 zł

91,27 zł

112,26 zł

91,27 zł

112,26 zł

96,04 zł

118,13 zł

96,04 zł

118,13 zł

100,67 zł

123,82 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 50x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 50x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 50x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 50x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 50x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 55x65, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

105,36 zł

129,59 zł

62,42 zł

76,78 zł

61,42 zł

75,55 zł

62,10 zł

76,38 zł

62,10 zł

76,38 zł

67,42 zł

82,93 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

67,42 zł

82,93 zł

71,34 zł

87,75 zł

71,34 zł

87,75 zł

76,42 zł

94,00 zł

76,42 zł

94,00 zł

86,04 zł

105,83 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x45, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x55, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

95,82 zł

117,86 zł

86,04 zł

105,83 zł

100,90 zł

124,11 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x60, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x65, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x70, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x75, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x80, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

105,74 zł

130,06 zł

62,10 zł

76,38 zł

62,10 zł

76,38 zł

67,42 zł

82,93 zł

67,42 zł

82,93 zł

71,34 zł

87,75 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

71,34 zł

87,75 zł

76,42 zł

94,00 zł

76,42 zł

94,00 zł

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x45, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x55, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

86,04 zł

105,83 zł

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

67,42 zł

82,93 zł

67,42 zł

82,93 zł

71,34 zł

87,75 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x65, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

71,34 zł

87,75 zł

76,42 zł

94,00 zł

76,42 zł

94,00 zł

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x45, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

86,04 zł

105,83 zł

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

105,74 zł

130,06 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x55, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x60, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x70, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

71,34 zł

87,75 zł

71,34 zł

87,75 zł

76,42 zł

94,00 zł

76,42 zł

94,00 zł

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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Informacje o produkcie

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x45, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

100,90 zł

124,11 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

76,42 zł

94,00 zł

76,42 zł

94,00 zł

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x45, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

100,90 zł

124,11 zł

100,90 zł

124,11 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x55, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x60, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

105,74 zł

130,06 zł

105,74 zł

130,06 zł

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

112,54 zł

138,43 zł

88,32 zł

108,64 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x45, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ NATURALNY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x65, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

117,16 zł

144,11 zł

110,51 zł

135,93 zł

86,04 zł

105,83 zł

86,04 zł

105,83 zł

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x65, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

105,74 zł

130,06 zł

105,74 zł

130,06 zł

95,82 zł

117,86 zł

95,82 zł

117,86 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 65x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 65x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 65x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

110,51 zł

135,93 zł

95,82 zł

117,86 zł

105,74 zł

130,06 zł

47,63 zł

58,58 zł

48,10 zł

59,16 zł

48,33 zł

59,45 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 70x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 80x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 JEDNOSTRONNA 30x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 JEDNOSTRONNA 35x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 JEDNOSTRONNA 40x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 JEDNOSTRONNA 45x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

50,10 zł

61,62 zł

50,10 zł

61,62 zł

50,79 zł

62,47 zł

50,94 zł

62,66 zł

50,94 zł

62,66 zł

52,18 zł

64,18 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 JEDNOSTRONNA 50x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 JEDNOSTRONNA 55x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 JEDNOSTRONNA 60x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 JEDNOSTRONNA 65x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 JEDNOSTRONNA 70x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 JEDNOSTRONNA 80x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

53,88 zł

66,27 zł

54,71 zł

67,29 zł

Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 JEDNOSTRONNA 90x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R6 Extra - wkładka bębenkowa na klucz poziomy, oferująca bardzo wysoki
poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Została wyposażona w sześć kołków ze stali
nierdzewnej oraz zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku.
Dodatkowo wkładka R6 Extra posiada proﬁl klucza odpowiedni do szyldów zabezpieczających
wkładkę. Prezentowany model oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 5, z kolei odporność
wkładki na atak spełnia wymogi janwyższej klasy D europejskiej normy EN
1303:2015.Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed
korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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Zdjęcie
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Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE

GAŁKA DO WKŁADKI BĘBENKOWEJ F5,R6,R7,R50 MOSIĘŻNA
LAKIEROWANA

21,17 zł

26,04 zł

13,12 zł

16,14 zł

128,91 zł

158,56 zł

105,61 zł

129,90 zł

105,65 zł

129,95 zł

Skrócony opis: Gałka do wszytskich wkładek ISEO. Jeśli wybrałeś wkładkę ISEO z opcją gałki,
dołóż tą pozycję do dwoich zakupów.
Producent: ISEO

GAŁKA DO WKŁADKI BĘBENKOWEJ F5,R6,R7,R50 NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: Gałka do wszytskich wkładek ISEO. Jeśli wybrałeś wkładkę ISEO z opcją gałki,
dołóż tą pozycję do dwoich zakupów.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 28x33, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 28x33, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x30, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

105,65 zł

129,95 zł

110,11 zł

135,44 zł

110,11 zł

135,44 zł

113,90 zł

140,10 zł

113,90 zł

140,10 zł

119,30 zł

146,74 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x35, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

119,29 zł

146,73 zł

124,48 zł

153,11 zł

124,48 zł

153,11 zł

132,84 zł

163,39 zł

132,83 zł

163,38 zł

168,87 zł

207,71 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x60, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

138,42 zł

170,26 zł

147,61 zł

181,56 zł

147,61 zł

181,56 zł

188,24 zł

231,54 zł

154,30 zł

189,79 zł

202,58 zł

249,17 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x65, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x65, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x70, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x70, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x75, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x75, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

166,05 zł

204,24 zł

208,63 zł

256,61 zł

171,01 zł

210,34 zł

213,82 zł

263,00 zł

175,26 zł

215,57 zł

113,90 zł

140,10 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x80, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x80, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x90, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
NATURALNY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 30x90, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x35, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

113,90 zł

140,10 zł

119,30 zł

146,74 zł

119,29 zł

146,73 zł

124,51 zł

153,15 zł

124,48 zł

153,11 zł

132,83 zł

163,38 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

132,83 zł

163,38 zł

138,43 zł

170,27 zł

138,42 zł

170,26 zł

147,61 zł

181,56 zł

154,30 zł

189,79 zł

154,30 zł

189,79 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x65, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x65, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 40x40, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

124,51 zł

153,15 zł

124,48 zł

153,11 zł

132,84 zł

163,39 zł

132,84 zł

163,39 zł

138,42 zł

170,26 zł

138,42 zł

170,26 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 40x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 40x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 40x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 40x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 40x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 40x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

147,61 zł

181,56 zł

147,63 zł

181,58 zł

154,30 zł

189,79 zł

154,30 zł

189,79 zł

138,42 zł

170,26 zł

138,42 zł

170,26 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 40x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 40x60, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 40x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 45x45, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 45x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 45x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

147,61 zł

181,56 zł

147,63 zł

181,58 zł

154,30 zł

189,79 zł

154,30 zł

189,79 zł

166,05 zł

204,24 zł

166,05 zł

204,24 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 45x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 45x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 45x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 45x60, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 45x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 50x50, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

154,30 zł

189,79 zł

154,30 zł

189,79 zł

202,58 zł

249,17 zł

202,58 zł

249,17 zł

208,63 zł

256,61 zł

171,01 zł

210,34 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 50x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 50x55, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 50x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 50x60, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 50x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

3-02-2020

iseo r7 - 11/33

Zdjęcie

Informacje o produkcie

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 55x65, 5 KLUCZY, MOSIĄDZ
MATOWY

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

213,82 zł

263,00 zł

175,26 zł

215,57 zł

157,27 zł

193,44 zł

108,02 zł

132,86 zł

113,35 zł

139,42 zł

112,30 zł

138,13 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 55x65, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 28x33, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

116,63 zł

143,45 zł

136,89 zł

168,37 zł

119,04 zł

146,42 zł

142,26 zł

174,98 zł

122,69 zł

150,91 zł

147,47 zł

181,39 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x45, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

136,07 zł

167,37 zł

155,79 zł

191,62 zł

143,61 zł

176,64 zł

191,88 zł

236,01 zł

147,81 zł

181,81 zł

170,57 zł

209,80 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x55, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x60, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x65, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x65, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

152,40 zł

187,45 zł

186,79 zł

229,75 zł

157,84 zł

194,14 zł

217,84 zł

267,94 zł

165,86 zł

204,01 zł

206,83 zł

254,40 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x70, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x70, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x75, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x75, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x80, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x80, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

170,05 zł

209,16 zł

211,85 zł

260,58 zł

211,85 zł

260,58 zł

112,30 zł

138,13 zł

116,63 zł

143,45 zł

137,82 zł

169,52 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x90, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 30x90, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

118,95 zł

146,31 zł

145,13 zł

178,51 zł

132,10 zł

162,48 zł

148,40 zł

182,53 zł

126,27 zł

155,31 zł

161,14 zł

198,20 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x45, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

3-02-2020

iseo r7 - 17/33

Zdjęcie

Informacje o produkcie

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

142,29 zł

175,02 zł

167,82 zł

206,42 zł

148,11 zł

182,18 zł

178,93 zł

220,08 zł

154,49 zł

190,02 zł

178,19 zł

219,17 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x55, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x60, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x65, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x65, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

157,61 zł

193,86 zł

138,13 zł

169,90 zł

119,04 zł

146,42 zł

145,13 zł

178,51 zł

132,10 zł

162,48 zł

148,72 zł

182,93 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

135,67 zł

166,87 zł

157,03 zł

193,15 zł

130,85 zł

160,95 zł

162,64 zł

200,05 zł

146,18 zł

179,80 zł

171,82 zł

211,34 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x45, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x55, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

154,19 zł

189,65 zł

178,51 zł

219,57 zł

159,09 zł

195,68 zł

143,81 zł

176,89 zł

122,69 zł

150,91 zł

145,13 zł

178,51 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x60, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

126,27 zł

155,31 zł

157,35 zł

193,54 zł

130,85 zł

160,95 zł

162,95 zł

200,43 zł

145,71 zł

179,22 zł

172,13 zł

211,72 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x45, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

152,24 zł

187,26 zł

178,81 zł

219,94 zł

145,40 zł

178,84 zł

190,56 zł

234,39 zł

152,17 zł

187,17 zł

149,02 zł

183,29 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x55, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x60, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANY MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

136,07 zł

167,37 zł

161,14 zł

198,20 zł

142,29 zł

175,02 zł

162,95 zł

200,43 zł

146,18 zł

179,80 zł

172,13 zł

211,72 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x45, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

152,24 zł

187,26 zł

178,81 zł

219,94 zł

156,51 zł

192,51 zł

184,70 zł

227,18 zł

166,24 zł

204,48 zł

189,76 zł

233,40 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x55, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x60, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x60, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

169,90 zł

208,98 zł

158,66 zł

195,15 zł

143,61 zł

176,64 zł

167,82 zł

206,42 zł

148,11 zł

182,18 zł

173,45 zł

213,34 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x30, 5 KLUCZY,
MOSIADZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

154,19 zł

189,65 zł

180,14 zł

221,57 zł

145,40 zł

178,84 zł

184,70 zł

227,18 zł

166,24 zł

204,48 zł

211,85 zł

260,58 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x45, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x65, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x65, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

172,78 zł

212,52 zł

193,90 zł

238,50 zł

147,81 zł

181,81 zł

172,58 zł

212,27 zł

154,49 zł

190,02 zł

179,28 zł

220,51 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x40, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x40, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

159,09 zł

195,68 zł

191,03 zł

234,97 zł

152,17 zł

187,17 zł

233,65 zł

287,39 zł

169,90 zł

208,98 zł

178,93 zł

220,08 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x45, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x45, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x50, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x50, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 65x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 65x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

157,61 zł

193,86 zł

179,28 zł

220,51 zł

157,61 zł

193,86 zł

211,85 zł

260,58 zł

172,78 zł

212,52 zł

186,79 zł

229,75 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 65x35, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 65x35, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 65x55, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 65x55, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 70x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 70x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

170,05 zł

209,16 zł

206,83 zł

254,40 zł

170,05 zł

209,16 zł

86,30 zł

106,15 zł

92,44 zł

113,70 zł

105,70 zł

130,01 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 80x30, 5 KLUCZY,
MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 80x30, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 30x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 35x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 40x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis:
R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom zabezpieczenia
antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej klasy D
normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne piny górne
oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia zabezpieczenie
przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza jest odpowiedni
do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż oraz najwyższą
klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 45x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

105,63 zł

129,93 zł

122,10 zł

150,18 zł

126,76 zł

155,91 zł

130,81 zł

160,89 zł

145,54 zł

179,01 zł

151,86 zł

186,79 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 50x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 55x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 60x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 65x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 70x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 75x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

162,06 zł

199,33 zł

168,87 zł

207,71 zł

180,12 zł

221,55 zł

188,24 zł

231,54 zł

Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 80x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 85x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 90x10, 5 KLUCZY,
NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: R7 Extra to wkładka na klucz poziomy oferująca niezwykle wysoki poziom
zabezpieczenia antywłamaniowego.Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej wkładka
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 6, a jej odporność na atak spełnia wymogi najwyższej
klasy D normy EN 1303:2015.Model wkładki R7 Extra posiada również aktywne i pasywne
piny górne oraz proﬁlowe piny boczne. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia
zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku. Zastosowany proﬁl klucza
jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę. Ponadto posiada odporność p.poż
oraz najwyższą klasę zabezpieczenia przed korozją i niskimi oraz wysokimi temperaturami.
Producent: ISEO
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Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

215,92 zł

265,58 zł

229,77 zł

282,62 zł

381,83 zł

469,65 zł

SYSTEMY MASTERKEY
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > SYSTEMY MASTERKEY

Przykładowy system MASTERKEY ISEO F6
Skrócony opis:
Przykładowy system MASTERKEY zbudowany w oparciu o wkładkę ISEO F6 w najwyższej
klasie antywłamaniowej D.
System zawiera 5 sztuk wkładki o rozmiarze 30/30. Dodatkowo do dyspozycji użytkowanika
jest 6 kluczy według dowolnej kombinacji, np. : po 1 kluczu otwierającym tylko pojedyncze
wkładki oraz 1 sztuka klucza otwierającego wszystkie wkładki(tzw. master).
Więcej o systemach MASTERKEY dowiesz się na naszej specjalnej stronie www.masterkey.door-tech.pl. Tam nie tylko zaczerpniesz informacje o systemach, ale
również wykorzystując kalkulator systemów zaprojektujesz i wycenisz system.
Linki do pobrania kalkulatorów :
• kalkulator MASTERKEY ISEO http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator
MASTERKEY ISEO.xls
• kalkulator MASTERKEY WILKA http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator
MASTERKEY WILKA.xls
• kalkulator MASTERKEY KABA http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator
MASTERKEY DORMA KABA.xls
Na poniższym ﬁlmie przedstawiamy poradnik jak krok po kroku korzystać z kalkulatorów
systemów MASTERKEY.
Producent: ISEO

Przykładowy system MASTERKEY ISEO R6
Skrócony opis:
Przykładowy system MASTERKEY zbudowany w oparciu o wkładkę ISEO R6 w najwyższej
klasie antywłamaniowej D.
System zawiera 5 sztuk wkładki o rozmiarze 30/30. Dodatkowo do dyspozycji użytkowanika
jest 6 kluczy według dowolnej kombinacji, np. : po 1 kluczu otwierającym tylko pojedyncze
wkładki oraz 1 sztuka klucza otwierającego wszystkie wkładki(tzw. master).
Więcej o systemach MASTERKEY dowiesz się na naszej specjalnej stronie www.masterkey.door-tech.pl. Tam nie tylko zaczerpniesz informacje o systemach, ale
również wykorzystując kalkulator systemów zaprojektujesz i wycenisz system.
Linki do pobrania kalkulatorów :
• kalkulator MASTERKEY ISEO http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator
MASTERKEY ISEO.xls
• kalkulator MASTERKEY WILKA http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator
MASTERKEY WILKA.xls
• kalkulator MASTERKEY KABA http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator
MASTERKEY DORMA KABA.xls
Na poniższym ﬁlmie przedstawiamy poradnik jak krok po kroku korzystać z kalkulatorów
systemów MASTERKEY.
Producent: ISEO

Przykładowy system MASTERKEY ISEO R7
Skrócony opis:
Przykładowy system MASTERKEY zbudowany w oparciu o wkładkę ISEO R7 w najwyższej
klasie antywłamaniowej D.
System zawiera 5 sztuk wkładki o rozmiarze 30/30. Dodatkowo do dyspozycji użytkowanika
jest 6 kluczy według dowolnej kombinacji, np. : po 1 kluczu otwierającym tylko pojedyncze
wkładki oraz 1 sztuka klucza otwierającego wszystkie wkładki(tzw. master).
Więcej o systemach MASTERKEY dowiesz się na naszej specjalnej stronie www.masterkey.door-tech.pl. Tam nie tylko zaczerpniesz informacje o systemach, ale
również wykorzystując kalkulator systemów zaprojektujesz i wycenisz system.
Linki do pobrania kalkulatorów :
• kalkulator MASTERKEY ISEO http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator
MASTERKEY ISEO.xls
• kalkulator MASTERKEY WILKA http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator
MASTERKEY WILKA.xls
• kalkulator MASTERKEY KABA http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator
MASTERKEY DORMA KABA.xls
Na poniższym ﬁlmie przedstawiamy poradnik jak krok po kroku korzystać z kalkulatorów
systemów MASTERKEY.
Producent: ISEO

WKŁADKI DO ZAMKÓW WIERZCHNICH
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI DO ZAMKÓW WIERZCHNICH
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Wkładka LOB WT 01 mosiądz

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

19,01 zł

23,38 zł

20,21 zł

24,86 zł

69,97 zł

86,07 zł

34,04 zł

41,87 zł

280,00 zł

344,40 zł

71,93 zł

88,48 zł

Skrócony opis: Wkładka typu RIM przeznaczona do współpracy z zamkiem wierzchnim TB
51 orz TB 61 ﬁrmy LOB. Pasuje również do innych zamienników tego zamka.
Producent: LOB

Wkładka LOB WT 01 nikiel
Skrócony opis: Wkładka typu RIM przeznaczona do współpracy z zamkiem wierzchnim TB
51 orz TB 61 ﬁrmy LOB. Pasuje również do innych zamienników tego zamka.
Producent: LOB

Wkładka LOB WT 20 z rozetą YETI,TAURUS
Skrócony opis: Wkładka typu RIM przeznaczona do współpracy z zamkiem wierzchnim
YETI oraz TAURUS ﬁrmy LOB. Ten produkt występuje razem z rozetą osłaniającą wkładkę i
poprawiającą jej antywłamaniowy charakter .Certyﬁkat antywłamaniowy.
Producent: LOB

Wkładka LOB WT 23 z rozetą CYKLOP
Skrócony opis: Wkładka typu RIM przeznaczona do współpracy z zamkiem wierzchnim
CYKLOP ﬁrmy LOB. Ten produkt występuje razem z rozetą osłaniającą wkładkę i
poprawiającą jej antywłamaniowy charakter. Certyﬁkat antywłamaniowy.
Producent: LOB

Wkładka RIM 6000 nikiel
Skrócony opis:
Wkładka RIM 6000 to cylinder o okrągłym kształcie, który przeznaczony jest do montażu w
drzwiach GERDA.
Wkładka produkowana przez ﬁrmę GERDA posiada najwyższy atest klasy C
antywłamaniowości. Jej konstrukcja gwarantuje zabezpieczenie przed otwarciem za pomocą
wytrychów oraz innych metod manipulacyjnych. Jest również zabezpieczona
przed rozwierceniem. Jej doskonałe parametry oraz wysoka jakość wykonania sprawiają,
że w doskonały sposób zabezpiecza przed włamaniami i jest w stanie powstrzymać nawet
doświadczonych włamywaczy.
Producent: GERDA

Wkładka RIM PRO SYSTEM mosiądz
Skrócony opis: Wkładka typu RIM antywłamaniowa przeznaczona do współpracy z rodziną
zamków GERDA : ZN / ZG oraz do zamka ZX 1000.
Producent: GERDA
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Wkładka RIM PRO SYSTEM nikiel

Atrybuty

Cena
netto

Cena
brutto

71,63 zł

88,11 zł

21,77 zł

26,78 zł

24,58 zł

30,24 zł

35,59 zł

43,77 zł

37,64 zł

46,30 zł

Skrócony opis: Wkładka typu RIM antywłamaniowa przeznaczona do współpracy z rodziną
zamków GERDA : ZN / ZG oraz do zamka ZX 1000.
Producent: GERDA

Wkładka WK RIM E1 mosiądz
Skrócony opis: Wkładka typu RIM przeznaczona do współpracy z rodziną zamków GERDA :
ZN / ZG.
Producent: GERDA

Wkładka WK RIM E1 nikiel
Skrócony opis: Wkładka typu RIM przeznaczona do współpracy z rodziną zamków GERDA :
ZN / ZG.
Producent: GERDA

Wkładka WK RIM H PLUS mosiądz
Skrócony opis: Wkładka typu RIM przeznaczona do współpracy z rodziną zamków GERDA :
ZN / ZG . Klucz poziomy dodatkowo podnosi jej walory użytkowe.
Producent: GERDA

Wkładka WK RIM H PLUS nikiel
Skrócony opis: Wkładka typu RIM przeznaczona do współpracy z rodziną zamków GERDA :
ZN / ZG. Klucz poziomy dodatkowo podnosi jej walory użytkowe.
Producent: GERDA
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