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GADŻETY REKLAMOWE Z TWOIM LOGO

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

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

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

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

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

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

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

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

5,00 zł 6,15 zł

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

28,25 zł 34,75 zł

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

28,17 zł 34,65 zł

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

28,17 zł 34,65 zł

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

29,64 zł 36,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1964-doplata-do-kompletu-wkladek-na-wspolny-klucz-doortechdomiseo.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1964-doplata-do-kompletu-wkladek-na-wspolny-klucz-doortechdomiseo.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1663-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-21x21-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1663-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-21x21-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1662-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-25x25-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1662-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-25x25-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1661-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-25x30-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1661-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-25x30-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1660-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-28x28-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1660-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-28x28-3-klucze-niklowana-matowa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 28x33, 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

31,33 zł 38,54 zł

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

28,17 zł 34,65 zł

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

32,19 zł 39,59 zł

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

33,82 zł 41,60 zł

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

33,72 zł 41,48 zł

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

35,97 zł 44,24 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1659-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-28x33-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1659-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-28x33-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1657-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x30-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1657-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x30-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1656-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x35-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1656-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x35-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1655-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x40-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1655-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x40-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1654-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1654-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1653-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1653-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 30x55, 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

43,84 zł 53,92 zł

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

47,08 zł 57,91 zł

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

47,77 zł 58,76 zł

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

47,62 zł 58,57 zł

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

52,41 zł 64,46 zł

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

52,41 zł 64,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1652-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1652-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1651-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1651-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1650-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x65-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1650-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x65-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1649-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x70-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1649-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x70-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1648-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x75-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1648-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x75-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1647-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x80-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1647-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x80-3-klucze-niklowana-matowa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 35x35, 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

32,42 zł 39,88 zł

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

35,58 zł 43,76 zł

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

35,97 zł 44,24 zł

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

39,67 zł 48,79 zł

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

45,62 zł 56,11 zł

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

47,77 zł 58,76 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1645-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x35-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1645-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x35-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1644-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x40-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1644-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x40-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1643-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1643-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1642-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1642-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1641-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1641-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1640-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1640-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 35x65, 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

45,23 zł 55,63 zł

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

37,82 zł 46,52 zł

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

41,75 zł 51,35 zł

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

47,62 zł 58,57 zł

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

45,38 zł 55,82 zł

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

45,23 zł 55,63 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1639-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x65-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1639-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x65-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1637-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x40-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1637-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x40-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1636-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1636-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1635-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1635-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1634-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1634-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1633-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1633-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
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Cena
brutto

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 45x45, 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

47,62 zł 58,57 zł

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

47,62 zł 58,57 zł

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

47,62 zł 58,57 zł

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

82,00 zł 100,86 zł

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

45,23 zł 55,63 zł

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

60,89 zł 74,89 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1632-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1632-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1631-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1631-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1630-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1630-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1629-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1629-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1627-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-50x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1627-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-50x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1626-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-50x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1626-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-50x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
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Cena
brutto

WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 50x60, 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

68,31 zł 84,02 zł

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

25,32 zł 31,14 zł

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

27,95 zł 34,38 zł

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

31,96 zł 39,31 zł

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

36,50 zł 44,90 zł

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

38,00 zł 46,74 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1625-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-50x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1625-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-50x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1658-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-30x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1658-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-30x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1646-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-35x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1646-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-35x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1638-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-40x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1638-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-40x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1628-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-50x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1628-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-50x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1624-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-55x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1624-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-55x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
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Cena
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WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 60x10, 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

39,51 zł 48,60 zł

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

46,63 zł 57,35 zł

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

58,98 zł 72,55 zł

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

11,25 zł 13,84 zł

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

14,00 zł 17,22 zł

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

14,49 zł 17,82 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1623-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-60x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1623-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-60x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1622-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-70x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1622-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-70x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1621-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-80x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1621-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-80x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1965-wkladka-doortech-impact-line-2525-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1966-wkladka-doortech-impact-line-26-36-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1967-wkladka-doortech-impact-line-26-36-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DOORTECH Impact Line 30/30 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

11,94 zł 14,69 zł

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

12,44 zł 15,30 zł

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

14,49 zł 17,82 zł

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

15,06 zł 18,52 zł

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

15,34 zł 18,87 zł

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

15,91 zł 19,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1968-wkladka-doortech-impact-line-30-30-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1969-wkladka-doortech-impact-line-30-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1970-wkladka-doortech-impact-line-30-35-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1971-wkladka-doortech-impact-line-30-35-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1972-wkladka-doortech-impact-line-30-40-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1973-wkladka-doortech-impact-line-30-40-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DOORTECH Impact Line 30/45 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

16,19 zł 19,91 zł

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

16,75 zł 20,60 zł

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

17,04 zł 20,96 zł

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

17,54 zł 21,57 zł

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

17,89 zł 22,00 zł

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

18,38 zł 22,61 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1974-wkladka-doortech-impact-line-30-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1975-wkladka-doortech-impact-line-30-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1976-wkladka-doortech-impact-line-30-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1977-wkladka-doortech-impact-line-30-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1978-wkladka-doortech-impact-line-30-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1979-wkladka-doortech-impact-line-30-55-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DOORTECH Impact Line 35/35 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

15,34 zł 18,87 zł

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

15,91 zł 19,57 zł

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

16,19 zł 19,91 zł

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

16,75 zł 20,60 zł

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

17,13 zł 21,07 zł

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

17,54 zł 21,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1980-wkladka-doortech-impact-line-35-35-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1981-wkladka-doortech-impact-line-35-35-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1982-wkladka-doortech-impact-line-35-40-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1983-wkladka-doortech-impact-line-35-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1984-wkladka-doortech-impact-line-35-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1985-wkladka-doortech-impact-line-35-45-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DOORTECH Impact Line 35/50 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

17,89 zł 22,00 zł

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

18,38 zł 22,61 zł

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

18,74 zł 23,05 zł

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

19,86 zł 24,43 zł

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

17,04 zł 20,96 zł

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

17,54 zł 21,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1986-wkladka-doortech-impact-line-35-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1987-wkladka-doortech-impact-line-35-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1988-wkladka-doortech-impact-line-35-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1989-wkladka-doortech-impact-line-35-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1990-wkladka-doortech-impact-line-40-40-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1991-wkladka-doortech-impact-line-40-40-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DOORTECH Impact Line 40/45 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

17,89 zł 22,00 zł

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

18,38 zł 22,61 zł

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

18,74 zł 23,05 zł

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

19,23 zł 23,65 zł

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

19,91 zł 24,49 zł

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

20,08 zł 24,70 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1992-wkladka-doortech-impact-line-40-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1993-wkladka-doortech-impact-line-40-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1994-wkladka-doortech-impact-line-40-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1995-wkladka-doortech-impact-line-40-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1996-wkladka-doortech-impact-line-40-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1997-wkladka-doortech-impact-line-40-55-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DOORTECH Impact Line 45/45 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

18,74 zł 23,05 zł

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

19,23 zł 23,65 zł

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

19,51 zł 24,00 zł

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

20,26 zł 24,92 zł

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

20,45 zł 25,15 zł

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

20,93 zł 25,74 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1998-wkladka-doortech-impact-line-45-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1999-wkladka-doortech-impact-line-45-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2000-wkladka-doortech-impact-line-45-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2001-wkladka-doortech-impact-line-45-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2002-wkladka-doortech-impact-line-45-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2003-wkladka-doortech-impact-line-45-55-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DOORTECH Impact Line 50/50 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

22,41 zł 27,56 zł

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

16,04 zł 19,73 zł

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

18,00 zł 22,14 zł

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

14,13 zł 17,38 zł

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

15,61 zł 19,19 zł

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

15,20 zł 18,70 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2004-wkladka-doortech-impact-line-50-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1832-wkladka-wke128-36mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1833-wkladka-wke128-36nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1829-wkladka-wke130-10mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1830-wkladka-wke130-10nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1827-wkladka-wke130-30mosiadz-satyna.html
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netto

Cena
brutto

Wkładka WKE1.30/30.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

17,23 zł 21,20 zł

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

17,41 zł 21,41 zł

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

19,62 zł 24,13 zł

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

18,84 zł 23,17 zł

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

21,11 zł 25,96 zł

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

21,41 zł 26,33 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1828-wkladka-wke130-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1825-wkladka-wke130-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1826-wkladka-wke130-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1823-wkladka-wke130-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1824-wkladka-wke130-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1821-wkladka-wke130-45mosiadz-satyna.html
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netto

Cena
brutto

Wkładka WKE1.30/45.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

24,32 zł 29,92 zł

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

22,54 zł 27,72 zł

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

24,80 zł 30,51 zł

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

24,92 zł 30,65 zł

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

27,24 zł 33,51 zł

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

15,14 zł 18,63 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1822-wkladka-wke130-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1819-wkladka-wke130-50mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1820-wkladka-wke130-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1817-wkladka-wke130-55mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1818-wkladka-wke130-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1815-wkladka-wke135-10mosiadz-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka WKE1.35/10.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

17,47 zł 21,49 zł

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

19,79 zł 24,34 zł

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

22,18 zł 27,28 zł

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

21,41 zł 26,33 zł

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

24,32 zł 29,92 zł

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

22,95 zł 28,23 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1816-wkladka-wke135-10nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1813-wkladka-wke135-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1814-wkladka-wke135-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1811-wkladka-wke135-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1812-wkladka-wke135-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1809-wkladka-wke135-45mosiadz-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka WKE1.35/45.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

25,58 zł 31,46 zł

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

24,92 zł 30,65 zł

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

27,24 zł 33,51 zł

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

25,94 zł 31,90 zł

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

28,86 zł 35,49 zł

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

22,95 zł 28,23 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1810-wkladka-wke135-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1807-wkladka-wke135-50mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1808-wkladka-wke135-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1805-wkladka-wke135-55mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1806-wkladka-wke135-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1803-wkladka-wke140-40mosiadz-satyna.html


3-02-2020 wkladki stand - 20/39

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka WKE1.40/40.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

25,58 zł 31,46 zł

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

24,44 zł 30,06 zł

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

27,01 zł 33,22 zł

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

25,94 zł 31,90 zł

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

28,86 zł 35,49 zł

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

25,94 zł 31,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1804-wkladka-wke140-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1801-wkladka-wke140-45mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1802-wkladka-wke140-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1799-wkladka-wke140-50mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1800-wkladka-wke140-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1797-wkladka-wke145-45mosiadz-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka WKE1.45/45.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

28,86 zł 35,49 zł

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

19,20 zł 23,61 zł

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

20,80 zł 25,59 zł

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

29,33 zł 36,08 zł

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

22,30 zł 27,43 zł

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

24,57 zł 30,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1798-wkladka-wke145-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1796-wkladka-wke155-10mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1795-wkladka-wke155-10nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1881-wkladka-wke1z-galka28-43nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1878-wkladka-wke1z-galka30-30mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1879-wkladka-wke1z-galka30-30nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka WKE1.z gałką.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

24,32 zł 29,92 zł

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

25,46 zł 31,32 zł

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

25,22 zł 31,02 zł

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

26,23 zł 32,26 zł

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

26,89 zł 33,08 zł

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

28,02 zł 34,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1876-wkladka-wke1z-galka30-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1877-wkladka-wke1z-galka30-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1874-wkladka-wke1z-galka30-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1875-wkladka-wke1z-galka30-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1872-wkladka-wke1z-galka30-45mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1873-wkladka-wke1z-galka30-45nikiel-satyna.html


3-02-2020 wkladki stand - 23/39

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka WKE1.z gałką.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

27,79 zł 34,18 zł

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

28,97 zł 35,64 zł

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

24,32 zł 29,91 zł

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

25,46 zł 31,32 zł

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

26,41 zł 32,49 zł

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

27,49 zł 33,81 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1870-wkladka-wke1z-galka30-50mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1871-wkladka-wke1z-galka30-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1868-wkladka-wke1z-galka35-30mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1869-wkladka-wke1z-galka35-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1866-wkladka-wke1z-galka35-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1867-wkladka-wke1z-galka35-35nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka WKE1.z gałką.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

26,89 zł 33,08 zł

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

27,79 zł 34,18 zł

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

28,97 zł 35,64 zł

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

28,97 zł 35,64 zł

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

28,97 zł 35,64 zł

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

31,30 zł 38,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1865-wkladka-wke1z-galka35-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1863-wkladka-wke1z-galka35-45mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1864-wkladka-wke1z-galka35-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1861-wkladka-wke1z-galka35-50mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1862-wkladka-wke1z-galka35-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1859-wkladka-wke1z-galka35-55mosiadz-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka WKE1.z gałką.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

32,49 zł 39,97 zł

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

23,20 zł 28,53 zł

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

25,58 zł 31,46 zł

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

25,22 zł 31,02 zł

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

26,23 zł 32,26 zł

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

26,89 zł 33,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1860-wkladka-wke1z-galka35-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1857-wkladka-wke1z-galka36-28mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1858-wkladka-wke1z-galka36-28nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1855-wkladka-wke1z-galka40-30mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1856-wkladka-wke1z-galka40-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1853-wkladka-wke1z-galka40-35mosiadz-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka WKE1.z gałką.40/35.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

28,02 zł 34,47 zł

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

27,79 zł 34,18 zł

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

31,30 zł 38,50 zł

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

32,49 zł 39,97 zł

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

26,89 zł 33,08 zł

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

29,33 zł 36,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1854-wkladka-wke1z-galka40-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1852-wkladka-wke1z-galka40-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1850-wkladka-wke1z-galka40-50mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1851-wkladka-wke1z-galka40-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1846-wkladka-wke1z-galka45-30mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1847-wkladka-wke1z-galka45-30nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka WKE1.z gałką.45/35.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

27,79 zł 34,18 zł

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

28,97 zł 35,64 zł

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

31,30 zł 38,50 zł

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

32,49 zł 39,97 zł

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

27,01 zł 33,22 zł

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

28,97 zł 35,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1844-wkladka-wke1z-galka45-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1845-wkladka-wke1z-galka45-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1842-wkladka-wke1z-galka45-45mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1843-wkladka-wke1z-galka45-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1840-wkladka-wke1z-galka50-30mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1841-wkladka-wke1z-galka50-30nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka WKE1.z gałką.50/35.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

28,97 zł 35,64 zł

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

33,00 zł 40,59 zł

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

31,30 zł 38,50 zł

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

32,49 zł 39,97 zł

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

31,30 zł 38,50 zł

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

32,49 zł 39,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1838-wkladka-wke1z-galka50-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1839-wkladka-wke1z-galka50-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1836-wkladka-wke1z-galka50-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1837-wkladka-wke1z-galka50-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1834-wkladka-wke1z-galka55-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1835-wkladka-wke1z-galka55-35nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 40/55G 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

22,20 zł 27,31 zł

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

22,76 zł 27,99 zł

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

24,64 zł 30,31 zł

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

22,76 zł 27,99 zł

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

17,18 zł 21,13 zł

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

17,18 zł 21,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2065-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-40-55g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2063-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-40-55g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2064-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2066-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2007-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-35g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2029-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-35g-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 30/40G 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

18,03 zł 22,18 zł

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

19,40 zł 23,86 zł

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

18,88 zł 23,22 zł

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

19,91 zł 24,49 zł

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

19,73 zł 24,27 zł

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

20,23 zł 24,88 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2009-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-40g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2031-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-40g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2011-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-45g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2033-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-45g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2013-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-50g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2035-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-50g-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 35/40G 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

18,88 zł 23,22 zł

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

20,45 zł 25,15 zł

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

19,73 zł 24,27 zł

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

20,23 zł 24,88 zł

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

20,58 zł 25,31 zł

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

21,06 zł 25,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2014-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-40g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2058-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-40g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2017-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-45g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2038-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-45g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2020-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-50g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2040-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-50g-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 35/55G 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

21,35 zł 26,26 zł

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

21,91 zł 26,95 zł

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

20,58 zł 25,31 zł

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

21,06 zł 25,90 zł

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

21,35 zł 26,26 zł

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

21,91 zł 26,95 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2045-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-55g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2046-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-55g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2022-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-40-45g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2042-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-40-45g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2024-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-40-50g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2044-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-40-50g-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 45/50G 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

22,20 zł 27,31 zł

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

22,76 zł 27,99 zł

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

10,37 zł
23,05 zł

12,76 zł
28,35 zł

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

23,61 zł 29,04 zł

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

16,61 zł 20,43 zł

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

17,18 zł 21,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2052-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-45-50g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2055-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-45-50g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2047-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-45-55g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2048-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-45-55g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2005-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g26-36-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2027-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g26-36-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G30/30 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

16,33 zł 20,09 zł

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

16,33 zł 20,09 zł

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

17,18 zł 21,13 zł

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

17,18 zł 21,13 zł

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

8,11 zł
18,03 zł

9,98 zł
22,18 zł

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

19,40 zł 23,86 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2006-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-30-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2028-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2008-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-35-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2030-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-35-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2010-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-40-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2032-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-40-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G30/45 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

18,88 zł 23,22 zł

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

19,91 zł 24,49 zł

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

19,73 zł 24,27 zł

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

20,98 zł 25,81 zł

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

18,03 zł 22,18 zł

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

19,40 zł 23,86 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2012-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2034-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2056-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2057-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2019-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-35-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2059-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-35-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/40 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

18,88 zł 23,22 zł

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

19,38 zł 23,84 zł

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

19,73 zł 24,27 zł

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

20,23 zł 24,88 zł

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

20,58 zł 25,31 zł

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

21,06 zł 25,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2015-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-40-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2036-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2018-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2039-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2021-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2041-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-50-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/55 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

21,35 zł 26,26 zł

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

22,60 zł 27,80 zł

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

19,73 zł 24,27 zł

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

20,23 zł 24,88 zł

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

20,58 zł 25,31 zł

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

21,06 zł 25,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2049-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2050-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2016-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-40-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2037-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2023-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2043-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-45-nikiel-satyna.html


3-02-2020 wkladki stand - 38/39

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto
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Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G40/50 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

21,35 zł 26,26 zł

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

21,91 zł 26,95 zł

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

21,35 zł 26,26 zł

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

22,55 zł 27,74 zł

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

22,20 zł 27,31 zł

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

22,76 zł 27,99 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2025-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2060-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2026-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2061-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2053-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2054-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-50-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G45/55 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

23,05 zł 28,35 zł

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

24,64 zł 30,31 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2051-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2062-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-55-nikiel-satyna.html


3-02-2020 anty dom - 1/9

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)
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

5,00 zł 6,15 zł

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

15,45 zł 19,00 zł

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

15,45 zł 19,00 zł

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

176,81 zł 217,48 zł

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

171,67 zł 211,15 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1964-doplata-do-kompletu-wkladek-na-wspolny-klucz-doortechdomiseo.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1964-doplata-do-kompletu-wkladek-na-wspolny-klucz-doortechdomiseo.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1203-doplata-do-wersji-z-galka-dom-ix6sr.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1202-doplata-do-wersji-z-zebatka-10-dom-ix6sr.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1251-wkladka-dom-ix6sr-2735mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1227-wkladka-dom-ix6sr-27-35mm-nikiel.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DOM IX6SR 30/30mm 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

176,81 zł 217,48 zł

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

171,67 zł 211,15 zł

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

181,97 zł 223,82 zł

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

187,42 zł 230,53 zł

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

187,42 zł 230,53 zł

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

181,97 zł 223,82 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1250-wkladka-dom-ix6sr-3030mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1226-wkladka-dom-ix6sr-30-30mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1249-wkladka-dom-ix6sr-3035mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1225-wkladka-dom-ix6sr-30-35mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1248-wkladka-dom-ix6sr-3040mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1224-wkladka-dom-ix6sr-30-40mm-nikiel.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DOM IX6SR 30/45mm 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

198,03 zł 243,58 zł

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

192,27 zł 236,49 zł

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

192,27 zł 236,49 zł

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

198,03 zł 243,58 zł

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

208,64 zł 256,63 zł

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

202,57 zł 249,16 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1247-wkladka-dom-ix6sr-3045mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1223-wkladka-dom-ix6sr-30-45mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1246-wkladka-dom-ix6sr-3050mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1222-wkladka-dom-ix6sr-30-50mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1245-wkladka-dom-ix6sr-3055mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1221-wkladka-dom-ix6sr-30-55mm-nikiel.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DOM IX6SR 35/35mm 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

198,03 zł 243,58 zł

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

192,27 zł 236,49 zł

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

198,03 zł 243,58 zł

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

198,03 zł 243,58 zł

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

208,64 zł 256,63 zł

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

208,64 zł 256,63 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1244-wkladka-dom-ix6sr-3535mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1220-wkladka-dom-ix6sr-35-35mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1243-wkladka-dom-ix6sr-3540mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1219-wkladka-dom-ix6sr-35-40mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1242-wkladka-dom-ix6sr-3545mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1218-wkladka-dom-ix6sr-35-45mm-nikiel.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DOM IX6SR 35/50mm 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

208,64 zł 256,63 zł

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

202,57 zł 249,16 zł

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

219,25 zł 269,68 zł

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

219,25 zł 269,68 zł

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

198,03 zł 243,58 zł

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

198,03 zł 243,58 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1241-wkladka-dom-ix6sr-3550mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1217-wkladka-dom-ix6sr-35-50mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1240-wkladka-dom-ix6sr-3555mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1216-wkladka-dom-ix6sr-35-55mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1239-wkladka-dom-ix6sr-4040mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1215-wkladka-dom-ix6sr-40-40mm-nikiel.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DOM IX6SR 40/45mm 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

208,64 zł 256,63 zł

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

202,57 zł 249,16 zł

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

208,64 zł 256,63 zł

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

208,64 zł 256,63 zł

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

219,25 zł 269,68 zł

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

219,25 zł 269,68 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1238-wkladka-dom-ix6sr-4045mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1214-wkladka-dom-ix6sr-40-45mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1237-wkladka-dom-ix6sr-4050mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1213-wkladka-dom-ix6sr-40-50mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1236-wkladka-dom-ix6sr-4545mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1212-wkladka-dom-ix6sr-45-45mm-nikiel.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DOM IX6SR 45/50mm 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

219,25 zł 269,68 zł

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

212,87 zł 261,83 zł

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

229,87 zł 282,74 zł

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

229,87 zł 282,74 zł

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

229,87 zł 282,74 zł

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

229,87 zł 282,74 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1235-wkladka-dom-ix6sr-4550mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1211-wkladka-dom-ix6sr-45-50mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1234-wkladka-dom-ix6sr-4555mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1210-wkladka-dom-ix6sr-45-55mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1233-wkladka-dom-ix6sr-4560mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1209-wkladka-dom-ix6sr-45-60mm-nikiel.html
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brutto

Wkładka DOM IX6SR 50/50mm 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

219,25 zł 269,68 zł

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

219,25 zł 269,68 zł

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

229,87 zł 282,74 zł

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

229,87 zł 282,74 zł

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

223,17 zł 274,50 zł

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

229,87 zł 282,74 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1232-wkladka-dom-ix6sr-5050mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1208-wkladka-dom-ix6sr-50-50mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1231-wkladka-dom-ix6sr-5055mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1207-wkladka-dom-ix6sr-50-55mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1230-wkladka-dom-ix6sr-5060mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1206-wkladka-dom-ix6sr-50-60mm-nikiel.html
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Wkładka DOM IX6SR 55/55mm 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

240,48 zł 295,79 zł

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

240,48 zł 295,79 zł

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

240,48 zł 295,79 zł

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

240,48 zł 295,79 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1229-wkladka-dom-ix6sr-5555mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1205-wkladka-dom-ix6sr-55-55mm-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1228-wkladka-dom-ix6sr-5560mm-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1204-wkladka-dom-ix6sr-55-60mm-nikiel.html
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48
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WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE

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

70,00 zł 86,10 zł

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

70,00 zł 86,10 zł

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

70,00 zł 86,10 zł

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

88,67 zł 109,06 zł

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

70,00 zł 86,10 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1783-wkladka-gerda-evo-35-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1793-wkladka-gerda-evo-z-galka-g30-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1792-wkladka-gerda-evo-z-galka-g35-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1789-wkladka-gerda-evo-z-galka-g40-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1791-wkladka-gerda-evo-z-galka-g45-30-nikiel-satyna.html
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wkladka GERDA EVO z gałką G45/55 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

88,67 zł 109,06 zł

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

70,00 zł 86,10 zł

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

88,67 zł 109,06 zł

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

93,33 zł 114,80 zł

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

62,53 zł 76,92 zł

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

70,00 zł 86,10 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1790-wkladka-gerda-evo-z-galka-g45-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1787-wkladka-gerda-evo-z-galka-g50-35-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1788-wkladka-gerda-evo-z-galka-g55-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1786-wkladka-gerda-evo-z-galka-g55-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1785-wkladka-gerda-evo30-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1784-wkladka-gerda-evo35-50nikiel-satyna.html
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wkładka GERDA EVO 30 / 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

49,24 zł 60,57 zł

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

52,43 zł 64,49 zł

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

55,54 zł 68,32 zł

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

62,91 zł 77,38 zł

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

66,01 zł 81,20 zł

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

56,68 zł 69,72 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1781-wkladka-gerda-evo-30-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1780-wkladka-gerda-evo-30-35-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1779-wkladka-gerda-evo-30-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1778-wkladka-gerda-evo-30-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1777-wkladka-gerda-evo-30-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1774-wkladka-gerda-evo-35-35-nikiel-satyna.html
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wkładka GERDA EVO 35 / 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

56,44 zł 69,42 zł

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

62,57 zł 76,96 zł

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

71,33 zł 87,73 zł

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

66,01 zł 81,20 zł

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

66,01 zł 81,20 zł

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

71,33 zł 87,73 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1773-wkladka-gerda-evo-35-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1772-wkladka-gerda-evo-35-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1771-wkladka-gerda-evo-35-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1768-wkladka-gerda-evo-40-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1767-wkladka-gerda-evo-40-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1766-wkladka-gerda-evo-40-50-nikiel-satyna.html
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wkładka GERDA EVO 45 / 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

71,33 zł 87,73 zł

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

65,03 zł 79,98 zł

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

65,03 zł 79,98 zł

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

65,03 zł 79,98 zł

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

65,03 zł 79,98 zł

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

65,03 zł 79,98 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1763-wkladka-gerda-evo-45-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1770-wkladka-gerda-evo-z-galka-35g-30-gal-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1769-wkladka-gerda-evo-z-galka-35g-35-gal-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1765-wkladka-gerda-evo-z-galka-40g-30-gal-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1776-wkladka-gerda-evo-z-galka-30g-35-gal-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1775-wkladka-gerda-evo-z-galka-30g-40-gal-nikiel-satyna.html
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wkładka GERDA EVO z gałką 40G / 50 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

81,80 zł 100,61 zł

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

61,84 zł 76,07 zł

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

73,38 zł 90,26 zł

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

63,74 zł 78,40 zł

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

61,01 zł 75,04 zł

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

59,72 zł 73,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1764-wkladka-gerda-evo-z-galka-40g-50-gal-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1794-wkladka-gerda-evo-z-galka-30g-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1762-wkladka-gerda-evo-z-galka-50g-30-gal-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1700-wkladka-gerda-pro-system-30-10nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1698-wkladka-gerda-pro-system-30-30mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1699-wkladka-gerda-pro-system-30-30nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 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

74,59 zł 91,75 zł

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

73,45 zł 90,35 zł

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

75,58 zł 92,97 zł

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

78,84 zł 96,97 zł

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

83,17 zł 102,30 zł

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

92,73 zł 114,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1696-wkladka-gerda-pro-system-30-35mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1697-wkladka-gerda-pro-system-30-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1694-wkladka-gerda-pro-system-30-40mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1695-wkladka-gerda-pro-system-30-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1692-wkladka-gerda-pro-system-30-45mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1693-wkladka-gerda-pro-system-30-45nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 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

86,35 zł 106,21 zł

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

89,62 zł 110,23 zł

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

93,13 zł 114,55 zł

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

98,79 zł 121,52 zł

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

75,58 zł 92,97 zł

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

78,84 zł 96,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1690-wkladka-gerda-pro-system-30-50mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1691-wkladka-gerda-pro-system-30-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1688-wkladka-gerda-pro-system-30-55mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1689-wkladka-gerda-pro-system-30-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1686-wkladka-gerda-pro-system-35-35mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1687-wkladka-gerda-pro-system-35-35nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 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

83,17 zł 102,30 zł

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

89,62 zł 110,23 zł

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

93,94 zł 115,55 zł

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

99,33 zł 122,17 zł

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

95,54 zł 117,51 zł

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

98,79 zł 121,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1684-wkladka-gerda-pro-system-35-40mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1685-wkladka-gerda-pro-system-35-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1682-wkladka-gerda-pro-system-35-45mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1683-wkladka-gerda-pro-system-35-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1680-wkladka-gerda-pro-system-35-50mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1681-wkladka-gerda-pro-system-35-50nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 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

101,53 zł 124,88 zł

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

105,85 zł 130,19 zł

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

86,35 zł 106,21 zł

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

89,62 zł 110,23 zł

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

97,21 zł 119,56 zł

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

105,85 zł 130,19 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1678-wkladka-gerda-pro-system-35-55mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1679-wkladka-gerda-pro-system-35-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1676-wkladka-gerda-pro-system-40-40mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1677-wkladka-gerda-pro-system-40-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1674-wkladka-gerda-pro-system-40-50mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1675-wkladka-gerda-pro-system-40-50nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 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

104,72 zł 128,81 zł

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

107,98 zł 132,81 zł

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

113,14 zł 139,16 zł

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

116,25 zł 142,98 zł

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

102,59 zł 126,19 zł

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

105,85 zł 130,19 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1672-wkladka-gerda-pro-system-40-55mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1673-wkladka-gerda-pro-system-40-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1670-wkladka-gerda-pro-system-40-60mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1671-wkladka-gerda-pro-system-40-60nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1668-wkladka-gerda-pro-system-45-45mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1669-wkladka-gerda-pro-system-45-45nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 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

98,19 zł 120,77 zł

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

101,23 zł 124,51 zł

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

85,29 zł 104,90 zł

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

88,55 zł 108,92 zł

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

85,03 zł 104,59 zł

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

88,07 zł 108,33 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1666-wkladka-gerda-pro-system-45-50mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1667-wkladka-gerda-pro-system-45-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1748-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-30mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1749-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1746-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-35mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1747-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-35nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.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

95,01 zł 116,86 zł

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

98,26 zł 120,86 zł

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

102,57 zł 126,16 zł

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

114,20 zł 140,47 zł

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

107,97 zł 132,80 zł

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

111,20 zł 136,78 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1744-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-40mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1745-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1742-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-45mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1743-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1740-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-50mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1741-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-50nikiel-satyna.html
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Cena
brutto

Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.35/30.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

90,69 zł 111,55 zł

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

93,94 zł 115,55 zł

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

95,01 zł 116,86 zł

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

98,26 zł 120,86 zł

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

102,57 zł 126,16 zł

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

105,81 zł 130,15 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1738-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-30mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1739-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1736-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-35mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1737-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1734-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-40mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1735-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-40nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.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

115,52 zł 142,09 zł

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

119,38 zł 146,84 zł

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

120,92 zł 148,73 zł

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

124,16 zł 152,72 zł

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

102,57 zł 126,16 zł

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

105,81 zł 130,15 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1732-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-50mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1733-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1730-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-55mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1731-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1728-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-35mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1729-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-35nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.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

123,09 zł 151,40 zł

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

124,16 zł 152,72 zł

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

127,41 zł 156,71 zł

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

129,56 zł 159,36 zł

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

124,58 zł 153,23 zł

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

102,57 zł 126,16 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1727-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1725-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-55mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1726-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1723-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-60mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1724-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-60nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1721-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-30mosiadz.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.45/30.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

114,20 zł 140,47 zł

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

122,01 zł 150,07 zł

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

125,24 zł 154,05 zł

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

124,16 zł 152,72 zł

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

127,41 zł 156,71 zł

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

140,35 zł 172,63 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1722-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1719-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-45mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1720-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1717-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-50mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1718-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1716-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-65nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.50/30.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

107,97 zł 132,80 zł

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

111,20 zł 136,78 zł

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

115,52 zł 142,09 zł

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

119,38 zł 146,84 zł

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

123,09 zł 151,40 zł

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

127,41 zł 156,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1714-wkladka-gerda-pro-system-z-galka50-30mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1715-wkladka-gerda-pro-system-z-galka50-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1712-wkladka-gerda-pro-system-z-galka50-35mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1713-wkladka-gerda-pro-system-z-galka50-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1711-wkladka-gerda-pro-system-z-galka50-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1710-wkladka-gerda-pro-system-z-galka50-45nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.55/30.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

113,37 zł 139,45 zł

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

119,38 zł 146,84 zł

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

120,92 zł 148,73 zł

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

124,16 zł 152,72 zł

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

124,16 zł 152,72 zł

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

127,41 zł 156,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1708-wkladka-gerda-pro-system-z-galka55-30mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1709-wkladka-gerda-pro-system-z-galka55-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1706-wkladka-gerda-pro-system-z-galka55-35mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1707-wkladka-gerda-pro-system-z-galka55-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1704-wkladka-gerda-pro-system-z-galka55-40mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1705-wkladka-gerda-pro-system-z-galka55-40nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.60/40.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

124,58 zł 153,23 zł

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

124,58 zł 153,23 zł

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

151,16 zł 185,93 zł

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

117,39 zł 144,38 zł

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

127,53 zł 156,86 zł

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

113,21 zł 139,25 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1702-wkladka-gerda-pro-system-z-galka60-40mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1703-wkladka-gerda-pro-system-z-galka60-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1701-wkladka-gerda-pro-system-z-galka65-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1761-zestaw-wkl-gerda-evo-30-40-40g-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1760-zestaw-wkl-gerda-evo-30-45-30g-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1758-zestaw-wkl-gerda-evo-30-35-30g-35-nikiel-satyna.html
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Zestaw wkł GERDA EVO 30/35 + 35G / 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

113,21 zł 139,25 zł

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

117,39 zł 144,38 zł

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

127,53 zł 156,86 zł

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

146,76 zł 180,51 zł

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

146,76 zł 180,51 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1757-zestaw-wkl-gerda-evo-30-35-35g-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1756-zestaw-wkl-gerda-evo-30-40-30g-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1755-zestaw-wkl-gerda-evo-30-45-45g-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1753-zestaw-wkl-gerda-evo-40-50-40g-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1752-zestaw-wkl-gerda-evo-40-50-50g-40-nikiel-satyna.html
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ul. Warszawska 48

42-202 Częstochowa
telefon: 34 3606 600 ; 34 3606 601 ; 793 146 148
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e-mail: biuro@centrumokuc.pl
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WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE

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

21,17 zł 26,04 zł

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

13,12 zł 16,14 zł

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

58,57 zł 72,04 zł

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

58,57 zł 72,04 zł

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

59,30 zł 72,94 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1665-galka-do-wkladki-bebenkowej-f5r6r7r50-mosiezna-lakierowana.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1665-galka-do-wkladki-bebenkowej-f5r6r7r50-mosiezna-lakierowana.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1664-galka-do-wkladki-bebenkowej-f5r6r7r50-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1618-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1618-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1617-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1617-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1616-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1616-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html


4-02-2020 r6 - 2/28

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 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

59,30 zł 72,94 zł

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

64,29 zł 79,07 zł

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

64,29 zł 79,07 zł

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

67,96 zł 83,59 zł

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

67,96 zł 83,59 zł

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

72,72 zł 89,45 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1615-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1615-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1614-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1614-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1613-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1613-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1612-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1612-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1611-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1611-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1610-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1610-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 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

72,72 zł 89,45 zł

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

77,35 zł 95,14 zł

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

77,35 zł 95,14 zł

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

82,04 zł 100,91 zł

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

82,04 zł 100,91 zł

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

86,58 zł 106,49 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1609-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1609-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1608-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1608-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1607-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1607-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1606-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1606-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1605-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1605-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1604-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1604-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 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

91,24 zł 112,23 zł

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

96,04 zł 118,13 zł

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

100,67 zł 123,82 zł

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

64,18 zł 78,94 zł

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

64,18 zł 78,94 zł

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

67,95 zł 83,58 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1603-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x70-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1603-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x70-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1602-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x75-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1602-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x75-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1601-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x80-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1601-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-30x80-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1599-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1599-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1598-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1598-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1597-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1597-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x40, 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

67,95 zł 83,58 zł

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

72,72 zł 89,45 zł

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

72,72 zł 89,45 zł

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

77,35 zł 95,14 zł

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

77,35 zł 95,14 zł

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

80,73 zł 99,30 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1596-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1596-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1595-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1595-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1594-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1594-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1593-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1593-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1592-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1592-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1591-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1591-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 35x55, 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

82,04 zł 100,91 zł

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

86,58 zł 106,49 zł

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

91,27 zł 112,26 zł

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

72,72 zł 89,45 zł

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

72,72 zł 89,45 zł

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

77,35 zł 95,14 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1590-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1590-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1589-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1589-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1588-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1588-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-35x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1586-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1586-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1585-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1585-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1584-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1584-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 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

77,35 zł 95,14 zł

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

82,04 zł 100,91 zł

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

82,04 zł 100,91 zł

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

86,58 zł 106,49 zł

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

86,58 zł 106,49 zł

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

91,27 zł 112,26 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1583-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1583-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1582-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1582-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1581-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1581-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1580-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1580-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1579-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1579-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1578-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1578-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 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

91,27 zł 112,26 zł

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

82,04 zł 100,91 zł

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

82,04 zł 100,91 zł

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

85,35 zł 104,98 zł

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

86,58 zł 106,49 zł

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

91,27 zł 112,26 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1577-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1577-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-40x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1575-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-45x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1575-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-45x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1574-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-45x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1574-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-45x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1573-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-45x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1573-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-45x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1572-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-45x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1572-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-45x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1571-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-45x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1571-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-45x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 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

96,04 zł 118,13 zł

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

91,27 zł 112,26 zł

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

91,27 zł 112,26 zł

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

96,04 zł 118,13 zł

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

96,04 zł 118,13 zł

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

100,67 zł 123,82 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1570-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-45x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1570-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-45x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1568-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-50x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1568-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-50x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1567-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-50x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1567-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-50x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1566-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-50x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1566-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-50x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1565-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-50x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1565-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-50x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1564-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-50x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1564-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-50x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 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

105,36 zł 129,59 zł

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

62,42 zł 76,78 zł

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

61,42 zł 75,55 zł

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

62,10 zł 76,38 zł

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

62,10 zł 76,38 zł

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

67,42 zł 82,93 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1562-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-55x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1562-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-55x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1556-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1556-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1555-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1555-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1554-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1554-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1553-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1553-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1552-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1552-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

67,42 zł 82,93 zł

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

71,34 zł 87,75 zł

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

71,34 zł 87,75 zł

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

76,42 zł 94,00 zł

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

76,42 zł 94,00 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1551-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1551-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1550-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1550-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1549-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1549-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1548-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1548-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1547-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1547-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1546-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1546-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

100,90 zł 124,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1545-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1545-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1544-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1544-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1543-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1543-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1542-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1542-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1541-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x70-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1541-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x70-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1540-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x75-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1540-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x75-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

105,74 zł 130,06 zł

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

62,10 zł 76,38 zł

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

62,10 zł 76,38 zł

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

67,42 zł 82,93 zł

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

67,42 zł 82,93 zł

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

71,34 zł 87,75 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1539-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x80-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1539-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-30x80-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1538-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1538-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1537-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1537-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1536-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1536-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1535-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1535-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1534-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1534-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x40, 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

71,34 zł 87,75 zł

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

76,42 zł 94,00 zł

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

76,42 zł 94,00 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1533-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1533-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1532-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1532-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1531-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1531-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1530-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1530-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1529-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1529-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1528-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1528-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x55, 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

86,04 zł 105,83 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

67,42 zł 82,93 zł

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

67,42 zł 82,93 zł

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

71,34 zł 87,75 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1527-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1527-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1526-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1526-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1525-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1525-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-35x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1524-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1524-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1523-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1523-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1522-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1522-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 40x35, 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

71,34 zł 87,75 zł

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

76,42 zł 94,00 zł

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

76,42 zł 94,00 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1521-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1521-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1520-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1520-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1519-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1519-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1518-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1518-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1517-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1517-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1516-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1516-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

86,04 zł 105,83 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

105,74 zł 130,06 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1515-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1515-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1514-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1514-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1513-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1513-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1512-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1512-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1511-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1511-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1510-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x70-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1510-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-40x70-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x30, 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

71,34 zł 87,75 zł

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

71,34 zł 87,75 zł

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

76,42 zł 94,00 zł

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

76,42 zł 94,00 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1509-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1509-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1508-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1508-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1507-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1507-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1506-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1506-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1505-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1505-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1504-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1504-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

100,90 zł 124,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1503-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1503-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1502-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1502-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1501-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1501-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1500-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1500-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1499-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1499-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1498-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1498-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-45x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x30, 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

76,42 zł 94,00 zł

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

76,42 zł 94,00 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1497-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1497-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1496-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1496-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1495-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1495-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1494-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1494-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1493-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1493-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1492-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1492-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x45, 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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

100,90 zł 124,11 zł

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

100,90 zł 124,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1491-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1491-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1490-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1490-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1489-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1489-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1488-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1488-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1487-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1487-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1486-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1486-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x60, 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

105,74 zł 130,06 zł

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

105,74 zł 130,06 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1485-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1485-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1484-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1484-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-50x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1483-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1483-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1482-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1482-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1481-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1481-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1480-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1480-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x40, 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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

112,54 zł 138,43 zł

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

88,32 zł 108,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1479-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1479-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1478-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1478-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1477-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x45-5-kluczy-mosiadz-naturalny.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1477-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x45-5-kluczy-mosiadz-naturalny.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1476-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1476-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1475-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1475-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1474-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1474-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x65, 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

117,16 zł 144,11 zł

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

110,51 zł 135,93 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

86,04 zł 105,83 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1473-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1473-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1472-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1472-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-55x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1471-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1471-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1470-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1470-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1469-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1469-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1468-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1468-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x40, 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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

105,74 zł 130,06 zł

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

105,74 zł 130,06 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1467-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1467-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1466-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1466-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1465-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1465-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1464-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1464-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-60x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1463-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-65x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1463-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-65x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1462-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-65x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1462-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-65x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA DO GAŁKI 65x55, 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

110,51 zł 135,93 zł

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

95,82 zł 117,86 zł

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

105,74 zł 130,06 zł

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

47,63 zł 58,58 zł

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

48,10 zł 59,16 zł

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

48,33 zł 59,45 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1461-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-65x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1461-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-65x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1460-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-70x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1460-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-70x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1459-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-80x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1459-wkladka-bebenkowa-r6-dwustronna-do-galki-80x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1619-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-30x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1619-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-30x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1600-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-35x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1600-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-35x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1587-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-40x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1587-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-40x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html


4-02-2020 r6 - 27/28

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

WKŁADKA BĘBENKOWA R6 JEDNOSTRONNA 45x10, 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

50,10 zł 61,62 zł

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

50,10 zł 61,62 zł

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

50,79 zł 62,47 zł

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

50,94 zł 62,66 zł

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

50,94 zł 62,66 zł

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

52,18 zł 64,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1576-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-45x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1576-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-45x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1569-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-50x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1569-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-50x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1563-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-55x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1563-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-55x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1561-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-60x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1561-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-60x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1560-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-65x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1560-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-65x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1559-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-70x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1559-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-70x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R6 JEDNOSTRONNA 80x10, 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

53,88 zł 66,27 zł

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

54,71 zł 67,29 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1558-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-80x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1558-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-80x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1557-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-90x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1557-wkladka-bebenkowa-r6-jednostronna-90x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE

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

21,17 zł 26,04 zł

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

13,12 zł 16,14 zł

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

128,91 zł 158,56 zł

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

105,61 zł 129,90 zł

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

105,65 zł 129,95 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1665-galka-do-wkladki-bebenkowej-f5r6r7r50-mosiezna-lakierowana.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1665-galka-do-wkladki-bebenkowej-f5r6r7r50-mosiezna-lakierowana.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1664-galka-do-wkladki-bebenkowej-f5r6r7r50-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1458-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-28x33-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1458-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-28x33-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1457-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-28x33-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1457-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-28x33-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1454-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1454-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 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

105,65 zł 129,95 zł

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

110,11 zł 135,44 zł

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

110,11 zł 135,44 zł

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

113,90 zł 140,10 zł

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

113,90 zł 140,10 zł

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

119,30 zł 146,74 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1453-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1453-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1452-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1452-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1451-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1451-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1450-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1450-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1449-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1449-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1448-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1448-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 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

119,29 zł 146,73 zł

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

124,48 zł 153,11 zł

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

124,48 zł 153,11 zł

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

132,84 zł 163,39 zł

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

132,83 zł 163,38 zł

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

168,87 zł 207,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1447-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1447-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1446-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1446-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1445-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1445-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1444-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1444-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1443-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1443-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1442-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1442-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 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

138,42 zł 170,26 zł

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

147,61 zł 181,56 zł

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

147,61 zł 181,56 zł

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

188,24 zł 231,54 zł

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

154,30 zł 189,79 zł

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

202,58 zł 249,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1441-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1441-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1440-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1440-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1439-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1439-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1438-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x70-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1438-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x70-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1437-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x70-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1437-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x70-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1436-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x75-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1436-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x75-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 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

166,05 zł 204,24 zł

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

208,63 zł 256,61 zł

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

171,01 zł 210,34 zł

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

213,82 zł 263,00 zł

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

175,26 zł 215,57 zł

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

113,90 zł 140,10 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1435-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x75-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1435-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x75-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1434-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x80-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1434-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x80-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1433-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x80-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1433-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x80-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1432-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x90-5-kluczy-mosiadz-naturalny.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1432-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x90-5-kluczy-mosiadz-naturalny.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1431-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x90-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1431-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-30x90-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1428-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1428-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x35, 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

113,90 zł 140,10 zł

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

119,30 zł 146,74 zł

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

119,29 zł 146,73 zł

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

124,51 zł 153,15 zł

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

124,48 zł 153,11 zł

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

132,83 zł 163,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1427-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1427-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1426-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1426-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1425-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1425-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1424-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1424-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1423-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1423-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1422-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1422-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 35x50, 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

132,83 zł 163,38 zł

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

138,43 zł 170,27 zł

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

138,42 zł 170,26 zł

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

147,61 zł 181,56 zł

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

154,30 zł 189,79 zł

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

154,30 zł 189,79 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1421-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1421-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1420-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1420-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1419-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1419-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1417-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1417-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1416-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1416-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1415-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1415-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-35x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 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

124,51 zł 153,15 zł

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

124,48 zł 153,11 zł

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

132,84 zł 163,39 zł

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

132,84 zł 163,39 zł

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

138,42 zł 170,26 zł

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

138,42 zł 170,26 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1412-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1412-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1411-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1411-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1410-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1410-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1409-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1409-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1408-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1408-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1407-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1407-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 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

147,61 zł 181,56 zł

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

147,63 zł 181,58 zł

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

154,30 zł 189,79 zł

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

154,30 zł 189,79 zł

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

138,42 zł 170,26 zł

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

138,42 zł 170,26 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1406-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1406-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1405-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1405-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1404-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1404-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1403-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1403-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-40x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1400-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1400-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1399-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1399-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 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

147,61 zł 181,56 zł

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

147,63 zł 181,58 zł

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

154,30 zł 189,79 zł

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

154,30 zł 189,79 zł

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

166,05 zł 204,24 zł

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

166,05 zł 204,24 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1398-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1398-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1397-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1397-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1396-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1396-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1395-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1395-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1394-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1394-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1393-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1393-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-45x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 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

154,30 zł 189,79 zł

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

154,30 zł 189,79 zł

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

202,58 zł 249,17 zł

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

202,58 zł 249,17 zł

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

208,63 zł 256,61 zł

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

171,01 zł 210,34 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1390-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-50x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1390-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-50x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1389-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-50x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1389-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-50x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1388-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-50x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1388-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-50x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1387-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-50x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1387-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-50x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1386-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-50x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1386-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-50x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1385-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-50x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1385-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-50x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA 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

213,82 zł 263,00 zł

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

175,26 zł 215,57 zł

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

157,27 zł 193,44 zł

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

108,02 zł 132,86 zł

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

113,35 zł 139,42 zł

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

112,30 zł 138,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1382-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-55x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1382-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-55x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1381-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-55x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1381-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-55x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1366-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-28x33-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1366-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-28x33-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1365-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1365-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1364-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1364-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1363-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1363-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

116,63 zł 143,45 zł

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

136,89 zł 168,37 zł

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

119,04 zł 146,42 zł

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

142,26 zł 174,98 zł

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

122,69 zł 150,91 zł

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

147,47 zł 181,39 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1362-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1362-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1361-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1361-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1360-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1360-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1359-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1359-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1358-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1358-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1357-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1357-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html


3-02-2020 iseo r7 - 14/33

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

136,07 zł 167,37 zł

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

155,79 zł 191,62 zł

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

143,61 zł 176,64 zł

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

191,88 zł 236,01 zł

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

147,81 zł 181,81 zł

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

170,57 zł 209,80 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1356-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1356-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1355-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1355-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1354-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1354-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1353-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1353-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1352-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1352-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1351-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1351-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

152,40 zł 187,45 zł

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

186,79 zł 229,75 zł

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

157,84 zł 194,14 zł

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

217,84 zł 267,94 zł

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

165,86 zł 204,01 zł

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

206,83 zł 254,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1350-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1350-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1349-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x70-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1349-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x70-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1348-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x70-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1348-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x70-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1347-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x75-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1347-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x75-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1346-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x75-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1346-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x75-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1345-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x80-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1345-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x80-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

170,05 zł 209,16 zł

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

211,85 zł 260,58 zł

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

211,85 zł 260,58 zł

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

112,30 zł 138,13 zł

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

116,63 zł 143,45 zł

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

137,82 zł 169,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1344-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x80-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1344-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x80-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1343-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x90-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1343-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x90-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1342-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x90-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1342-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-30x90-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1341-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1341-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1340-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1340-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1339-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1339-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x35, 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

118,95 zł 146,31 zł

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

145,13 zł 178,51 zł

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

132,10 zł 162,48 zł

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

148,40 zł 182,53 zł

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

126,27 zł 155,31 zł

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

161,14 zł 198,20 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1338-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1338-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1337-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1337-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1336-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1336-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1335-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1335-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1334-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1334-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1333-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1333-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 35x50, 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

142,29 zł 175,02 zł

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

167,82 zł 206,42 zł

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

148,11 zł 182,18 zł

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

178,93 zł 220,08 zł

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

154,49 zł 190,02 zł

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

178,19 zł 219,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1332-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1332-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1331-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1331-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1330-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1330-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1329-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1329-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1328-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1328-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1327-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1327-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

157,61 zł 193,86 zł

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

138,13 zł 169,90 zł

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

119,04 zł 146,42 zł

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

145,13 zł 178,51 zł

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

132,10 zł 162,48 zł

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

148,72 zł 182,93 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1326-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1326-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-35x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1325-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1325-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1324-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1324-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1323-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1323-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1322-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1322-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1321-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1321-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

135,67 zł 166,87 zł

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

157,03 zł 193,15 zł

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

130,85 zł 160,95 zł

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

162,64 zł 200,05 zł

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

146,18 zł 179,80 zł

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

171,82 zł 211,34 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1320-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1320-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1319-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1319-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1318-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1318-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1317-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1317-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1316-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1316-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1315-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1315-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

154,19 zł 189,65 zł

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

178,51 zł 219,57 zł

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

159,09 zł 195,68 zł

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

143,81 zł 176,89 zł

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

122,69 zł 150,91 zł

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

145,13 zł 178,51 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1314-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1314-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1313-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1313-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1312-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1312-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-40x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1311-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1311-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1310-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1310-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1309-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1309-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 45x35, 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

126,27 zł 155,31 zł

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

157,35 zł 193,54 zł

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

130,85 zł 160,95 zł

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

162,95 zł 200,43 zł

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

145,71 zł 179,22 zł

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

172,13 zł 211,72 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1308-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1308-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1307-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1307-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1306-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1306-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1305-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1305-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1304-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1304-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1303-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1303-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

152,24 zł 187,26 zł

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

178,81 zł 219,94 zł

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

145,40 zł 178,84 zł

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

190,56 zł 234,39 zł

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

152,17 zł 187,17 zł

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

149,02 zł 183,29 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1302-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1302-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1301-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1301-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1300-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1300-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1299-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1299-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1298-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x60-5-kluczy-niklowany-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1298-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-45x60-5-kluczy-niklowany-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1297-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1297-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x30, 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

136,07 zł 167,37 zł

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

161,14 zł 198,20 zł

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

142,29 zł 175,02 zł

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

162,95 zł 200,43 zł

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

146,18 zł 179,80 zł

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

172,13 zł 211,72 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1296-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1296-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1295-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1295-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1294-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1294-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1293-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1293-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1292-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1292-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1291-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1291-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 50x45, 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

152,24 zł 187,26 zł

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

178,81 zł 219,94 zł

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

156,51 zł 192,51 zł

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

184,70 zł 227,18 zł

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

166,24 zł 204,48 zł

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

189,76 zł 233,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1290-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1290-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1289-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1289-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1288-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1288-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1287-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1287-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1286-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1286-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1285-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1285-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x60-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

169,90 zł 208,98 zł

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

158,66 zł 195,15 zł

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

143,61 zł 176,64 zł

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

167,82 zł 206,42 zł

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

148,11 zł 182,18 zł

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

173,45 zł 213,34 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1284-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1284-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-50x60-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1283-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1283-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1282-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1282-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1281-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1281-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1280-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1280-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1279-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1279-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 55x40, 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

154,19 zł 189,65 zł

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

180,14 zł 221,57 zł

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

145,40 zł 178,84 zł

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

184,70 zł 227,18 zł

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

166,24 zł 204,48 zł

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

211,85 zł 260,58 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1278-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1278-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1277-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1277-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1276-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1276-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1275-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1275-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1274-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1274-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1273-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1273-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x65-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 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

172,78 zł 212,52 zł

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

193,90 zł 238,50 zł

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

147,81 zł 181,81 zł

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

172,58 zł 212,27 zł

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

154,49 zł 190,02 zł

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

179,28 zł 220,51 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1272-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1272-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-55x65-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1271-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1271-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1270-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1270-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1269-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1269-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1268-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1268-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1267-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1267-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x40-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 60x40, 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

159,09 zł 195,68 zł

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

191,03 zł 234,97 zł

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

152,17 zł 187,17 zł

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

233,65 zł 287,39 zł

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

169,90 zł 208,98 zł

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

178,93 zł 220,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1266-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1266-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x40-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1265-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1265-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x45-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1264-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1264-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x45-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1263-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1263-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x50-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1262-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1262-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-60x50-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1261-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-65x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1261-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-65x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 65x30, 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

157,61 zł 193,86 zł

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

179,28 zł 220,51 zł

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

157,61 zł 193,86 zł

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

211,85 zł 260,58 zł

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

172,78 zł 212,52 zł

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

186,79 zł 229,75 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1260-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-65x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1260-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-65x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1259-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-65x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1259-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-65x35-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1258-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-65x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1258-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-65x35-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1257-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-65x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1257-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-65x55-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1256-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-65x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1256-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-65x55-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1255-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-70x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1255-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-70x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 DWUSTRONNA DO GAŁKI 70x30, 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

170,05 zł 209,16 zł

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

206,83 zł 254,40 zł

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

170,05 zł 209,16 zł

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

86,30 zł 106,15 zł

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

92,44 zł 113,70 zł

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

105,70 zł 130,01 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1254-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-70x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1254-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-70x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1253-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-80x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1253-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-80x30-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1252-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-80x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1252-wkladka-bebenkowa-r7-dwustronna-do-galki-80x30-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1455-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-30x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1455-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-30x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1429-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-35x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1429-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-35x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1413-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-40x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1413-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-40x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html


3-02-2020 iseo r7 - 32/33

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 45x10, 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

105,63 zł 129,93 zł

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

122,10 zł 150,18 zł

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

126,76 zł 155,91 zł

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

130,81 zł 160,89 zł

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

145,54 zł 179,01 zł

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

151,86 zł 186,79 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1401-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-45x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1401-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-45x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1391-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-50x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1391-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-50x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1383-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-55x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1383-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-55x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1379-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-60x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1379-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-60x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1377-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-65x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1377-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-65x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1375-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-70x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1375-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-70x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA R7 JEDNOSTRONNA 75x10, 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

162,06 zł 199,33 zł

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

168,87 zł 207,71 zł

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

180,12 zł 221,55 zł

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

188,24 zł 231,54 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1373-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-75x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1373-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-75x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1371-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-80x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1371-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-80x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1369-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-85x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1369-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-85x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1367-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-90x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1367-wkladka-bebenkowa-r7-jednostronna-90x10-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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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

215,92 zł 265,58 zł

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

229,77 zł 282,62 zł

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

381,83 zł 469,65 zł

WKŁADKI DO ZAMKÓW WIERZCHNICH
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI DO ZAMKÓW WIERZCHNICH

https://online.centrumokuc.pl/systemy-masterkey/4122-przykladowy-system-masterkey-iseo-f6.html
http://www.masterkey.door-tech.pl
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-ISEO%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-ISEO%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-WILKA%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-WILKA%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-KABA%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-KABA%202018.xls
https://online.centrumokuc.pl/systemy-masterkey/4123-przykladowy-system-masterkey-iseo-r6.html
http://www.masterkey.door-tech.pl
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-ISEO%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-ISEO%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-WILKA%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-WILKA%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-KABA%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-KABA%202018.xls
https://online.centrumokuc.pl/systemy-masterkey/4124-przykladowy-system-masterkey-iseo-r7.html
http://www.masterkey.door-tech.pl
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-ISEO%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-ISEO%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-WILKA%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-WILKA%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-KABA%202018.xls
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulatory/kalkulator%20MASTERKEY-KABA%202018.xls
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Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka LOB WT 01 mosiądz
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

19,01 zł 23,38 zł

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

20,21 zł 24,86 zł

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

69,97 zł 86,07 zł

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

34,04 zł 41,87 zł

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

280,00 zł 344,40 zł

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

71,93 zł 88,48 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2090-wkladka-lob-wt-01-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2089-wkladka-lob-wt-01-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2087-wkladka-lob-wt-20-z-rozeta-yetitaurus.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2085-wkladka-lob-wt-23-z-rozeta-cyklop.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2097-wkladka-rim-6000-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2095-wkladka-rim-pro-system-mosiadz.html


3-02-2020 wkladki pozost - 3/3

Zdjęcie Informacje o produkcie Atrybuty Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka RIM PRO SYSTEM nikiel
Skrócony opis: Wkładka typu RIM antywłamaniowa przeznaczona do współpracy z rodziną
zamków GERDA : ZN / ZG oraz do zamka ZX 1000.
Producent: GERDA

71,63 zł 88,11 zł

Wkładka WK RIM E1 mosiądz
Skrócony opis: Wkładka typu RIM przeznaczona do współpracy z rodziną zamków GERDA :
ZN / ZG.
Producent: GERDA

21,77 zł 26,78 zł

Wkładka WK RIM E1 nikiel
Skrócony opis: Wkładka typu RIM przeznaczona do współpracy z rodziną zamków GERDA :
ZN / ZG.
Producent: GERDA

24,58 zł 30,24 zł

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

35,59 zł 43,77 zł

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

37,64 zł 46,30 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2096-wkladka-rim-pro-system-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2093-wkladka-wk-rim-e1-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2094-wkladka-wk-rim-e1-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2091-wkladka-wk-rim-h-plus-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2092-wkladka-wk-rim-h-plus-nikiel.html
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