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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 Cena netto Cena brutto

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

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

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

4,48 zł 5,51 zł

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

Producent: DOORTECH

3,60 zł 4,43 zł

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

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

4,48 zł 5,51 zł

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

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

Producent: GAVO

168,26 zł 206,96 zł

G61 Kratka wentylacyjna z prześwitem
Skrócony opis:
Do drzwi, mebli, rur wentylacyjnych i innych
Wciskana, ze żłobionymi płetwami montażowymi
Materiał: aluminium w kolorze srebrnym F1
Wysokość otworu montażowego: 85mm i 115 mm
 
Z polaw wyboru wybierz rozmiar kratki

Producent: GAVO

29,58 zł 36,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/bolce-i-listwy-antywywazeniowe/4108-bolec-antywywazeniowy-z-tulejka.html
https://online.centrumokuc.pl/bolce-i-listwy-antywywazeniowe/4110-listwa-antywywazeniowa-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/bolce-i-listwy-antywywazeniowe/4109-listwaz-bolcem-antywywazeniowym-16-80.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4105-g31-kratka-wentylacyjna-bez-przeswitu-kpl.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4106-g61-kratka-wentylacyjna-z-przeswitem.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
G8HD Kratka wentylacyjna z prześwitem przeciwpożarowa kpl
Skrócony opis:
Do drzwi przeciwpożarowych, wewnętrznych, o grubości od 40 do 57 mm
Kołnierz montażowy: aluminium w kolorze srebrnym F1
Wypełnienie: konstrukcja szkieletowa z materiałem pęczniejącym
Przy 120ºC wypełnienie kratki pęcznieje, tworząc niepalną przegrodę
Odporność ogniowa: 60 min (EN 1634-1)
Wymiar kratki (bez kołnierza) jest jednocześnie wymiarem otworu montażowego
 
Z polaw wyboru wybierz rozmiar kratki

Producent: GAVO

564,03 zł 693,76 zł

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

Producent: INFINITY LINE

14,99 zł 18,43 zł

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

Producent: INFINITY LINE

14,59 zł 17,94 zł

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

Producent: DOORTECH

14,67 zł 18,04 zł

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

Producent: DOORTECH

10,67 zł 13,12 zł

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

Producent: DOORTECH

0,53 zł 0,65 zł

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

https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4107-g8hd-kratka-wentylacyjna-z-przeswitem-przeciwpozarowa.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4103-tuleja-drzwiowa-infinity-line-kwadrat-stalowa.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4104-tuleja-drzwiowa-infinity-line-okragla-stalowa.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4102-tuleja-drzwiowa-kwadrat-stalowa.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4101-tuleja-drzwiowa-okragla-stalowa.html
https://online.centrumokuc.pl/tuleje-i-kratki-wentylacyjne/4100-tuleja-drzwiowa-tworzywo.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Gniazdo zawiasu ościeżnicy czarne
Skrócony opis:
Materiał:
Poliamid wzmocniony 30% włóknem szklanym PA-6 GF30; nakrętka kołnierzowa M5; śruba
imbusowa M5x12; blaszka dociskowa stal ST3 #3mm.
Wymiary:
64,5x64,6x19
Zastosowanie:
Mocowanie zawiasów w ościeżnicy regulowanej. Wytrzymałość poświadczona aprobatą techniczną
AT-06-0816/2005

Producent: OTLAV

0,96 zł 1,18 zł

Złącze 2 elementowe ościeżnicy
Skrócony opis:
Materiał:
Polietylen HDPE.
Wymiary:
Długość łączna 40 mm (10/30) Ø 8 mm
Zastosowanie:
Łączenie ościeżnic regulowanych o pod kątem 90°. Polecamy stosowanie wkrętu SPAX 3,5x50.
Produkt dostepny tylko w minimalnej ilości 100sztuk i wielokrotności.

Producent: DOORTECH

0,26 zł 0,32 zł

Łącznik hartowany
Skrócony opis:
Materiał:
Blacha sprężynowa # 1 mm hartowana i oksydowana.
Wymiary:
28x16x28 mm.
Zastosowanie:
Element przeznaczony do łączenia ościeżnicy.
PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. PROSIMY O KONTAKT : BIURO@CENTRUMOKUC.PL
 

Producent: OTLAV

0,37 zł 0,46 zł

Łącznik metalowy-skręcany
Skrócony opis:
Materiał:
Element podstawowy oraz blaszka dociskowa wykonane z blachy stalowej # 2 mm pokryte powłoką
cynkową, śrubka M4x12.
Wymiary:
36x18x10 mm.
Zastosowanie:
Łączenie ościeżnic oraz opasek maskujących. MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA 50 sztuk I JEJ
WIELOKROTNOŚĆ.
 

Producent: OTLAV

0,40 zł 0,49 zł

Łącznik mimośrodowy
Skrócony opis:
Materiał:
Część plastikowa – Poliamid PA6 GF 30; część metalowa – blacha sprężynowa # 1,5 mm pokryta
powłoką cynkową.
Wymiary:
El. plast. Ø 19,8x7; El. met. 32x12x10 mm.
Zastosowanie:
Łączenie ościeżnic oraz opasek maskujących.  MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA 50 sztuk I JEJ
WIELOKROTNOŚĆ.

Producent: OTLAV

0,40 zł 0,49 zł

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

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

Producent: IBFM

4,93 zł 6,06 zł

https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4068-gniazdo-zawiasu-oscieznicy-czarne.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4073-zlacze-2-elementowe-oscieznicy.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4072-lacznik-hartowany.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4071-lacznik-metalowy-skrecany.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4069-lacznik-mimosrodowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4053-maskownica-do-rygla-spezynowa-mosiadz-niklowany.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Maskownica do rygla spężynowa mosiądz
Skrócony opis:
Maskownica do rygla zasuwy czołowej lub innego bolca.
Posiada przesłone sprężynową, dzięki czemu po wysuwie rygla automatycznie się zamyka.
Materiał naturalny mosiądz.
Wybierz swój wymiar maskownicy
 
 

Producent: IBFM

3,74 zł 4,60 zł

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

Producent: DOORTECH

13,71 zł 16,86 zł

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

Producent: OKUCIA GJM

2,53 zł 3,11 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel IBFM 420 A16mm B147mm
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa/katrygiel wykonana ze stali galwanizowanej cynk biały.
Otwór góra lub dół nagwintowany pod pręt M8.
 
 

Producent: IBFM

7,69 zł 9,46 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel IBFM 420 A20mm B151mm
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa/katrygiel wykonana ze stali galwanizowanej cynk biały.
Otwór góra lub dół nagwintowany pod pręt M8.
 
 
 

Producent: IBFM

7,69 zł 9,46 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel IBFM 420 A24mm B160mm
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa/katrygiel wykonana ze stali galwanizowanej cynk biały.
Otwór góra lub dół nagwintowany pod pręt M8.
 
 
 

Producent: IBFM

7,69 zł 9,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4052-maskownica-do-rygla-spezynowa-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4048-zasuwa-czolowa-kantrygiel-f4-210-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4042-zasuwa-czolowa-kantrygiel-gjm-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4050-zasuwa-czolowa-kantrygiel-ibfm-420.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4250-zasuwa-czolowa-kantrygiel-ibfm-420-a20mm-b151mm.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4251-zasuwa-czolowa-kantrygiel-ibfm-420-a24mm-b160mm.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Zasuwa czołowa kantrygiel IBFM 421 A20mm
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa/katrygiel wykonana ze stali galwanizowanej cynk biały.
Otwór góra lub dół nagwintowany pod pręt M8. Dźwignia zasuwy wykonana z mosiądzu.
Wymiar zasuwy A=20mm
 
 

Producent: IBFM

10,31 zł 12,68 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel IBFM 421 A24mm
Skrócony opis:
Zasuwa czołowa/katrygiel wykonana ze stali galwanizowanej cynk biały.
Otwór góra lub dół nagwintowany pod pręt M8. Dźwignia zasuwy wykonana z mosiądzu.
Wymiar zasuwy A=24mm
 
 

Producent: IBFM

10,31 zł 12,68 zł

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

Producent: IBFM

19,06 zł 23,44 zł

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

Producent: JANIA

6,01 zł 7,39 zł

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

Producent: KOWAL

11,04 zł 13,58 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV brązowiona
Skrócony opis:

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

Producent: OTLAV

7,21 zł 8,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4051-zasuwa-czolowa-kantrygiel-ibfm-421.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4249-zasuwa-czolowa-kantrygiel-ibfm-421-a24mm.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4049-zasuwa-czolowa-kantrygiel-ibfm-422.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4054-zasuwa-czolowa-kantrygiel-janiakurowski-l-200-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4055-zasuwa-czolowa-kantrygiel-kowal-l-270-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zasuwy-drzwiowe-i-kantrygle/4045-zasuwa-czolowa-kantrygiel-otlav-brazowiona.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV cynk biały
Skrócony opis:

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

Producent: OTLAV

4,85 zł 5,97 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV cynk żółty
Skrócony opis:

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

Producent: OTLAV

4,85 zł 5,97 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV mosiądzowana
Skrócony opis:

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

Producent: OTLAV

5,89 zł 7,24 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV niklowana
Skrócony opis:

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

Producent: OTLAV

5,36 zł 6,59 zł

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

Producent: JANIA

60,00 zł 73,80 zł

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

Producent: JANIA

51,00 zł 62,73 zł

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

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

Producent: POLSOFT

1,63 zł 2,01 zł

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

Producent: OTLAV

2,74 zł 3,37 zł

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

Producent: OTLAV

2,74 zł 3,37 zł

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

2,99 zł 3,68 zł

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

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

Producent: DOORTECH

1,35 zł 1,66 zł

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

Producent: OKUCIA GJM

9,23 zł 11,35 zł

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

Producent: OKUCIA GJM

6,19 zł 7,61 zł

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

Producent: OKUCIA GJM

21,68 zł 26,67 zł

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

Producent: DOORTECH

32,30 zł 39,73 zł

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

Producent: LINEA CALI

27,64 zł 33,99 zł

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

Producent: LINEA CALI

31,62 zł 38,89 zł

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

Producent: DOORTECH

12,34 zł 15,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4098-odbojnik-podlogowy-gjm-kulisty.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4099-odbojnik-podlogowy-gjm-wolnostojacy.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4092-odbojnik-podlogowy-in-0035-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4096-odbojnik-podlogowy-linea-cali-212fe-rozne-kolory.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4095-odbojnik-podlogowy-linea-cali-lc-613fe.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4091-odbojnik-podlogowy-sud-stal-nierdzewna.html


8-04-2021 AKCESORIA - 9/12

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Odbojnik podłogowy wzmocniony F2 100
Skrócony opis:
Odbojnik drzwiowy podłogowy wykonany z aluminium, wzmocniony do drzwi ciężkich, amortyzacja
sprężynowa.
Kolor srebrny.
 
 

Producent: DOORTECH

40,01 zł 49,21 zł

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

Producent: DOORTECH

21,09 zł 25,94 zł

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

Producent: IBFM

54,09 zł 66,53 zł

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

Producent: IBFM

19,33 zł 23,78 zł

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

Producent: DOORTECH

16,73 zł 20,58 zł

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

Producent: DOORTECH

21,84 zł 26,86 zł

https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4090-odbojnik-podlogowy-wzmocniony-f2-100.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4093-odbojnik-scienny-f2-500-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4084-przytrzymywacz-drzwiowy-bf-23-wzmocniony.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4085-przytrzymywacz-drzwiowy-bf-24.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4083-przytrzymywacz-drzwiowy-f1-010.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4252-przytrzymywacz-drzwiowy-f1-010-a-200mm.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Przytrzymywacz drzwiowy GJM 130
Skrócony opis:
PRZYTRZYMYWACZ blokada do drzwi. Umożliwia zablokowanie i utrzymanie w odpowiedniej pozycji
otwartych drzwi przed samoczynnym zamykaniem. Odpowiednia do drzwi drewnianych,
metalowych,aluminiowych, PCV. Blokadę można w prosty sposób zwolnić lub zablokować nogą, bez
konieczności schylania się.
Wybierz kolorz pola wyboru.
 

Producent: OKUCIA GJM

8,50 zł 10,46 zł

Przytrzymywacz drzwiowy GJM 180
Skrócony opis:
PRZYTRZYMYWACZ blokada do drzwi. Umożliwia zablokowanie i utrzymanie w odpowiedniej pozycji
otwartych drzwi przed samoczynnym zamykaniem. Odpowiednia do drzwi drewnianych,
metalowych,aluminiowych, PCV. Blokadę można w prosty sposób zwolnić lub zablokować nogą, bez
konieczności schylania się.
Wybierz kolorz pola wyboru.
 

Producent: OKUCIA GJM

10,20 zł 12,55 zł

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

Producent: DOORTECH

5,52 zł 6,79 zł

WIZJERY
Strona główna > AKCESORIA DRZWIOWE > WIZJERY

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

Producent: PEDRET

1,50 zł 1,85 zł

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

Producent: DOORTECH

46,00 zł 56,58 zł

https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4086-przytrzymywacz-drzwiowy-gjm-130.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4087-przytrzymywacz-drzwiowy-gjm-180.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4088-przytrzymywacz-drzwiowy-stopka.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4094-przedluzka-do-wizjerow-pedret.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4081-wizjer-cyklop-panorama-35-60mm.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Wizjer GERDA cyfrowy OPTIC F (SF DD3S)
Skrócony opis:
Wizjer elektroniczny OPTIC F  to nowe rozwiązania w zakresie wizjerów cyfrowych. 

• wymiar kamery (zew. strona drzwi) : średnica 30mm
• wymiar panelu (od wew drzwi) : 80mm x 80mm
• przekątna ekranu : 2,4 cala
• rozdzielczość " 0,3 MP
• kąt widzenia : 90 stopni
• rodzaj pamięci : wewnętrzna
• zakres grubości drzwi : 35-120 mm
• zasilanie : wbudowany akumulator ładowany przez micro USB
• czujnik ruchu : nie
• dzwonek : nie
• zdjęcia : tak
• wideo : nie

Producent: GERDA

130,67 zł 160,72 zł

Wizjer GERDA cyfrowy OPTIC M (SF 550)
Skrócony opis:
Wizjer elektroniczny OPTIC M  to nowe rozwiązania w zakresie wizjerów cyfrowych. 

• wymiar kamery (zew. strona drzwi) : średnica 60mm x 60mm
• wymiar panelu (od wew drzwi) : 140mm x 95mm
• przekątna ekranu : 4,3 cala
• rozdzielczość " 1 MP
• kąt widzenia : 120 stopni
• rodzaj pamięci : micro SD
• zakres grubości drzwi : 35-120 mm
• zasilanie : wbudowany akumulator ładowany przez micro USB
• czujnik ruchu : tak
• dzwonek : tak
• zdjęcia : tak
• wideo : tak

Producent: GERDA

326,66 zł 401,79 zł

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

Producent: OKUCIA GJM

8,51 zł 8,51 zł

Wizjer HD-43 GERDA cyfrowy czarny
Producent: GERDA

326,00 zł 400,98 zł

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

Producent: PEDRET

7,02 zł 8,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4350-gerda-optic-fwizjer-drzwiowywizjer-elektronicznywizjer-gerda.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4351-wizjer-gerda-cyfrowy-optic-m-sf-550.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4080-wizjer-gjm-16mm-40-70mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4082-wizjer-hd-43-gerda-cyfrowy-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4074-wizjer-pedret-drzwiowy-14mm-15-25mm.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Wizjer PEDRET drzwiowy 14mm (35-55mm)
Skrócony opis:
Wizjer do drzwi wyprodukowany w Europie wykonany z mosiądzu. Wysoka jakość. Możesz
zastosować przedłużkę dedykowaną do tego modelu i zastosować wizjer do grubszych drzwi.
Kąt widzenia 200º
Do drzwi o grubości 35-55 mm
Materiał: mosiądz
Wybierz kolor z pola wyboru.

Producent: PEDRET

7,48 zł 9,20 zł

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

Producent: PEDRET

16,59 zł 20,40 zł

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

Producent: PEDRET

34,39 zł 42,30 zł

Wizjer PEDRET przeciwpożarowy 14mm (35-55mm)
Skrócony opis:
Wizjer do drzwi przeciwpożarowych wyprodukowany w Europie wykonany z mosiądzu. Wysoka
jakość. Możesz zastosować przedłużkę dedykowaną do tego modelu i zastosować wizjer do
grubszych drzwi.
Do drzwi przeciwpożarowych (30 minut odporności)
Szklane soczewki
Kąt widzenia 200º
Do drzwi o grubości 35-55 mm
Materiał: mosiądz
Wybierz kolor z pola wyboru.

Producent: PEDRET

31,52 zł 38,77 zł

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

Producent: PEDRET

40,87 zł 50,27 zł

https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4075-wizjer-pedret-drzwiowy-14mm-35-55mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4076-wizjer-pedret-drzwiowy-16mm-40-65mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4077-wizjer-pedret-drzwiowy-22mm-35-60mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4079-wizjer-pedret-przeciwpozarowy-14mm-35-55mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4078-wizjer-pedret-przeciwpozarowy-14mm-70-90mm.html
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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 Cena
netto

Cena
brutto

SILIKONY PIANY KONSERWACJA
Strona główna > SILIKONY PIANY KONSERWACJA

BRUNOX Top Lock/Turbo Spray
Skrócony opis:
Brunox® Turbo-Spray stanowi niezbędne wyposażenie w zakładzie produkcyjnym, usługowym, oraz dla każdego majsterkowicza. Do
wszystkich narzędzi ogrodowych, samochodów, rowerów, urządzeń silnikowych, maszyn oraz urządzeń precyzyjnych. Brunox®
Turbo-Spray czyści, smaruje i pielęgnuje wszystkie metalowe części. Uruchamia i konserwuje mechanizmy, zabezpiecza przed
korozją. Wnika w szczeliny i przestrzenie wewnętrzne, tworząc nie podlegającą utwardzaniu przeźroczystą warstwę ochronną.
Wypiera wodę z zamków, zawiasów, kłódek i wszystkich mechanizmów ruchomych. Posiada doskonałe właściwości przenikania;
tworzy bardzo cienką, nielepką ochronną powłokę, która nie zasycha i nie tworzy żywicy.
Dostępny w różnych pojemnościach, wybierz z pola wyboru.

Producent: BRUNOX

4,91 zł 6,04 zł

PIANA GOLDGUN 65 900ML
Skrócony opis:
PIANA GOLDGUN 65
• Piana pistoletowa o zwiększonej wydajności i świetnych parametrach gęstości oraz wytrzymałości
• Charakteryzująca się krótkim czasem utwardzania
• Temperatura pracy od -5°C do +30°C.
• Zwiększona wydajność nawet do 30%
• Jest szybkoschnąca, co daje dobre rezultaty także w niskich temperaturach
• Utwardzona piana jest dobrym izolatorem
dźwięku i temperatury.
ZASTOSOWANIE
• Przeznaczona do uszczelniania szczelin podczas montażu stolarki drzwiowej i okiennej (aluminium, PCV, drewno, MDF), izolacji
ścian działowych, poddaszy, przepustów instalacyjnych i kanalizacyjnych
• Ze względu na zwiększoną wydajność szczególnie polecana do prac, w których dochodzi do dużego zużycia piany

Producent: PENOSIL

23,41 zł 28,79 zł

Piana montażowa GERDA LOW EXTENSION 750ml
Skrócony opis:
 
 
Piana pistoletowa niskoprężna zimowa/letnia
charakteryzuje się bardzo małym przyrostem i precyzyjną aplikacją oraz wysoką wydajnością. Nie deformuje ościeżnic.

Zastosowanie:
• Uszczelnianie przy montaży okien i drzwi
• Precyzyjne wypełnianie pęknięć oraz szczelin
• Izolacja termiczna i akustyczna

Dane techniczne:
• Temperatura puszki: +10°C do +30°C
• Temperatura pracy: +5°C do +30°C  wersja zimowa -20°C do +30°C
• Czas wstępnej obróbki: do 40 minut
• Przyrost piany: 30-60%
• Izolacyjność akustyczna: 60 dB

Producent: GERDA

0,01 zł 0,01 zł

Piana montażowa GERDA OGNIOWA 750ml
Skrócony opis:
 
Piana pistoletowa ogniowa 
charakteryzuje się bardzo małym przyrostem i precyzyjną aplikacją oraz wysoką wydajnością. Nie deformuje ościeżnic.

Zastosowanie:
• Uszczelnianie przy montaży okien i drzwi, gdzie wymagana jest odporność ogniowa
• Precyzyjne wypełnianie pęknięć oraz szczelin
• Izolacja termiczna i akustyczna

Dane techniczne:
• Temperatura puszki: +10°C do +30°C
• Temperatura pracy: +5°C do +30°C  
• Czas wstępnej obróbki: do 40 minut
• Przyrost piany: 30-60%
• Izolacyjność akustyczna: 60 dB

Producent: GERDA

62,93 zł 77,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4116-brunox-top-lock-turbo-spray.html
https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4348-piana-goldgun-65-900ml.html
https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4113-piana-montazowa-gerda-low-extension-750ml.html
https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4114-piana-montazowa-gerda-ogniowa-750ml.html
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netto
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Preparat do pielęgnacji drzwi GERDA 1000ml
Skrócony opis:
Środek do czyszczenia powierzchni drewnianych, laminowanych i oklejanych foliami polimerowymi*. 
Preparat został specjalnie zaprojektowany, aby efektywnie czyścić każdą powierzchnię lakierowaną, laminowaną, czy powlekaną
folią. 

Jest łatwy i bezpieczny w użyciu. Nie pozostawia śladów po wyschnięciu i nie powoduje zamgleń na powierzchni. 
Efektywnie usuwa brud, tłuste ślady rąk/palców, tłuste smugi w obszarach kuchennych jak drzwi, szafki, blaty a także drzwi
pomieszczeń. 
Receptura zawiera składniki aktywne redukujące ilość bakterii i czyni środek bardziej skutecznym w usuwaniu domowych zabrudzeń
i zatłuszczeń 

• Redukuje ilość bakterii
• Skuteczny wobec brudu
• Bezpieczny dla drewna

Producent: GERDA

36,27 zł 44,61 zł

Silikon PROFESSIONAL 440 WACKER 310ml
Skrócony opis:
Profesjonalny silikon jednoskładnikowy przeznaczony dla producetów stolarki drzwiowej i okiennej, szczególnie przy łączeniu stolarki
ze szkłem.
W zakładce "ZAŁACZNIKI" ponierz kartę charakterystyki produktu.
 
 

Producent: WACKER

10,00 zł 12,30 zł

Silikon PROFESSIONAL 440 WACKER 600ml
Skrócony opis:
Profesjonalny silikon jednoskładnikowy przeznaczony dla producetów stolarki drzwiowej i okiennej, szczególnie przy łączeniu stolarki
ze szkłem.
W zakładce "ZAŁACZNIKI" ponierz kartę charakterystyki produktu.
 
 

Producent: WACKER

17,53 zł 21,56 zł

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

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

Producent: OTLAV

0,96 zł 1,18 zł

Złącze 2 elementowe ościeżnicy
Skrócony opis:
Materiał:
Polietylen HDPE.
Wymiary:
Długość łączna 40 mm (10/30) Ø 8 mm
Zastosowanie:
Łączenie ościeżnic regulowanych o pod kątem 90°. Polecamy stosowanie wkrętu SPAX 3,5x50.
Produkt dostepny tylko w minimalnej ilości 100sztuk i wielokrotności.

Producent: DOORTECH

0,26 zł 0,32 zł

Łącznik hartowany
Skrócony opis:
Materiał:
Blacha sprężynowa # 1 mm hartowana i oksydowana.
Wymiary:
28x16x28 mm.
Zastosowanie:
Element przeznaczony do łączenia ościeżnicy.
PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. PROSIMY O KONTAKT : BIURO@CENTRUMOKUC.PL
 

Producent: OTLAV

0,37 zł 0,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4115-preparat-do-pielegnacji-drzwi-gerda-1000ml.html
https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4112-silikon-professional-440-wacker-310ml.html
https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4111-silikon-professional-440-wacker-600ml.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4068-gniazdo-zawiasu-oscieznicy-czarne.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4073-zlacze-2-elementowe-oscieznicy.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4072-lacznik-hartowany.html
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Łącznik metalowy-skręcany
Skrócony opis:
Materiał:
Element podstawowy oraz blaszka dociskowa wykonane z blachy stalowej # 2 mm pokryte powłoką cynkową, śrubka M4x12.
Wymiary:
36x18x10 mm.
Zastosowanie:
Łączenie ościeżnic oraz opasek maskujących. MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA 50 sztuk I JEJ WIELOKROTNOŚĆ.
 

Producent: OTLAV

0,40 zł 0,49 zł

Łącznik mimośrodowy
Skrócony opis:
Materiał:
Część plastikowa – Poliamid PA6 GF 30; część metalowa – blacha sprężynowa # 1,5 mm pokryta powłoką cynkową.
Wymiary:
El. plast. Ø 19,8x7; El. met. 32x12x10 mm.
Zastosowanie:
Łączenie ościeżnic oraz opasek maskujących.  MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA 50 sztuk I JEJ WIELOKROTNOŚĆ.

Producent: OTLAV

0,40 zł 0,49 zł

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

Obejma zawiasy metalowa POLSOFT średnic 8,8 do M7
Skrócony opis:
Obejma wierzchnia do zawias wkręcanych ze śrubami M7 wykonana ze stali.
Minimalna ilość zamówienia to 200 sztuk.

Producent: POLSOFT

1,63 zł 2,01 zł

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

Producent: OTLAV

2,74 zł 3,37 zł

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

Producent: OTLAV

2,74 zł 3,37 zł

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

2,99 zł 3,68 zł

WKRĘTY MUSTAD
Strona główna > TECHNIKA ZAMOCOWAŃ > WKRĘTY MUSTAD

https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4071-lacznik-metalowy-skrecany.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4069-lacznik-mimosrodowy.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1112-obejma-zawiasy-metalowa-polsoft-srednic-88-do-m7.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1111-obejma-zawiasy-tworzywo-otlav-m7.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1110-obejma-zawiasy-tworzywo-otlav-m8.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1109-obejma-zawiasy-wpuszczana-tworzywo.html
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Wkręt MUSTAD CSK PZ PANELVIT FR 1000 szt
Skrócony opis:

 
Wkręt odpowiedni do mocowania elementów meblowych na materiałach o niskiej gęstości (płyta wiórowa, MDF lub miękkie
drewno), unikając ściągania podczas dokręcania .

SYSTEM CAVA
na dużej głębokości, aby zapewnić prawidłowe połączenie z końcówką wkrętakową. Głęboko wydrążony, o doskonałej
geometrii.

PODKŁADKI
hamujące WZMOCNIONE , aby dzięki ich ostrej krawędzi zatrzymać tarcie podczas fazy dokręcania, unikając zdzierania
materiału. Blokowanie głowicy na elemencie, który ma być zamocowany, zapewnia większą odporność na odkręcanie i
wysoką wytrzymałość na rozdarcie .

NICI
ostrze i wąski skok, który pozwala śrubie wywierać dużą odporność na rozdarcie , nawet w przypadku wkręcania cienkich
grubości, takich jak panele meblowe.

WSKAZÓWKA OGIVA
gwintowana do końca w celu penetracji materiału, odkształcając go stopniowo, nie powodując pęknięć i unikając uszkodzenia
laminowanej warstwy wykończeniowej.
KARBONITRURACJA OBRÓBKA CIEPLNA

OBRÓBKA GALWANICZNA 100-godzinna
obróbka galwanizowana na biało gwarantuje odporność na rdzę o jedną trzecią wyższą niż normalne cynkowanie. Zgodny
z klasą 3 normy EN1670 
Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 1000szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

29,80 zł 36,65 zł

Wkręt MUSTAD CUT Panelvit 500 szt
Skrócony opis:

Wkręt z końcówką zapobiegającą pękaniu „CUT” do mocowania ukrytych zawiasów do drzwi wewnętrznych.

ŁEB
Jest umieszczony w kielichu przewidzianym w zawiasie, aby nie powodować wystawiania.

DOLNE WIERTŁO „CUT”
wnika w drewno (naturalne, aglomerowane, MDF) drzwi lub ościeżnicy, nie powodując pęknięć w laminowaniu materiału ani
powierzchni.
KARBONITRURACJA OBRÓBKA CIEPLNA

OBRÓBKA GALWANICZNA 100-godzinna
obróbka galwanizowana na biało gwarantuje odporność na rdzę o jedną trzecią wyższą niż normalne cynkowanie. Zgodny
z klasą 3 normy EN1670 
Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 500szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

25,05 zł 30,81 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4160-wkret-mustad-csk-pz-panelvit-fr-100-szt.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4162-wkret-mustad-cut-panelvit-100-szt.html
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Wkręt MUSTAD Inox TSP Panelvit PF 200 szt
Skrócony opis:

Specjalny wkręt do zastosowań zewnętrznych , do mocowania tarasów, krawędzi basenów i pomostów.
Produkowany z austenitycznej stali nierdzewnej A2, aby zagwarantować doskonałą ochronę przed korozją i rdzą.

System CAVA TX,
która w pełni przenosi siłę wkręcania, unikając poślizgu wkładki i zużycia rowka.

ZMNIEJSZONA GŁOWICA
z żebrami frezującymi , aby uniknąć pękania drewna podczas fazy zamykania.

CZĘŚCIOWY GWINT,
który pełni funkcję ciągnącą niezbędną do przybliżenia drewnianej deski do podpory, nawet w przypadku elementów nieprostych.

Wybór śruby w zależności od grubości deski do zamocowania:
Grubość deski ≤ 20 mm = śruba 5 x 50
Grubość deski> 20 mm = śruba 5 x 60/5 x 70
ZABIEG PASYWACYJNY
Zabieg pasywacyjny nadaje śrubie lśniący i błyszczący wygląd, który utrzymuje się przez długi czas.                                        
Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 200szt wkręta! 
 
Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 100szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

74,46 zł 91,59 zł

Wkręt MUSTAD Panelvit TD 500 szt
Skrócony opis:

Wkręt z łbem o małej średnicy, odpowiedni do mocowania zamków, samozamykaczy i blatów drzwiowych .

ZMNIEJSZONY ŁEB,
która pozwala na użycie śruby o większej średnicy (3.5), co gwarantuje lepszy i pewniejszy montaż.
KARBONITRURACJA OBRÓBKA CIEPLN

Obróbka galwaniczna
Nikiel który jest powłoką dającą matowy odcień w stosunku do cynku białego.
Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 500szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

20,00 zł 24,60 zł

Wkręt MUSTAD TSP UNIWERSALNY BRĄZOWIONY 500szt
Skrócony opis:

 
Uniwersalna smarowany wkręt odpowiedni do  wkręcania bez uprzedniego wiercenia  w: płytach wiórowych, drewnie,
elementach konstrukcyjnych, cienkich blachach, tworzywach sztucznych i kołkach.

SYSTEM CAVA
gniazdo PZ na dużej głębokości,  aby zapewnić prawidłowe połączenie z końcówką wkrętakową. Głęboko wydrążony, o
doskonałej geometrii , to sprawia, że można ja uzywać  tysięce obrotów.

GŁOWICA
wzmocniona,  aby umożliwić  przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

Gwint
o gładkim i ostrym profilu,   aby zapewnić szybki postęp przy minimalnym wysiłku,  zmniejszając ryzyko pękania drewna.

Powłoka Galwaniczna
brązowiona 

Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 500szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

14,80 zł 18,20 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4159-wkret-mustad-inox-tsp-panelvit-pf-5x50-100-szt.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4161-wkret-mustad-panelvit-td-100-szt.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4165-wkret-mustad-tsp-uniwersalny-brazowiony.html
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Wkręt MUSTAD TSP UNIWERSALNY CHRONOCYNK 500szt
Skrócony opis:

 
Uniwersalna smarowany wkręt odpowiedni do  wkręcania bez uprzedniego wiercenia  w: płytach wiórowych, drewnie,
elementach konstrukcyjnych, cienkich blachach, tworzywach sztucznych i kołkach.

SYSTEM CAVA
gniazdo PZ na dużej głębokości,  aby zapewnić prawidłowe połączenie z końcówką wkrętakową. Głęboko wydrążony, o
doskonałej geometrii , to sprawia, że można ja uzywać  tysięce obrotów.

GŁOWICA
wzmocniona,  aby umożliwić  przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

Gwint
o gładkim i ostrym profilu,   aby zapewnić szybki postęp przy minimalnym wysiłku,  zmniejszając ryzyko pękania drewna.

Powłoka Galwaniczna
Chromiting ® ma bardzo wysokiej odporności na korozję w stosunku do białego cynku i żółty. Może być stosowany
zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, przy poszanowaniu środowiska zgodnie z normami RoHS,
Reach i 2000/53 / UE.

Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 500szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

10,65 zł 13,10 zł

Wkręt MUSTAD TSP UNIWERSALNY NERO 500szt
Skrócony opis:

 
Uniwersalna smarowany wkręt odpowiedni do  wkręcania bez uprzedniego wiercenia  w: płytach wiórowych, drewnie,
elementach konstrukcyjnych, cienkich blachach, tworzywach sztucznych i kołkach.

SYSTEM CAVA
gniazdo PZ na dużej głębokości,  aby zapewnić prawidłowe połączenie z końcówką wkrętakową. Głęboko wydrążony, o
doskonałej geometrii , to sprawia, że można ja uzywać  tysięce obrotów.

GŁOWICA
wzmocniona,  aby umożliwić  przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

Gwint
o gładkim i ostrym profilu,   aby zapewnić szybki postęp przy minimalnym wysiłku,  zmniejszając ryzyko pękania drewna.

GALWANICZNY Obróbka Neroplus ® ma odporność na korozję wynoszącą 1000 godzin (minimum) w mgle solnej, 15 razy
wyższą niż standardowa czarna powłoka cynkowa . Uszczelnienie odporne na zarysowania zapewnia
doskonałą odporność na ścieranie i poprawia ich estetykę . Szanuj środowisko zgodnie z RoHS, Reach i normami 2000/53 /
UE.

Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 500szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

19,85 zł 24,42 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4163-wkret-mustad-tsp-uniwersalny.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4164-wkret-mustad-tsp-uniwersalny-nero.html
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