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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

KLAMKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH PREMIUM
Strona główna > KLAMKI > KLAMKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH PREMIUM

Gałka CONVEX 785 chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

94,47 zł 116,20 zł

Gałka CONVEX 785 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

85,80 zł 105,53 zł

Gałka CONVEX 785 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

85,80 zł 105,53 zł

Gałka CONVEX 785 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

85,80 zł 105,53 zł

GAŁKA MEBLOWA LINEA CALI COSMIC CRYSTAL
Skrócony opis:
 

Cosmic
Pomysł klasycznej klamki zostaje ponownie przywołany i wzbogacony współczesnymi detalami
takimi jak lok uchwycenia i kryształ Swarovski® ELEMENTS o wybornie okrągłym kształcie.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

61,91 zł 76,15 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3520-galka-convex-785-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4420-galka-convex-785-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4421-galka-convex-785-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3518-galka-convex-785-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3054-galka-meblowa-linea-cali-cosmic-crystal.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
GAŁKA MEBLOWA LINEA CALI CRYSTAL
Skrócony opis:
 

Crystal
Piękno kryształów Swarovski® ELEMENTS jest przedmiotem kultu w tej kolekcji o ważnych, ale
jednocześnie eleganckich kształtach.

Dostępne są również różne kolory kryształu - TOPAZ, ZIELONY oraz FIOLETOWY. Skontaktuj się z
nami w celu zakupu wspomnianych kolorów.
 

Producent: LINEA CALI

73,74 zł 90,70 zł

GAŁKA MEBLOWA LINEA CALI VERONICA chrom
Skrócony opis:

Veronica
Wytworny i dyskretny urok tej kolekcji klamek ujawnia się dzięki uchwyceniu w kształcie klepsydry
całościowo zrealizowanej w krysztale Swarovski®.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

135,60 zł 166,79 zł

GAŁKA OBROTOWA KPL LINEA CALI REFLEX chrom
Skrócony opis:

Reflex
Wyjątkowe cięcie oryginalnych kryształami Swarovski® studiowane dla wychwalania odbić, czyni,
że ta kolekcja jest jedną z najbardziej kopiowanych na świecie.
Kolekcja klamek do drzwi i okien Reflex ozdobiona kryształami Swarovski® jest po wielu latach od
premiery nadal jedną z najbadziej kopiowanych na świecie.

Jej nowoczesna i współczesna linia, łatwo dostosowująca się do jakiegokolwiek typu wnętrza, była
naśladowana w każdym detalu.

Oryginał jest niepowtarzalny i łatwy do rozpoznania dzięki harmonicznym proporcjom i cięciu
kryształów, rygorystycznie oryginalnych Swarovski®, studiowany celowo, żeby wychwalać odbicia.

Tak Reflex, pomimo upływającego czasu, nadal bardzo błyszczy.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

837,88 zł 1 030,59 zł

GAŁKA OBROTOWA LINEA CALI VERONICA SZYLD OKRĄGŁY 103
Skrócony opis:

Veronica
Wytworny i dyskretny urok tej kolekcji klamek ujawnia się dzięki uchwyceniu w kształcie klepsydry
całościowo zrealizowanej w krysztale Swarovski®.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

742,95 zł 913,83 zł

GAŁKA STAŁA LINEA CALI BRERA
Skrócony opis:

BrerA
Zainspirowana największymi dziełami Mondriana, Kandinsky’ego i Pollocka, kolekcja BrerA polepsza
kształt, linie i kolory dzięki pojęciu abstrakcji, deklarując własną “fizyczność”, tylko w niektórych
swoich cechach charakterystycznych.
Relacja między kształtem a kolorem jest wzrokowo dobrana ustalając wyjątkowy rytm
kompozycyjny, który przyciąga i zachwyca naturalną powściągliwością i elegancją.
Wybierz kolor gałki oraz mozaikę ozdobną spośród sześciu dostępnych wariantów i dodaj do
koszyka w ilości odpowiadającej ilości gałek.
 
 
 

Producent: LINEA CALI

408,63 zł 502,61 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3057-galka-meblowa-linea-cali-crystal.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3171-galka-meblowa-linea-cali-veronica-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3148-galka-obrotowa-kpl-linea-cali-reflex-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3169-galka-obrotowa-linea-cali-veronica-szyld-okragly-103.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3039-galka-stala-linea-cali-brera.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
GAŁKA STAŁA LINEA CALI CRYSTAL
Skrócony opis:
 

Crystal
Piękno kryształów Swarovski® ELEMENTS jest przedmiotem kultu w tej kolekcji o ważnych, ale
jednocześnie eleganckich kształtach.

Dostępne są również różne kolory kryształu - TOPAZ, ZIELONY oraz FIOLETOWY. Skontaktuj się z
nami w celu zakupu wspomnianych kolorów.
 

Producent: LINEA CALI

623,24 zł 766,59 zł

GAŁKA STAŁA LINEA CALI REFLEX chrom
Skrócony opis:

Reflex
Wyjątkowe cięcie oryginalnych kryształami Swarovski® studiowane dla wychwalania odbić, czyni,
że ta kolekcja jest jedną z najbardziej kopiowanych na świecie.
Kolekcja klamek do drzwi i okien Reflex ozdobiona kryształami Swarovski® jest po wielu latach od
premiery nadal jedną z najbadziej kopiowanych na świecie.

Jej nowoczesna i współczesna linia, łatwo dostosowująca się do jakiegokolwiek typu wnętrza, była
naśladowana w każdym detalu.

Oryginał jest niepowtarzalny i łatwy do rozpoznania dzięki harmonicznym proporcjom i cięciu
kryształów, rygorystycznie oryginalnych Swarovski®, studiowany celowo, żeby wychwalać odbicia.

Tak Reflex, pomimo upływającego czasu, nadal bardzo błyszczy.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

425,13 zł 522,91 zł

GAŁKA STAŁA LINEA CALI VERONICA SZYLD OKRĄGŁY 103
Skrócony opis:

Veronica
Wytworny i dyskretny urok tej kolekcji klamek ujawnia się dzięki uchwyceniu w kształcie klepsydry
całościowo zrealizowanej w krysztale Swarovski®.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

375,60 zł 461,99 zł

Klamka APRILE ARABIS Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

119,90 zł 147,48 zł

Klamka APRILE ARABIS Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

119,90 zł 147,48 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3058-galka-stala-linea-cali-crystal.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3149-galka-stalal-linea-cali-reflex-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3170-galka-stala-linea-cali-veronica-szyld-okragly-103.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4227-klamka-aprile-arabis-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4225-klamka-aprile-arabis-q-96-chrom-szczotkowany.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE ARABIS Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

119,90 zł 147,48 zł

Klamka APRILE ARABIS R SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

Klamka APRILE ARABIS R SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

Klamka APRILE ARABIS R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

Klamka APRILE ARNICA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

119,90 zł 147,48 zł

Klamka APRILE ARNICA Q SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

119,90 zł 147,48 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4226-klamka-aprile-arabis-q-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4308-klamka-aprile-arabis-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4309-klamka-aprile-arabis-r-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4237-klamka-aprile-arabis-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4224-klamka-aprile-arnica-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4223-klamka-aprile-arnica-q-153-czarny.html
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Klamka APRILE ARNICA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

119,90 zł 147,48 zł

Klamka APRILE ARNICA R SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

Klamka APRILE ARNICA R SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

Klamka APRILE ARNICA R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

Klamka APRILE AZALIA R SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

144,93 zł 178,26 zł

Klamka APRILE AZALIA R SLIM 7mm 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

144,93 zł 178,26 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4222-klamka-aprile-arnica-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4305-klamka-aprile-arnica-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4307-klamka-aprile-arnica-r-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4306-klamka-aprile-arnica-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4361-klamka-aprile-azalia-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4362-klamka-aprile-azalia-r-slim-7mm-153-czarna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE AZALIA R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

144,93 zł 178,26 zł

Klamka APRILE AZALIA R SLIM 7mm miedziana
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

173,92 zł 213,92 zł

Klamka APRILE AZALIA R SLIM 7mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

173,92 zł 213,92 zł

Klamka APRILE DALIA R SLIM 7 mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

158,74 zł 195,25 zł

Klamka APRILE DALIA R SLIM 7 mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

158,74 zł 195,25 zł

Klamka APRILE DALIA R SLIM 7 mm miedź
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

190,49 zł 234,30 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4363-klamka-aprile-azalia-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4365-klamka-aprile-azalia-r-slim-7mm-miedziana.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4364-klamka-aprile-azalia-r-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4366-klamka-aprile-dalia-r-slim-7-mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4368-klamka-aprile-dalia-r-slim-7-mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4370-klamka-aprile-dalia-r-slim-7-mm-miedz.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE DALIA R SLIM 7 mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

190,49 zł 234,30 zł

Klamka APRILE DALIA R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

158,74 zł 195,25 zł

Klamka APRILE ERBA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

139,17 zł 171,18 zł

Klamka APRILE ERBA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

139,17 zł 171,18 zł

Klamka APRILE ERBA Q SLIM 7mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

153,09 zł 188,30 zł

Klamka APRILE ERBA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

139,17 zł 171,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4369-klamka-aprile-dalia-r-slim-7-mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4367-klamka-aprile-dalia-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4375-klamka-aprile-erba-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4374-klamka-aprile-erba-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4376-klamka-aprile-erba-q-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4373-klamka-aprile-erba-q-slim-7mm153-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE ERICA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

167,19 zł 205,64 zł

Klamka APRILE ERICA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

167,19 zł 205,64 zł

Klamka APRILE ERICA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

167,19 zł 205,64 zł

Klamka APRILE FRAGOLA R SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

Klamka APRILE FRAGOLA R SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

Klamka APRILE FRAGOLA R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4325-klamka-aprile-erica-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4326-klamka-aprile-erica-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4327-klamka-aprile-erica-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4302-klamka-aprile-fragola-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4304-klamka-aprile-fragola-r-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4303-klamka-aprile-fragola-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE FRESIA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

179,91 zł 221,29 zł

Klamka APRILE FRESIA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

179,91 zł 221,29 zł

Klamka APRILE FRESIA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

179,91 zł 221,29 zł

Klamka APRILE HOSTA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

131,82 zł 162,14 zł

Klamka APRILE HOSTA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

131,82 zł 162,14 zł

Klamka APRILE HOSTA Q SLIM 7mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

144,99 zł 178,34 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4322-klamka-aprile-fresia-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4323-klamka-aprile-fresia-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4324-klamka-aprile-fresia-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4313-klamka-aprile-hosta-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4314-klamka-aprile-hosta-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4372-klamka-aprile-hosta-q-slim-7mm-zlota.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE HOSTA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

131,82 zł 162,14 zł

Klamka APRILE JASMINA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

188,88 zł 232,32 zł

Klamka APRILE JASMINA Q SLIM 7mm 03 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

226,66 zł 278,79 zł

Klamka APRILE JASMINA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

188,88 zł 232,32 zł

Klamka APRILE JASMINA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

188,88 zł 232,32 zł

Klamka APRILE KALMIA R SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

122,30 zł 150,43 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4315-klamka-aprile-hosta-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4329-klamka-aprile-jasmina-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4328-klamka-aprile-jasmina-q-slim-7mm-03-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4330-klamka-aprile-jasmina-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4331-klamka-aprile-jasmina-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4336-klamka-aprile-kalmia-r-slim-7mm-03-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE KALMIA R SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

122,30 zł 150,43 zł

Klamka APRILE KALMIA R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

122,30 zł 150,43 zł

Klamka APRILE KALMIA R SLIM 7mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

134,53 zł 165,47 zł

Klamka APRILE LILA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

156,97 zł 193,07 zł

Klamka APRILE LILA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

156,97 zł 193,07 zł

Klamka APRILE LILA Q SLIM 7mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

188,36 zł 231,68 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4337-klamka-aprile-kalmia-r-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4338-klamka-aprile-kalmia-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4352-klamka-aprile-kalmia-r-slim-7mm-96-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4382-klamka-aprile-lila-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4383-klamka-aprile-lila-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4385-klamka-aprile-lila-q-slim-7mm-zlota.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE LILA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

156,97 zł 193,07 zł

Klamka APRILE LUNA R SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

129,71 zł 159,54 zł

Klamka APRILE LUNA R SLIM 7mm 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

122,30 zł 150,43 zł

Klamka APRILE LUNA R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

122,30 zł 150,43 zł

Klamka APRILE LUNA R SLIM 7mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

134,53 zł 165,47 zł

Klamka APRILE LUNARIA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

219,13 zł 269,53 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4384-klamka-aprile-lila-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4357-klamka-aprile-luna-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4358-klamka-aprile-luna-r-slim-7mm-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4359-klamka-aprile-luna-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4360-klamka-aprile-luna-r-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4279-klamka-aprile-lunaria-q-slim-7mm-03-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE LUNARIA Q SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

219,13 zł 269,53 zł

Klamka APRILE LUNARIA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

219,13 zł 269,53 zł

Klamka APRILE MAGNOLIA Q 5S 03 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

194,67 zł 239,44 zł

Klamka APRILE MAGNOLIA Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

194,67 zł 239,44 zł

Klamka APRILE MAGNOLIA R 5S 03 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

184,37 zł 226,78 zł

Klamka APRILE MALVA Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

204,97 zł 252,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4281-klamka-aprile-lunaria-q-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4280-klamka-aprile-lunaria-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4171-klamka-aprile-magnolia-q-5s-03-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4170-klamka-aprile-magnolia-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4284-klamka-aprile-magnolia-r-5s-03-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4172-klamka-aprile-malva-q-5s-153-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE MALVA Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

204,97 zł 252,11 zł

Klamka APRILE MELA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

169,23 zł 208,15 zł

Klamka APRILE MELA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

169,23 zł 208,15 zł

Klamka APRILE MELA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

169,23 zł 208,15 zł

Klamka APRILE NINFEA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

167,37 zł 205,87 zł

Klamka APRILE NINFEA Q SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

167,37 zł 205,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4174-klamka-aprile-malva-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4319-klamka-aprile-mela-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4320-klamka-aprile-mela-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4321-klamka-aprile-mela-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4273-klamka-aprile-ninfea-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4275-klamka-aprile-ninfea-q-slim-7mm-153-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE NINFEA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

167,37 zł 205,87 zł

Klamka APRILE NINFEA R SLIM 7 mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

155,30 zł 191,02 zł

Klamka APRILE NINFEA R SLIM 7 mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

155,30 zł 191,02 zł

Klamka APRILE NINFEA R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

155,30 zł 191,02 zł

Klamka APRILE OLEANDRO R SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

Klamka APRILE OLEANDRO R SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4274-klamka-aprile-ninfea-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4294-klamka-aprile-ninfea-r-slim-7-mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4296-klamka-aprile-ninfea-r-slim-7-mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4295-klamka-aprile-ninfea-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4300-klamka-aprile-oleandro-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4301-klamka-aprile-oleandro-r-slim-7mm-153-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE OLEANDRO R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

Klamka APRILE ORCHIDE R SLIM 7 mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

209,12 zł 257,22 zł

Klamka APRILE ORCHIDE R SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

209,12 zł 257,22 zł

Klamka APRILE ORCHIDE R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

209,12 zł 257,22 zł

Klamka APRILE PEONIA R SLIM 7 mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

209,47 zł 257,65 zł

Klamka APRILE PEONIA R SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

209,47 zł 257,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3401-klamka-aprile-oleandro-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4288-klamka-aprile-orchide-r-slim-7-mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4290-klamka-aprile-orchide-r-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4289-klamka-aprile-orchide-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4287-klamka-aprile-peonia-r-slim-7-mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4285-klamka-aprile-peonia-r-slim-7mm-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 17/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE PEONIA R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

209,47 zł 257,65 zł

Klamka APRILE PINA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

154,04 zł 189,47 zł

Klamka APRILE PINA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

154,04 zł 189,47 zł

Klamka APRILE PINA Q SLIM 7mm miedź
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

184,85 zł 227,37 zł

Klamka APRILE PINA Q SLIM 7mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

184,85 zł 227,37 zł

Klamka APRILE PINA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

154,04 zł 189,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4286-klamka-aprile-peonia-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4316-klamka-aprile-pina-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4317-klamka-aprile-pina-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4381-klamka-aprile-pina-q-slim-7mm-miedz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4380-klamka-aprile-pina-q-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4318-klamka-aprile-pina-q-slim-7mm153-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE PINA RT SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

169,44 zł 208,41 zł

Klamka APRILE PINA RT SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

169,44 zł 208,41 zł

Klamka APRILE PINA RT SLIM 7mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

203,33 zł 250,10 zł

Klamka APRILE PINA RT SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

169,44 zł 208,41 zł

Klamka APRILE PRIMULA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

119,90 zł 147,48 zł

Klamka APRILE PRIMULA Q SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

119,90 zł 147,48 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4390-klamka-aprile-pina-rt-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4391-klamka-aprile-pina-rt-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4393-klamka-aprile-pina-rt-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4392-klamka-aprile-pina-rt-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3375-klamka-aprile-primula-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3374-klamka-aprile-primula-q-slim-7mm-153-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE PRIMULA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

119,90 zł 147,48 zł

Klamka APRILE PYROLA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

131,82 zł 162,14 zł

Klamka APRILE PYROLA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

131,82 zł 162,14 zł

Klamka APRILE PYROLA Q SLIM 7mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

144,99 zł 178,34 zł

Klamka APRILE PYROLA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

131,82 zł 162,14 zł

Klamka APRILE RAFLESIA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

199,35 zł 245,20 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3372-klamka-aprile-primula-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4312-klamka-aprile-pyrola-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4311-klamka-aprile-pyrola-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4371-klamka-aprile-pyrola-q-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4310-klamka-aprile-pyrola-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4332-klamka-aprile-raflesia-q-slim-7mm-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 20/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE RAFLESIA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

199,35 zł 245,20 zł

Klamka APRILE RAFLESIA Q SLIM 7mm miedź
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

239,22 zł 294,24 zł

Klamka APRILE RAFLESIA Q SLIM 7mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

239,22 zł 294,24 zł

Klamka APRILE RAFLESIA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

199,35 zł 245,20 zł

Klamka APRILE ROSA R SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

146,17 zł 179,79 zł

Klamka APRILE ROSA R SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

146,17 zł 179,79 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4333-klamka-aprile-raflesia-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4386-klamka-aprile-raflesia-q-slim-7mm-miedz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4334-klamka-aprile-raflesia-q-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4335-klamka-aprile-raflesia-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4291-klamka-aprile-rosa-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4293-klamka-aprile-rosa-r-slim-7mm-153-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE ROSA R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

146,17 zł 179,79 zł

Klamka APRILE SILENA R SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

122,30 zł 150,43 zł

Klamka APRILE SILENA R SLIM 7mm 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

122,30 zł 150,43 zł

Klamka APRILE SILENA R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

122,30 zł 150,43 zł

Klamka APRILE SILENA R SLIM 7mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

134,53 zł 165,47 zł

Klamka APRILE STELLA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

218,78 zł 269,10 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4292-klamka-aprile-rosa-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4353-klamka-aprile-silena-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4354-klamka-aprile-silena-r-slim-7mm-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4355-klamka-aprile-silena-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4356-klamka-aprile-silena-r-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4276-klamka-aprile-stella-q-slim-7mm-03-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE STELLA Q SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

218,78 zł 269,10 zł

Klamka APRILE STELLA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

218,78 zł 269,10 zł

Klamka APRILE SULLA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

119,90 zł 147,48 zł

Klamka APRILE SULLA Q SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

119,90 zł 147,48 zł

Klamka APRILE SULLA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

119,90 zł 147,48 zł

Klamka APRILE VERBENA R SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4278-klamka-aprile-stella-q-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4277-klamka-aprile-stella-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3379-klamka-aprile-sulla-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3378-klamka-aprile-sulla-q-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3376-klamka-aprile-sulla-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4297-klamka-aprile-verbena-r-03-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE VERBENA R SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

Klamka APRILE VERBENA R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

108,90 zł 133,95 zł

Klamka APRILE YUKA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

148,06 zł 182,11 zł

Klamka APRILE YUKA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

148,06 zł 182,11 zł

Klamka APRILE YUKA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

148,06 zł 182,11 zł

Klamka APRILE YUKA RT SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

168,11 zł 206,78 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4299-klamka-aprile-verbena-r-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4298-klamka-aprile-verbena-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4379-klamka-aprile-yuka-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4378-klamka-aprile-yuka-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4377-klamka-aprile-yuka-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4389-klamka-aprile-yuka-rt-slim-7mm-03-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE YUKA RT SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

168,11 zł 206,78 zł

Klamka APRILE YUKA RT SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

168,11 zł 206,78 zł

Klamka CONVEX 1015 nikiel+Swarovsky
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

150,15 zł 184,68 zł

Klamka CONVEX 1085 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

155,99 zł 191,87 zł

Klamka CONVEX 1085 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

171,59 zł 211,06 zł

Klamka CONVEX 1085 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

155,99 zł 191,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4388-klamka-aprile-yuka-rt-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4387-klamka-aprile-yuka-rt-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3489-klamka-convex-1015-nikielswarovsky.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3538-klamka-convex-1085-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3536-klamka-convex-1085-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3537-klamka-convex-1085-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1085 tytan
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

171,59 zł 211,06 zł

Klamka CONVEX 1105 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

137,80 zł 169,49 zł

Klamka CONVEX 1105 chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

146,47 zł 180,16 zł

Klamka CONVEX 1105 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

137,80 zł 169,49 zł

Klamka CONVEX 1115 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

155,99 zł 191,87 zł

Klamka CONVEX 1115 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

171,59 zł 211,06 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3539-klamka-convex-1085-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3481-klamka-convex-1105-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3482-klamka-convex-1105-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3480-klamka-convex-1105-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3540-klamka-convex-1115-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3541-klamka-convex-1115-mosiadz-antyczny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1115 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

150,15 zł 184,68 zł

Klamka CONVEX 1115 tytan
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

171,59 zł 211,06 zł

Klamka CONVEX 1125 chrom satyna+Swarovsky
Producent: CONVEX

193,27 zł 237,72 zł

Klamka CONVEX 1125 chrom+Swarovsky
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

210,60 zł 259,04 zł

Klamka CONVEX 1125 nikiel satyna+Swarovsky
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

193,27 zł 237,72 zł

Klamka CONVEX 1145 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

141,27 zł 173,76 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3478-klamka-convex-1115-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3479-klamka-convex-1115-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3545-klamka-convex-1125-chrom-satynaswarovsky.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3488-klamka-convex-1125-chromswarovsky.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3546-klamka-convex-1125-nikiel-satynaswarovsky.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3484-klamka-convex-1145-chrom-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1145 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

141,27 zł 173,76 zł

Klamka CONVEX 1145 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

155,13 zł 190,81 zł

Klamka CONVEX 1145 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

141,27 zł 173,76 zł

Klamka CONVEX 1145 tytan
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

155,13 zł 190,81 zł

Klamka CONVEX 1145 złota
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

141,27 zł 173,76 zł

Klamka CONVEX 1215 czarny+Swarovsky
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

171,98 zł 211,54 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4416-klamka-convex-1145-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3534-klamka-convex-1145-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3483-klamka-convex-1145-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3485-klamka-convex-1145-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4417-klamka-convex-1145-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3490-klamka-convex-1215-czarnyswarovsky.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1215 nikiel satyna+Swarovsky
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

171,98 zł 211,54 zł

Klamka CONVEX 1485 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 1485 chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,22 zł

Klamka CONVEX 1485 mosiądz satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,22 zł

Klamka CONVEX 1485 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 1485 złota
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3491-klamka-convex-1215-nikiel-satynaswarovsky.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3460-klamka-convex-1485-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3461-klamka-convex-1485-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3548-klamka-convex-1485-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3459-klamka-convex-1485-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4429-klamka-convex-1485-zlota.html


8-04-2021 KLAMKI - 29/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1495 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

103,13 zł 126,85 zł

Klamka CONVEX 1495 chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,23 zł

Klamka CONVEX 1495 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

111,80 zł 137,51 zł

Klamka CONVEX 1495 grafit/antracyt
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,23 zł

Klamka CONVEX 1495 mosiądz satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,23 zł

Klamka CONVEX 1495 mosiądz złota
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,23 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3463-klamka-convex-1495-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3464-klamka-convex-1495-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3521-klamka-convex-1495-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4412-klamka-convex-1495-grafit-antracyt.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4410-klamka-convex-1495-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4411-klamka-convex-1495-mosiadz-zlota.html


8-04-2021 KLAMKI - 30/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1495 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

111,80 zł 137,51 zł

Klamka CONVEX 1505 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 1505 chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,22 zł

Klamka CONVEX 1505 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 1505 mosiądz satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,22 zł

Klamka CONVEX 1505 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3462-klamka-convex-1495-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3466-klamka-convex-1505-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3467-klamka-convex-1505-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4428-klamka-convex-1505-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3547-klamka-convex-1505-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3465-klamka-convex-1505-nikiel-satyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 31/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1505 złota
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,22 zł

Klamka CONVEX 1515 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 1515 chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,22 zł

Klamka CONVEX 1515 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 1515 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 1515 złota
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4427-klamka-convex-1505-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3469-klamka-convex-1515-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3470-klamka-convex-1515-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3549-klamka-convex-1515-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3468-klamka-convex-1515-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4426-klamka-convex-1515-zlota.html


8-04-2021 KLAMKI - 32/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1535 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

134,33 zł 165,23 zł

Klamka CONVEX 1535 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

134,33 zł 165,23 zł

Klamka CONVEX 1535 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

151,67 zł 186,55 zł

Klamka CONVEX 1535 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

134,33 zł 165,23 zł

Klamka CONVEX 1555 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

212,33 zł 261,17 zł

Klamka CONVEX 1555 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

212,33 zł 261,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3529-klamka-convex-1535-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3530-klamka-convex-1535-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3531-klamka-convex-1535-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3528-klamka-convex-1535-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3543-klamka-convex-1555-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3544-klamka-convex-1555-czarna.html


8-04-2021 KLAMKI - 33/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1555 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

212,33 zł 261,17 zł

Klamka CONVEX 1605 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 1605 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 1605 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 1615 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

161,20 zł 198,28 zł

Klamka CONVEX 1615 chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

177,67 zł 218,53 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3542-klamka-convex-1555-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3525-klamka-convex-1605-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4409-klamka-convex-1605-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3526-klamka-convex-1605-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3558-klamka-convex-1615-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3559-klamka-convex-1615-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 34/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1615 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

161,20 zł 198,28 zł

Klamka CONVEX 1625 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

144,73 zł 178,02 zł

Klamka CONVEX 1625 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

144,73 zł 178,02 zł

Klamka CONVEX 1625 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

152,53 zł 187,62 zł

Klamka CONVEX 1625 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

144,73 zł 178,02 zł

Klamka CONVEX 1665 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

152,53 zł 187,62 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3557-klamka-convex-1615-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3551-klamka-convex-1625-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3552-klamka-convex-1625-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3553-klamka-convex-1625-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3550-klamka-convex-1625-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3555-klamka-convex-1665-chrom-satyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 35/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1665 chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

168,13 zł 206,80 zł

Klamka CONVEX 1665 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

152,53 zł 187,62 zł

Klamka CONVEX 1725 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

155,99 zł 191,87 zł

Klamka CONVEX 1725 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

155,99 zł 191,87 zł

Klamka CONVEX 1725 mosiądz satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

171,59 zł 211,06 zł

Klamka CONVEX 1725 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

155,99 zł 191,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3556-klamka-convex-1665-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3554-klamka-convex-1665-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4423-klamka-convex-1725-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4422-klamka-convex-1725-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4425-klamka-convex-1725-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4424-klamka-convex-1725-nikiel-satyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 36/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1745 brązowiona
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

288,60 zł 354,98 zł

Klamka CONVEX 1745 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

288,60 zł 354,98 zł

Klamka CONVEX 1745 mosiądz satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

288,60 zł 354,98 zł

Klamka CONVEX 1745 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

288,60 zł 354,98 zł

Klamka CONVEX 1765 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

172,47 zł 212,14 zł

Klamka CONVEX 1765 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

181,99 zł 223,85 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4443-klamka-convex-1745-brazowiona.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4441-klamka-convex-1745-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4442-klamka-convex-1745-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4440-klamka-convex-1745-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4413-klamka-convex-1765-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4414-klamka-convex-1535-mosiadz-antyczny.html


8-04-2021 KLAMKI - 37/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1765 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

155,99 zł 191,87 zł

Klamka CONVEX 1775 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

129,13 zł 158,83 zł

Klamka CONVEX 1775 grafit
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

198,45 zł 244,09 zł

Klamka CONVEX 1775 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

155,13 zł 190,81 zł

Klamka CONVEX 1775 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

129,13 zł 158,83 zł

Klamka CONVEX 2005 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

224,47 zł 276,09 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4415-klamka-convex-1765-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4438-klamka-convex-1775-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4436-klamka-convex-1775-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4439-klamka-convex-1775-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4437-klamka-convex-1775-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3562-klamka-convex-2005-chrom-satyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 38/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 2005 chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

233,13 zł 286,75 zł

Klamka CONVEX 2005 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

224,47 zł 276,09 zł

Klamka CONVEX 2005 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

224,47 zł 276,09 zł

Klamka CONVEX 2015 chrom-czarny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

255,67 zł 314,47 zł

Klamka CONVEX 2015 chrom-czerwony
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

255,67 zł 314,47 zł

Klamka CONVEX 2015 chrom-nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

255,67 zł 314,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3505-klamka-convex-2005-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4435-klamka-convex-2005-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3563-klamka-convex-2005-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3506-klamka-convex-2015-chrom-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3565-klamka-convex-2015-chrom-czerwony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3507-klamka-convex-2015-chrom-nikiel-satyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 39/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 2015 nikiel satyna-biały
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

255,67 zł 314,47 zł

Klamka CONVEX 2055 chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

380,47 zł 467,97 zł

Klamka CONVEX 2055 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

380,47 zł 467,97 zł

Klamka CONVEX 2145 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

255,67 zł 314,47 zł

Klamka CONVEX 2145 czarny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

255,67 zł 314,47 zł

Klamka CONVEX 2145 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

255,67 zł 314,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3508-klamka-convex-2015-nikiel-satyna-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3516-klamka-convex-2055-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3515-klamka-convex-2055-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3496-klamka-convex-2145-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3497-klamka-convex-2145-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3495-klamka-convex-2145-nikiel-satyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 40/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 2165 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

255,67 zł 314,47 zł

Klamka CONVEX 2165 czarny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

255,67 zł 314,47 zł

Klamka CONVEX 2165 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

255,67 zł 314,47 zł

Klamka CONVEX 2185 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

195,00 zł 239,85 zł

Klamka CONVEX 2195 chrom satyna-chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

246,13 zł 302,74 zł

Klamka CONVEX 2195 chrom-biały
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

246,13 zł 302,74 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3493-klamka-convex-2165-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3494-klamka-convex-2165-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3492-klamka-convex-2165-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4434-klamka-convex-2185-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3503-klamka-convex-2195-chrom-satyna-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3504-klamka-convex-2195-chrom-bialy.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 2195 chrom-czarny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

246,13 zł 302,74 zł

Klamka CONVEX 2195 miedź-biały
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

246,13 zł 302,74 zł

Klamka CONVEX 2205 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

234,87 zł 288,89 zł

Klamka CONVEX 2205 miedź satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

248,73 zł 305,94 zł

Klamka CONVEX 2205 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

234,87 zł 288,89 zł

Klamka CONVEX 2215 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

213,20 zł 262,24 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3502-klamka-convex-2195-chrom-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3564-klamka-convex-2195-miedz-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3510-klamka-convex-2205-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3566-klamka-convex-2205-miedz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3509-klamka-convex-2205-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3512-klamka-convex-2215-chrom-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 2215 chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

233,13 zł 286,75 zł

Klamka CONVEX 2215 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

213,20 zł 262,24 zł

Klamka CONVEX 2225 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

226,20 zł 278,23 zł

Klamka CONVEX 2225 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

226,20 zł 278,23 zł

Klamka CONVEX 2225 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

226,20 zł 278,23 zł

Klamka CONVEX 2235 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

215,80 zł 265,43 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3511-klamka-convex-2215-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3567-klamka-convex-2215-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3569-klamka-convex-2225-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3514-klamka-convex-2225-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3570-klamka-convex-2225-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3568-klamka-convex-2235-chrom-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 2235 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

215,80 zł 265,43 zł

Klamka CONVEX 2405 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

215,80 zł 265,43 zł

Klamka CONVEX 2405 chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

233,13 zł 286,75 zł

Klamka CONVEX 2405 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

215,80 zł 265,43 zł

Klamka CONVEX 2405 mosiądz satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

224,47 zł 276,09 zł

Klamka CONVEX 2405 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

215,80 zł 265,43 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3513-klamka-convex-2235-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3560-klamka-convex-2405-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3501-klamka-convex-2405-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4433-klamka-convex-2405-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3561-klamka-convex-2405-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3500-klamka-convex-2405-nikiel-satyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 44/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 425 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

127,40 zł 156,70 zł

Klamka CONVEX 625 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

155,13 zł 190,81 zł

Klamka CONVEX 697 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

77,13 zł 94,87 zł

Klamka CONVEX 697 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

77,13 zł 94,87 zł

Klamka CONVEX 697 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

77,13 zł 94,87 zł

Klamka CONVEX 735 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

159,47 zł 196,15 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3498-klamka-convex-425-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3499-klamka-convex-625-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4430-klamka-convex-697-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4431-klamka-convex-697-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4432-klamka-convex-697-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4419-klamka-convex-735-nikiel-satyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 45/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 745 czarny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

155,99 zł 191,87 zł

Klamka CONVEX 745 mosiądz satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

171,59 zł 211,06 zł

Klamka CONVEX 745 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

155,99 zł 191,87 zł

Klamka CONVEX 775 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

138,66 zł 170,55 zł

Klamka CONVEX 775 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

160,32 zł 197,19 zł

Klamka CONVEX 775 mosiądz matowy
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

152,52 zł 187,60 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3486-klamka-convex-745-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3535-klamka-convex-745-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3487-klamka-convex-745-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3477-klamka-convex-775-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3533-klamka-convex-775-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3532-klamka-convex-775-mosiadz-matowy.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 775 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

138,66 zł 170,55 zł

Klamka CONVEX 865 biały
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 865 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 865 czarny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 865 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 895 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

138,67 zł 170,56 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3476-klamka-convex-775-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3524-klamka-convex-865-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3473-klamka-convex-865-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3472-klamka-convex-865-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3471-klamka-convex-865-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4418-klamka-convex-895-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 925 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka CONVEX 925 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

134,32 zł 165,21 zł

Klamka CONVEX 925 mosiądz matowy
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,22 zł

Klamka CONVEX 925 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

112,66 zł 138,57 zł

Klamka ITALIAN DESIGN BALI FIT 5mm chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

Klamka ITALIAN DESIGN BALI FIT 5mm czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3475-klamka-convex-925-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3522-klamka-convex-925-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3523-klamka-convex-925-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3474-klamka-convex-925-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4454-klamka-italian-design-imperia-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4453-klamka-italian-design-imperia-czarna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ITALIAN DESIGN DELTA chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ.

Producent: ITALIAN DESIGN

128,34 zł 157,86 zł

Klamka ITALIAN DESIGN DELTA satyna nikiel
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ.

Producent: ITALIAN DESIGN

128,34 zł 157,86 zł

Klamka ITALIAN DESIGN DELTA tytan
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ.

Producent: ITALIAN DESIGN

128,34 zł 157,86 zł

Klamka ITALIAN DESIGN DOLCE chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCC

Producent: ITALIAN DESIGN

148,73 zł 182,93 zł

Klamka ITALIAN DESIGN DOLCE czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCC

Producent: ITALIAN DESIGN

148,73 zł 182,93 zł

Klamka ITALIAN DESIGN ETNA FIT 5mm chrom mat
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

116,91 zł 143,80 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2751-klamka-italian-design-delta-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2750-klamka-italian-design-delta-satyna-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2752-klamka-italian-design-delta-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2737-klamka-italian-design-dolce-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2738-klamka-italian-design-dolce-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2742-klamka-italian-design-etna-chrom-mat.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ITALIAN DESIGN ETNA FIT 5mm czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

116,91 zł 143,80 zł

Klamka ITALIAN DESIGN GEMELLO chrom/tytan
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCC

Producent: ITALIAN DESIGN

151,17 zł 185,94 zł

Klamka ITALIAN DESIGN GEMELLO czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCC

Producent: ITALIAN DESIGN

151,17 zł 185,94 zł

Klamka ITALIAN DESIGN Giulietta FIT 5mm chrom mat
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

Klamka ITALIAN DESIGN Giulietta FIT 5mm chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

Klamka ITALIAN DESIGN Giulietta FIT 5mm czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2741-klamka-italian-design-etna-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2739-klamka-italian-design-gemello-chrom-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4492-klamka-italian-design-gemello-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4495-klamka-italian-design-giulietta-fit-5mm-chrom-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4494-klamka-italian-design-giulietta-fit-5mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4493-klamka-italian-design-giulietta-fit-5mm-czarna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ITALIAN DESIGN Giulietta R FIT 5mm chrom mat
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

Klamka ITALIAN DESIGN Giulietta R FIT 5mm chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

Klamka ITALIAN DESIGN Giulietta R FIT 5mm czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

Klamka ITALIAN DESIGN GUSTO chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

98,98 zł 121,74 zł

Klamka ITALIAN DESIGN GUSTO czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

98,98 zł 121,74 zł

Klamka ITALIAN DESIGN GUSTO satyna nikiel
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

98,98 zł 121,74 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4496-klamka-italian-design-giulietta-r-fit-5mm-chrom-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4498-klamka-italian-design-giulietta-r-fit-5mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4497-klamka-italian-design-giulietta-r-fit-5mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2729-klamka-italian-design-gusto-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2731-klamka-italian-design-gusto-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2732-klamka-italian-design-gusto-satyna-nikiel.html


8-04-2021 KLAMKI - 51/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ITALIAN DESIGN GUSTO-R chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCC

Producent: ITALIAN DESIGN

98,98 zł 121,74 zł

Klamka ITALIAN DESIGN IMPERIA FIT 5mm chrom mat
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

116,65 zł 143,48 zł

Klamka ITALIAN DESIGN IMPERIA FIT 5mm chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

116,65 zł 143,48 zł

Klamka ITALIAN DESIGN IMPERIA FIT 5mm czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

116,65 zł 143,48 zł

Klamka ITALIAN DESIGN LEA chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCO

Producent: ITALIAN DESIGN

57,37 zł 70,56 zł

Klamka ITALIAN DESIGN LEA czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCO

Producent: ITALIAN DESIGN

57,37 zł 70,56 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2730-klamka-italian-design-gusto-r-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2725-klamka-italian-design-imperia-chrom-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2722-klamka-italian-design-imperia-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2724-klamka-italian-design-imperia-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2757-klamka-italian-design-lea-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2756-klamka-italian-design-lea-czarna.html


8-04-2021 KLAMKI - 52/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ITALIAN DESIGN LEA złota
Skrócony opis:
Brak KLAMKI  - najbliższa dostawa koniec MAJA -Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa
jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły. Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana
w masowych ilościach. Na pewno wyróżni się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i
wzornicza pozwoli dopasować najbardziej optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCO

Producent: ITALIAN DESIGN

64,24 zł 79,01 zł

Klamka ITALIAN DESIGN LINEA FIT 5mm chrom mat
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

Klamka ITALIAN DESIGN LINEA FIT 5mm chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

Klamka ITALIAN DESIGN LINEA FIT 5mm czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

Klamka ITALIAN DESIGN LINEA R FIT 5mm chrom mat
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

Klamka ITALIAN DESIGN LINEA R FIT 5mm chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2755-klamka-italian-design-lea-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4457-klamka-italian-design-linea-fit-5mm-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4456-klamka-italian-design-linea-fit-5mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4455-klamka-italian-design-linea-fit-5mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4490-klamka-italian-design-linea-r-fit-5mm-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4491-klamka-italian-design-linea-r-fit-5mm-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 53/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ITALIAN DESIGN LINEA R FIT 5mm czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa 
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: ITALIAN DESIGN

115,65 zł 142,25 zł

Klamka ITALIAN DESIGN LUNA chrom/biały
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

113,79 zł 139,96 zł

Klamka ITALIAN DESIGN LUNA-R chrom/biały
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCC

Producent: ITALIAN DESIGN

113,79 zł 139,96 zł

Klamka ITALIAN DESIGN MILLENIUM chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCO

Producent: ITALIAN DESIGN

84,35 zł 103,75 zł

Klamka ITALIAN DESIGN MILLENIUM czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCO

Producent: ITALIAN DESIGN

84,35 zł 103,75 zł

Klamka ITALIAN DESIGN MILLENIUM złota
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCO

Producent: ITALIAN DESIGN

88,88 zł 109,32 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4489-klamka-italian-design-linea-r-fit-5mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2754-klamka-italian-design-luna-chrom-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2753-klamka-italian-design-luna-r-chrom-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4501-klamka-italian-design-millenium-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4500-klamka-italian-design-millenium-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4499-klamka-italian-design-millenium-zlota.html


8-04-2021 KLAMKI - 54/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ITALIAN DESIGN STELLA FIT 6mm chrom mat
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

110,17 zł 135,51 zł

Klamka ITALIAN DESIGN STELLA FIT 6mm chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

110,17 zł 135,51 zł

Klamka ITALIAN DESIGN STELLA FIT 6mm czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

110,17 zł 135,51 zł

Klamka ITALIAN DESIGN VENTO FIT 5mm chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

115,64 zł 142,24 zł

Klamka ITALIAN DESIGN VENTO FIT 5mm czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ   KLAMKA NIEDOSTĘPNA

Producent: ITALIAN DESIGN

115,64 zł 142,24 zł

Klamka ITALIAN DESIGN VENTO-R FIT 5mm chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCC

Producent: ITALIAN DESIGN

110,17 zł 135,51 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2748-klamka-italian-design-stella-chrom-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2747-klamka-italian-design-stella-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2749-klamka-italian-design-stella-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2733-klamka-italian-design-vento-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2736-klamka-italian-design-vento-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2734-klamka-italian-design-vento-r-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ITALIAN DESIGN VENTO-R FIT 5mm czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RCC

Producent: ITALIAN DESIGN

110,17 zł 135,51 zł

Klamka ITALIAN DESIGN VOLARE chrom
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

113,33 zł 139,40 zł

Klamka ITALIAN DESIGN VOLARE czarna
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

113,33 zł 139,40 zł

Klamka ITALIAN DESIGN VOLARE satyna nikiel
Skrócony opis:
Klamka z kolekcji ITALIAN DESIGN to najwyższa jakość wykonana z zadbaniem o szczegóły.
Zaprojektowana przez projektantów i nie produkowana w masowych ilościach. Na pewno wyróżni
się na Twoich drzwiach. Szeroka paleta kolorystyczna i wzornicza pozwoli dopasować najbardziej
optymalny wariant.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RYQ

Producent: ITALIAN DESIGN

113,33 zł 139,40 zł

KLAMKA LINEA CALI ALA SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 
 
Ala
Ręka ślizga się po grzbiecie klamki jak wiatr po skrzydłach samolotu, ale świadomy design
podarowuje niezwykle solidne, wygodne i pewne chwycenie.

Producent: LINEA CALI

361,83 zł 445,05 zł

KLAMKA LINEA CALI ALA SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 
Ala
Ręka ślizga się po grzbiecie klamki jak wiatr po skrzydłach samolotu, ale świadomy design
podarowuje niezwykle solidne, wygodne i pewne chwycenie.
Prezentowana cena za klmkę jest katalogowa. Aby otrzymać duży RABAT utwórz konto w naszym
sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę już po RABACIE! 

Producent: LINEA CALI

335,17 zł 412,26 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2735-klamka-italian-design-vento-r-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2728-klamka-italian-design-volare-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2727-klamka-italian-design-volare-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2726-klamka-italian-design-volare-satyna-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3012-klamka-linea-cali-ala-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3011-klamka-linea-cali-ala-szyld-kwadratowy-019-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 56/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ALA SZYLD KWADRATOWY 019 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 
 
Ala
Ręka ślizga się po grzbiecie klamki jak wiatr po skrzydłach samolotu, ale świadomy design
podarowuje niezwykle solidne, wygodne i pewne chwycenie.

Producent: LINEA CALI

335,17 zł 412,26 zł

KLAMKA LINEA CALI ALA SZYLD KWADRATOWY 019 złoty błyszczący
Skrócony opis:
Ala
Ręka ślizga się po grzbiecie klamki jak wiatr po skrzydłach samolotu, ale świadomy design
podarowuje niezwykle solidne, wygodne i pewne chwycenie.

Producent: LINEA CALI

312,31 zł 384,14 zł

KLAMKA LINEA CALI ALDAR SZYLD OKRĄGŁY 103 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Aldar
Miękkie i wdzięczne kształty tej kolekcji dają coś więcej klasycznym i przyjemnie kobiecym
wnętrzom.
Kolecja Aldar od pierwszego spojrzenia różni się od pospolitych klamek dzięki swojemu delikatnemu
kobiecemu “zapachowi”.

Miękkie i kręte kształty przypominają, faktycznie, kobiety namalowane przez Jean Auguste
Dominique Ingres, jednego z czołowych przedstawicieli malarstwa neokasycznego.

Jedna z cech stylistycznych tego wielkiego artysty było przedłożenie całowitej równowagi
kompozycji w stosunku do pojedyńczego elementu, wybór, którego dokonali również projektanci
Linea Calì dając formę tej “pozornie” prostej klamce.

Producent: LINEA CALI

266,61 zł 327,93 zł

KLAMKA LINEA CALI ALDAR SZYLD OKRĄGŁY 103 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Aldar
Miękkie i wdzięczne kształty tej kolekcji dają coś więcej klasycznym i przyjemnie kobiecym
wnętrzom.
Kolecja Aldar od pierwszego spojrzenia różni się od pospolitych klamek dzięki swojemu delikatnemu
kobiecemu “zapachowi”.

Miękkie i kręte kształty przypominają, faktycznie, kobiety namalowane przez Jean Auguste
Dominique Ingres, jednego z czołowych przedstawicieli malarstwa neokasycznego.

Jedna z cech stylistycznych tego wielkiego artysty było przedłożenie całowitej równowagi
kompozycji w stosunku do pojedyńczego elementu, wybór, którego dokonali również projektanci
Linea Calì dając formę tej “pozornie” prostej klamce.

Producent: LINEA CALI

255,18 zł 313,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3013-klamka-linea-cali-ala-szyld-kwadratowy-019-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3014-klamka-linea-cali-ala-szyld-kwadratowy-019-zloty-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3016-klamka-linea-cali-aldar-szyld-okragly-103-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3017-klamka-linea-cali-aldar-szyld-okragly-103-mosiadz-blyszczacy.html


8-04-2021 KLAMKI - 57/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ALDAR SZYLD OKRĄGŁY 103 patynowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Aldar
Miękkie i wdzięczne kształty tej kolekcji dają coś więcej klasycznym i przyjemnie kobiecym
wnętrzom.
Kolecja Aldar od pierwszego spojrzenia różni się od pospolitych klamek dzięki swojemu delikatnemu
kobiecemu “zapachowi”.

Miękkie i kręte kształty przypominają, faktycznie, kobiety namalowane przez Jean Auguste
Dominique Ingres, jednego z czołowych przedstawicieli malarstwa neokasycznego.

Jedna z cech stylistycznych tego wielkiego artysty było przedłożenie całowitej równowagi
kompozycji w stosunku do pojedyńczego elementu, wybór, którego dokonali również projektanci
Linea Calì dając formę tej “pozornie” prostej klamce.

Producent: LINEA CALI

258,99 zł 318,56 zł

KLAMKA LINEA CALI AQUA SZYLD KWADRATOWY 019 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Aqua
Motywy, które kipiel morska maluje na pasie przybrzeżnym cechują nietypowy kształt tej kolekcji o
specyficznym designe współczesnym i wywołującym emocje.
 

Producent: LINEA CALI

392,30 zł 482,53 zł

KLAMKA LINEA CALI AQUA SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Aqua
Motywy, które kipiel morska maluje na pasie przybrzeżnym cechują nietypowy kształt tej kolekcji o
specyficznym designe współczesnym i wywołującym emocje.
 

Producent: LINEA CALI

411,34 zł 505,95 zł

KLAMKA LINEA CALI AQUA SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Aqua
Motywy, które kipiel morska maluje na pasie przybrzeżnym cechują nietypowy kształt tej kolekcji o
specyficznym designe współczesnym i wywołującym emocje.
 

Producent: LINEA CALI

388,49 zł 477,84 zł

KLAMKA LINEA CALI AQUA SZYLD KWADRATOWY 019 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Aqua
Motywy, które kipiel morska maluje na pasie przybrzeżnym cechują nietypowy kształt tej kolekcji o
specyficznym designe współczesnym i wywołującym emocje.
 

Producent: LINEA CALI

453,23 zł 557,47 zł

KLAMKA LINEA CALI ARIA SZYLD OKRĄGŁY 011 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Aria
Statyczny blok mosiądzu zamienia się w obiekt, który charakteryzuje się uroczą, romantyczną
duszą i silnym dynamizmem linii.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

262,80 zł 323,24 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3015-klamka-linea-cali-aldar-szyld-okragly-103-patynowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3018-klamka-linea-cali-aqua-szyld-kwadratowy-019-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3020-klamka-linea-cali-aqua-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3019-klamka-linea-cali-aqua-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3021-klamka-linea-cali-aqua-szyld-kwadratowy-019-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3024-klamka-linea-cali-aria-szyld-okragly-011-brazowiony.html


8-04-2021 KLAMKI - 58/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ARIA SZYLD OKRĄGŁY 011 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Aria
Statyczny blok mosiądzu zamienia się w obiekt, który charakteryzuje się uroczą, romantyczną
duszą i silnym dynamizmem linii.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

253,47 zł 311,77 zł

KLAMKA LINEA CALI ARIA SZYLD OKRĄGŁY 011 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Aria
Statyczny blok mosiądzu zamienia się w obiekt, który charakteryzuje się uroczą, romantyczną
duszą i silnym dynamizmem linii.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

247,57 zł 304,51 zł

KLAMKA LINEA CALI ARIA SZYLD OKRĄGŁY 011 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Aria
Statyczny blok mosiądzu zamienia się w obiekt, który charakteryzuje się uroczą, romantyczną
duszą i silnym dynamizmem linii.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

232,33 zł 285,77 zł

KLAMKA LINEA CALI ARIA SZYLD OKRĄGŁY 011 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Aria
Statyczny blok mosiądzu zamienia się w obiekt, który charakteryzuje się uroczą, romantyczną
duszą i silnym dynamizmem linii.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

300,89 zł 370,09 zł

KLAMKA LINEA CALI ARTE DŁUGI SZYLD 72mm 091 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Arte
Śliczny kwiat podarowuje wdzięk i majestatyczność kolekcji Liberty zainspirowanej twórczością
Alfonsa Muchy, czeskiego malarza i rzeźbiarza, który był jednym z najważniejszych artystów
Secesji.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

491,32 zł 604,32 zł

KLAMKA LINEA CALI ARTE SZYLD OKRĄGŁY 113 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Arte
Śliczny kwiat podarowuje wdzięk i majestatyczność kolekcji Liberty zainspirowanej twórczością
Alfonsa Muchy, czeskiego malarza i rzeźbiarza, który był jednym z najważniejszych artystów
Secesji.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

354,21 zł 435,68 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3023-klamka-linea-cali-aria-szyld-okragly-011-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3022-klamka-linea-cali-aria-szyld-okragly-011-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3026-klamka-linea-cali-aria-szyld-okragly-011-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3025-klamka-linea-cali-aria-szyld-okragly-011-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3029-klamka-linea-cali-arte-dlugi-szyld-72mm-091-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3028-klamka-linea-cali-arte-szyld-okragly-113-brazowiony.html


8-04-2021 KLAMKI - 59/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ARTE SZYLD OZDOBNY 091 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Arte
Śliczny kwiat podarowuje wdzięk i majestatyczność kolekcji Liberty zainspirowanej twórczością
Alfonsa Muchy, czeskiego malarza i rzeźbiarza, który był jednym z najważniejszych artystów
Secesji.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

327,55 zł 402,89 zł

KLAMKA LINEA CALI ARTE SZYLD OZDOBNY 091 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Arte
Śliczny kwiat podarowuje wdzięk i majestatyczność kolekcji Liberty zainspirowanej twórczością
Alfonsa Muchy, czeskiego malarza i rzeźbiarza, który był jednym z najważniejszych artystów
Secesji.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

361,83 zł 445,05 zł

KLAMKA LINEA CALI BETA SZYLD OKRĄGŁY 011 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Beta
Prosty i ″romantyczny″ smak tamtych czasów jest ponownie przywołany przez tę kolekcję klamek
wyróżniającą się prostymi i miękkimi liniami.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

179,01 zł 220,18 zł

KLAMKA LINEA CALI BETA SZYLD OKRĄGŁY 011 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Beta
Prosty i ″romantyczny″ smak tamtych czasów jest ponownie przywołany przez tę kolekcję klamek
wyróżniającą się prostymi i miękkimi liniami.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

182,82 zł 224,87 zł

KLAMKA LINEA CALI BETA SZYLD OKRĄGŁY 011 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Beta
Prosty i ″romantyczny″ smak tamtych czasów jest ponownie przywołany przez tę kolekcję klamek
wyróżniającą się prostymi i miękkimi liniami.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

163,77 zł 201,44 zł

KLAMKA LINEA CALI BETA SZYLD OKRĄGŁY 011 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Beta
Prosty i ″romantyczny″ smak tamtych czasów jest ponownie przywołany przez tę kolekcję klamek
wyróżniającą się prostymi i miękkimi liniami.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

156,16 zł 192,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3027-klamka-linea-cali-arte-szyld-ozdobny-091-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3030-klamka-linea-cali-arte-szyld-ozdobny-091-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3034-klamka-linea-cali-beta-szyld-okragly-011-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3032-klamka-linea-cali-beta-szyld-okragly-011-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3031-klamka-linea-cali-beta-szyld-okragly-011-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3033-klamka-linea-cali-beta-szyld-okragly-011-mosiadz-blyszczacy.html


8-04-2021 KLAMKI - 60/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI BRILLIANT DIAMOND SZYLD OZDOBNY 091 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Brilliant Diamond
Mit rogu obfitości odżywa dzięki nowej stylistycznej interpretacji Linea Calì, który dzięki dostojnemu
kryształowi Swarovski® umieszczonemu w uchwyceniu przedstawia jeden z symboli współczesnego
bogactwa.
Nowa kolekcja klamek do drzwi Brilliant Diamond od samego początku przedstawia się jako jedna z
najbardziej dostojnych i okazałych, nigdy wcześniej nie zrealizowanych przez Linea Calì.

Cechująca sięuchwyceniem bogatym w głębokie rowki, które wydłużają silhouette i przypominają
znany w mitologii greckiej róg obfitości, dokładnie oświetlonego wielkim kryształem Swarovski®,
który inspiruje w otoczeniu swoje magiczne odbicia światła.

Oryginalnie róg obfitości był wypełniony kwiatami i owocami będąc symbolem dostatku, aktualnie
projektanci Linea Calì podarowują mu odnowioną młodość wstawiając symbol współczesnego
luksusu: kryształSwarovski®.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

1 950,05 zł 2 398,56 zł

KLAMKA LINEA CALI BRILLIANT DIAMOND SZYLD OZDOBNY 091 stare złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Brilliant Diamond
Mit rogu obfitości odżywa dzięki nowej stylistycznej interpretacji Linea Calì, który dzięki dostojnemu
kryształowi Swarovski® umieszczonemu w uchwyceniu przedstawia jeden z symboli współczesnego
bogactwa.
Nowa kolekcja klamek do drzwi Brilliant Diamond od samego początku przedstawia się jako jedna z
najbardziej dostojnych i okazałych, nigdy wcześniej nie zrealizowanych przez Linea Calì.

Cechująca sięuchwyceniem bogatym w głębokie rowki, które wydłużają silhouette i przypominają
znany w mitologii greckiej róg obfitości, dokładnie oświetlonego wielkim kryształem Swarovski®,
który inspiruje w otoczeniu swoje magiczne odbicia światła.

Oryginalnie róg obfitości był wypełniony kwiatami i owocami będąc symbolem dostatku, aktualnie
projektanci Linea Calì podarowują mu odnowioną młodość wstawiając symbol współczesnego
luksusu: kryształSwarovski®.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

1 995,76 zł 2 454,78 zł

KLAMKA LINEA CALI BRILLIANT DIAMOND SZYLD OZDOBNY 091 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Brilliant Diamond
Mit rogu obfitości odżywa dzięki nowej stylistycznej interpretacji Linea Calì, który dzięki dostojnemu
kryształowi Swarovski® umieszczonemu w uchwyceniu przedstawia jeden z symboli współczesnego
bogactwa.
Nowa kolekcja klamek do drzwi Brilliant Diamond od samego początku przedstawia się jako jedna z
najbardziej dostojnych i okazałych, nigdy wcześniej nie zrealizowanych przez Linea Calì.

Cechująca sięuchwyceniem bogatym w głębokie rowki, które wydłużają silhouette i przypominają
znany w mitologii greckiej róg obfitości, dokładnie oświetlonego wielkim kryształem Swarovski®,
który inspiruje w otoczeniu swoje magiczne odbicia światła.

Oryginalnie róg obfitości był wypełniony kwiatami i owocami będąc symbolem dostatku, aktualnie
projektanci Linea Calì podarowują mu odnowioną młodość wstawiając symbol współczesnego
luksusu: kryształSwarovski®.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

2 121,44 zł 2 609,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3043-klamka-linea-cali-brilliant-diamond-szyld-ozdobny-091-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3044-klamka-linea-cali-brilliant-diamond-szyld-ozdobny-091-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3045-klamka-linea-cali-brilliant-diamond-szyld-ozdobny-091-zlocony.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI BRILLIANT SZYLD OZDOBNY 091 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Brilliant Crystal
Muzyka Paryskiej Opery powraca w pamięci dzięki wspniałym kształtom tej klamki w stylu Ludwika
XIV.
W rzeczywistości perfekcja i technika intarsji z jaką została wykuta ta nowa kolekcja klamek, są
hołdem dla francuskiego architekta Charles Garnier.

W nowej kolekcji vintage Linea Calì nazwanej Brilliant Crystal, głębokie, ozdobne reliefy biegną za
sobą dając życie klamce o bogatym wyglądzie, ale mądrze zrównoważonym, na której dominuje
niezaprzeczalny wielki kryształ Swarovski®, symbol współczesnego luksusu.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

1 344,47 zł 1 653,70 zł

KLAMKA LINEA CALI BRILLIANT SZYLD OZDOBNY 091 stare złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Brilliant Crystal
Muzyka Paryskiej Opery powraca w pamięci dzięki wspniałym kształtom tej klamki w stylu Ludwika
XIV.
W rzeczywistości perfekcja i technika intarsji z jaką została wykuta ta nowa kolekcja klamek, są
hołdem dla francuskiego architekta Charles Garnier.

W nowej kolekcji vintage Linea Calì nazwanej Brilliant Crystal, głębokie, ozdobne reliefy biegną za
sobą dając życie klamce o bogatym wyglądzie, ale mądrze zrównoważonym, na której dominuje
niezaprzeczalny wielki kryształ Swarovski®, symbol współczesnego luksusu.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

1 390,17 zł 1 709,91 zł

KLAMKA LINEA CALI BRILLIANT SZYLD OZDOBNY 091 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Brilliant Crystal
Muzyka Paryskiej Opery powraca w pamięci dzięki wspniałym kształtom tej klamki w stylu Ludwika
XIV.
W rzeczywistości perfekcja i technika intarsji z jaką została wykuta ta nowa kolekcja klamek, są
hołdem dla francuskiego architekta Charles Garnier.

W nowej kolekcji vintage Linea Calì nazwanej Brilliant Crystal, głębokie, ozdobne reliefy biegną za
sobą dając życie klamce o bogatym wyglądzie, ale mądrze zrównoważonym, na której dominuje
niezaprzeczalny wielki kryształ Swarovski®, symbol współczesnego luksusu.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

1 512,05 zł 1 859,82 zł

KLAMKA LINEA CALI BRIXIA SZYLD OKRĄGŁY 101 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Brixia
Prostota przedstawiona w postaci smukłego uchwycenia, ale pewna w ręku sprawia, że ta kolekcja
jest bardzo kompatybilnym uzupełnieniem wyposażenia.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

83,56 zł 102,78 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3042-klamka-linea-cali-brilliant-szyld-ozdobny-091-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3040-klamka-linea-cali-brilliant-szyld-ozdobny-091-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3041-klamka-linea-cali-brilliant-szyld-ozdobny-091-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3048-klamka-linea-cali-brixia-szyld-okragly-101-brazowiony.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI BRIXIA SZYLD OKRĄGŁY 101 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Brixia
Prostota przedstawiona w postaci smukłego uchwycenia, ale pewna w ręku sprawia, że ta kolekcja
jest bardzo kompatybilnym uzupełnieniem wyposażenia.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

75,08 zł 92,35 zł

KLAMKA LINEA CALI BRIXIA SZYLD OKRĄGŁY 101 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Brixia
Prostota przedstawiona w postaci smukłego uchwycenia, ale pewna w ręku sprawia, że ta kolekcja
jest bardzo kompatybilnym uzupełnieniem wyposażenia.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

82,58 zł 101,57 zł

KLAMKA LINEA CALI BRIXIA SZYLD OKRĄGŁY 101 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 

Brixia
Prostota przedstawiona w postaci smukłego uchwycenia, ale pewna w ręku sprawia, że ta kolekcja
jest bardzo kompatybilnym uzupełnieniem wyposażenia.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

78,83 zł 96,96 zł

KLAMKA LINEA CALI COMFORT SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Komfort
Klamka z wieloma osobowościami, ironiczna i zabawna, pragmatyczna i skomplikowana, gdzie
kształty gonią się dając początek nieokreślonej, ale "konkretnej" formie.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

426,57 zł 524,68 zł

KLAMKA LINEA CALI COMFORT SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Komfort
Klamka z wieloma osobowościami, ironiczna i zabawna, pragmatyczna i skomplikowana, gdzie
kształty gonią się dając początek nieokreślonej, ale "konkretnej" formie.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

396,10 zł 487,20 zł

KLAMKA LINEA CALI CONICA SZYLD KWADRATOWY 024 chrom satyna
Skrócony opis:

Conica Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Niewyraźny kształt, wynik wnikliwej analizy objętości i proporcji, sprawia, że Conica jest
doskonałym uzupełnieniem umeblowania pomieszczeń eklektycznych.
 

Producent: LINEA CALI

135,29 zł 166,41 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3047-klamka-linea-cali-brixia-szyld-okragly-101-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3046-klamka-linea-cali-brixia-szyld-okragly-101-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3050-klamka-linea-cali-brixia-szyld-okragly-101-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3115-klamka-linea-cali-comfort-szyld-okragly-023-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3114-klamka-linea-cali-comfort-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3176-klamka-linea-cali-conica-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI CONICA SZYLD KWADRATOWY 024 chrom
Skrócony opis:

 
Conica Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Niewyraźny kształt, wynik wnikliwej analizy objętości i proporcji, sprawia, że Conica jest
doskonałym uzupełnieniem umeblowania pomieszczeń eklektycznych.
 

Producent: LINEA CALI

143,24 zł 176,19 zł

KLAMKA LINEA CALI CONICA SZYLD KWADRATOWY 024 czarna
Skrócony opis:

Conica Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Niewyraźny kształt, wynik wnikliwej analizy objętości i proporcji, sprawia, że Conica jest
doskonałym uzupełnieniem umeblowania pomieszczeń eklektycznych.
 

Producent: LINEA CALI

143,24 zł 176,19 zł

KLAMKA LINEA CALI CORNER SZYLD KWADRATOWY 024 chrom satyna
Skrócony opis:

Corner Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Kwadratowe kształty, ale rozważnie złagodzone w rogach, tak aby uczynić uchwycenie wygodnym
w ręku, opisują tę kolekcję zapachem szczególnie nowoczesnym.
 
Kolekcja CORNER zawiera również gałki obrotowe i stałe. Skontaktuj się z nami!

Producent: LINEA CALI

135,29 zł 166,41 zł

KLAMKA LINEA CALI CORNER SZYLD KWADRATOWY 024 chrom
Skrócony opis:

Corner Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Kwadratowe kształty, ale rozważnie złagodzone w rogach, tak aby uczynić uchwycenie wygodnym
w ręku, opisują tę kolekcję zapachem szczególnie nowoczesnym.
 
Kolekcja CORNER zawiera również gałki obrotowe i stałe. Skontaktuj się z nami!

Producent: LINEA CALI

143,24 zł 176,19 zł

KLAMKA LINEA CALI CORNER SZYLD KWADRATOWY 024 czarna
Skrócony opis:

Corner Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Kwadratowe kształty, ale rozważnie złagodzone w rogach, tak aby uczynić uchwycenie wygodnym
w ręku, opisują tę kolekcję zapachem szczególnie nowoczesnym.
 
Kolekcja CORNER zawiera również gałki obrotowe i stałe. Skontaktuj się z nami!

Producent: LINEA CALI

143,24 zł 176,19 zł

KLAMKA LINEA CALI COSMIC CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Cosmic
Pomysł klasycznej klamki zostaje ponownie przywołany i wzbogacony współczesnymi detalami
takimi jak lok uchwycenia i kryształ Swarovski® ELEMENTS o wybornie okrągłym kształcie.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

403,72 zł 496,58 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3175-klamka-linea-cali-conica-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3177-klamka-linea-cali-conica-szyld-kwadratowy-024-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3179-klamka-linea-cali-corner-szyld-kwadratowy-024-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3178-klamka-linea-cali-corner-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3180-klamka-linea-cali-corner-szyld-kwadratowy-024-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3052-klamka-linea-cali-cosmic-crystal-szyld-okragly-103-chrom-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI COSMIC CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Cosmic
Pomysł klasycznej klamki zostaje ponownie przywołany i wzbogacony współczesnymi detalami
takimi jak lok uchwycenia i kryształ Swarovski® ELEMENTS o wybornie okrągłym kształcie.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

377,06 zł 463,78 zł

KLAMKA LINEA CALI COSMIC CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 103 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Cosmic
Pomysł klasycznej klamki zostaje ponownie przywołany i wzbogacony współczesnymi detalami
takimi jak lok uchwycenia i kryształ Swarovski® ELEMENTS o wybornie okrągłym kształcie.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

434,19 zł 534,05 zł

KLAMKA LINEA CALI CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Crystal
Piękno kryształów Swarovski® ELEMENTS jest przedmiotem kultu w tej kolekcji o ważnych, ale
jednocześnie eleganckich kształtach.

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

849,34 zł 1 044,69 zł

KLAMKA LINEA CALI CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 103 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Crystal
Piękno kryształów Swarovski® ELEMENTS jest przedmiotem kultu w tej kolekcji o ważnych, ale
jednocześnie eleganckich kształtach.

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

933,13 zł 1 147,75 zł

KLAMKA LINEA CALI DAISY DŁUGI SZYLD 72mm brązowiony ciemny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Daisy
Scenariusze do Rosyjskich Baletów Diaghilev 'a powracają w pamięci w tym delikatnym ukazaniu
najbardziej autentycznego stylu Art Déco.
 

Producent: LINEA CALI

708,42 zł 871,36 zł

KLAMKA LINEA CALI DAISY DŁUGI SZYLD 72mm brązowiony matowy
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Daisy
Scenariusze do Rosyjskich Baletów Diaghilev 'a powracają w pamięci w tym delikatnym ukazaniu
najbardziej autentycznego stylu Art Déco.
 

Producent: LINEA CALI

708,42 zł 871,36 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3051-klamka-linea-cali-cosmic-crystal-szyld-okragly-103-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3053-klamka-linea-cali-cosmic-crystal-szyld-okragly-103-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3055-klamka-linea-cali-crystal-szyld-okragly-103-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3056-klamka-linea-cali-crystal-szyld-okragly-103-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3062-klamka-linea-cali-daisy-dlugi-szyld-72mm-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3063-klamka-linea-cali-daisy-dlugi-szyld-72mm-brazowiony-matowy.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI DAISY SZYLD OKRĄGŁY 112 brązowiony ciemny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Daisy
Scenariusze do Rosyjskich Baletów Diaghilev 'a powracają w pamięci w tym delikatnym ukazaniu
najbardziej autentycznego stylu Art Déco.
 

Producent: LINEA CALI

453,23 zł 557,47 zł

KLAMKA LINEA CALI DAISY SZYLD OKRĄGŁY 112 brązowiony matowy
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Daisy
Scenariusze do Rosyjskich Baletów Diaghilev 'a powracają w pamięci w tym delikatnym ukazaniu
najbardziej autentycznego stylu Art Déco.
 

Producent: LINEA CALI

453,23 zł 557,47 zł

KLAMKA LINEA CALI DAISY SZYLD OKRĄGŁY 112 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Daisy
Scenariusze do Rosyjskich Baletów Diaghilev 'a powracają w pamięci w tym delikatnym ukazaniu
najbardziej autentycznego stylu Art Déco.
 

Producent: LINEA CALI

453,23 zł 557,47 zł

KLAMKA LINEA CALI DALIA SZYLD OKRĄGŁY 103 brązowiony ciemny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Dalia
Ponadczasowa i wyprzedzająca modę podróż, klasyk w sektorze włoskich klamek, który uwodzi
swoimi klasycznymi i delikatnymi kształtami.
Zaprojektowana w odległym 1990 roku, od tamtego czasu zbiera uznanie dzięki swoim miękkim,
przyjemnie klasycznym i kobiecym kształtom.

Otwór został stworzony świadomie, aby pasować do wąskich profili drewnianej stolarki okiennej z
dawnych czasów, podczas gdy kształt “klepsydry” uchwycenia przyjmuje rękę z niespodziewanym
uczuciem miękkości.

To właśnie uchwycenie robi różnicę; jego delikatne proporcje doskonale się równoważą z trzonkiem
i otworem stwarzając efekt zakrętów i wypukłości, które są przewodnim motywem tej kolekcji
klamek.

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

209,48 zł 257,66 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3060-klamka-linea-cali-daisy-szyld-okragly-112-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3061-klamka-linea-cali-daisy-szyld-okragly-112-brazowiony-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3059-klamka-linea-cali-daisy-szyld-okragly-112-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3065-klamka-linea-cali-crystal-szyld-okragly-103-brazowiony-ciemny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI DALIA SZYLD OKRĄGŁY 103 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Dalia
Ponadczasowa i wyprzedzająca modę podróż, klasyk w sektorze włoskich klamek, który uwodzi
swoimi klasycznymi i delikatnymi kształtami.
Zaprojektowana w odległym 1990 roku, od tamtego czasu zbiera uznanie dzięki swoim miękkim,
przyjemnie klasycznym i kobiecym kształtom.

Otwór został stworzony świadomie, aby pasować do wąskich profili drewnianej stolarki okiennej z
dawnych czasów, podczas gdy kształt “klepsydry” uchwycenia przyjmuje rękę z niespodziewanym
uczuciem miękkości.

To właśnie uchwycenie robi różnicę; jego delikatne proporcje doskonale się równoważą z trzonkiem
i otworem stwarzając efekt zakrętów i wypukłości, które są przewodnim motywem tej kolekcji
klamek.

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

194,24 zł 238,92 zł

KLAMKA LINEA CALI DALIA SZYLD OKRĄGŁY 103 patynowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Dalia
Ponadczasowa i wyprzedzająca modę podróż, klasyk w sektorze włoskich klamek, który uwodzi
swoimi klasycznymi i delikatnymi kształtami.
Zaprojektowana w odległym 1990 roku, od tamtego czasu zbiera uznanie dzięki swoim miękkim,
przyjemnie klasycznym i kobiecym kształtom.

Otwór został stworzony świadomie, aby pasować do wąskich profili drewnianej stolarki okiennej z
dawnych czasów, podczas gdy kształt “klepsydry” uchwycenia przyjmuje rękę z niespodziewanym
uczuciem miękkości.

To właśnie uchwycenie robi różnicę; jego delikatne proporcje doskonale się równoważą z trzonkiem
i otworem stwarzając efekt zakrętów i wypukłości, które są przewodnim motywem tej kolekcji
klamek.

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

209,48 zł 257,66 zł

KLAMKA LINEA CALI DALIA SZYLD OKRĄGŁY 103 stare srebro
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Dalia
Ponadczasowa i wyprzedzająca modę podróż, klasyk w sektorze włoskich klamek, który uwodzi
swoimi klasycznymi i delikatnymi kształtami.
Zaprojektowana w odległym 1990 roku, od tamtego czasu zbiera uznanie dzięki swoim miękkim,
przyjemnie klasycznym i kobiecym kształtom.

Otwór został stworzony świadomie, aby pasować do wąskich profili drewnianej stolarki okiennej z
dawnych czasów, podczas gdy kształt “klepsydry” uchwycenia przyjmuje rękę z niespodziewanym
uczuciem miękkości.

To właśnie uchwycenie robi różnicę; jego delikatne proporcje doskonale się równoważą z trzonkiem
i otworem stwarzając efekt zakrętów i wypukłości, które są przewodnim motywem tej kolekcji
klamek.

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

228,52 zł 281,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3067-klamka-linea-cali-dalia-szyld-okragly-103-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3064-klamka-linea-cali-crystal-szyld-okragly-103-patynowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3066-klamka-linea-cali-dalia-szyld-okragly-103-stare-srebro.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI DELFINO SZYLD OKRĄGŁY 102 brązowiony ciemny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Delfino
Wodniste linie przepływające przez palce i dające życie specyficznemu kształtowi, który wywodzi
się ze środowiska morskiego i wzbudza ciekawość.
Kolekcja klamek do drzwi i okien o specyficznym kształcie, który pochodzi od środowiska morskiego
i wzbudza ciekawość, to Delfino Linea Calì.

Może cechą, która odróżnia wszystkie klamki Linea Calì, jest fakt wodnistych linii, które przepływają
przez palce i dają klamce pewne i wygodne uchwycenie.

Może to dzięki specyficznemu piaskowaniu wierzchu uchwytu, który nadaje kształtowi większą
trójwymiarowość.

Faktem jest, że kolekcja Delfino nie może być niezauważona i jest doskonałym rozwiązaniem dla
umeblowania drzwi wnętrz zarówno klasycznych jak i nowoczesnych.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm oraz hałki i uchwyty.
Prosimy o kontakt z nami!

Producent: LINEA CALI

217,70 zł 267,77 zł

KLAMKA LINEA CALI DELFINO SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Delfino
Wodniste linie przepływające przez palce i dające życie specyficznemu kształtowi, który wywodzi
się ze środowiska morskiego i wzbudza ciekawość.
Kolekcja klamek do drzwi i okien o specyficznym kształcie, który pochodzi od środowiska morskiego
i wzbudza ciekawość, to Delfino Linea Calì.

Może cechą, która odróżnia wszystkie klamki Linea Calì, jest fakt wodnistych linii, które przepływają
przez palce i dają klamce pewne i wygodne uchwycenie.

Może to dzięki specyficznemu piaskowaniu wierzchu uchwytu, który nadaje kształtowi większą
trójwymiarowość.

Faktem jest, że kolekcja Delfino nie może być niezauważona i jest doskonałym rozwiązaniem dla
umeblowania drzwi wnętrz zarówno klasycznych jak i nowoczesnych.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm oraz hałki i uchwyty.
Prosimy o kontakt z nami!

Producent: LINEA CALI

247,57 zł 304,51 zł

KLAMKA LINEA CALI DELFINO SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom-chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Delfino
Wodniste linie przepływające przez palce i dające życie specyficznemu kształtowi, który wywodzi
się ze środowiska morskiego i wzbudza ciekawość.
Kolekcja klamek do drzwi i okien o specyficznym kształcie, który pochodzi od środowiska morskiego
i wzbudza ciekawość, to Delfino Linea Calì.

Może cechą, która odróżnia wszystkie klamki Linea Calì, jest fakt wodnistych linii, które przepływają
przez palce i dają klamce pewne i wygodne uchwycenie.

Może to dzięki specyficznemu piaskowaniu wierzchu uchwytu, który nadaje kształtowi większą
trójwymiarowość.

Faktem jest, że kolekcja Delfino nie może być niezauważona i jest doskonałym rozwiązaniem dla
umeblowania drzwi wnętrz zarówno klasycznych jak i nowoczesnych.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm oraz hałki i uchwyty.
Prosimy o kontakt z nami!

Producent: LINEA CALI

220,90 zł 271,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3068-klamka-linea-cali-delfino-szyld-okragly-102-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3069-klamka-linea-cali-delfino-szyld-okragly-102-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3070-klamka-linea-cali-delfino-szyld-okragly-102-chrom-chrom-satyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 68/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI DELFINO SZYLD OKRĄGŁY 102 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Delfino
Wodniste linie przepływające przez palce i dające życie specyficznemu kształtowi, który wywodzi
się ze środowiska morskiego i wzbudza ciekawość.
Kolekcja klamek do drzwi i okien o specyficznym kształcie, który pochodzi od środowiska morskiego
i wzbudza ciekawość, to Delfino Linea Calì.

Może cechą, która odróżnia wszystkie klamki Linea Calì, jest fakt wodnistych linii, które przepływają
przez palce i dają klamce pewne i wygodne uchwycenie.

Może to dzięki specyficznemu piaskowaniu wierzchu uchwytu, który nadaje kształtowi większą
trójwymiarowość.

Faktem jest, że kolekcja Delfino nie może być niezauważona i jest doskonałym rozwiązaniem dla
umeblowania drzwi wnętrz zarówno klasycznych jak i nowoczesnych.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm oraz hałki i uchwyty.
Prosimy o kontakt z nami!

Producent: LINEA CALI

194,24 zł 238,92 zł

KLAMKA LINEA CALI DELFINO SZYLD OKRĄGŁY 102 złocony-złocony mat
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Delfino
Wodniste linie przepływające przez palce i dające życie specyficznemu kształtowi, który wywodzi
się ze środowiska morskiego i wzbudza ciekawość.
Kolekcja klamek do drzwi i okien o specyficznym kształcie, który pochodzi od środowiska morskiego
i wzbudza ciekawość, to Delfino Linea Calì.

Może cechą, która odróżnia wszystkie klamki Linea Calì, jest fakt wodnistych linii, które przepływają
przez palce i dają klamce pewne i wygodne uchwycenie.

Może to dzięki specyficznemu piaskowaniu wierzchu uchwytu, który nadaje kształtowi większą
trójwymiarowość.

Faktem jest, że kolekcja Delfino nie może być niezauważona i jest doskonałym rozwiązaniem dla
umeblowania drzwi wnętrz zarówno klasycznych jak i nowoczesnych.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm oraz hałki i uchwyty.
Prosimy o kontakt z nami!

Producent: LINEA CALI

259,94 zł 319,73 zł

KLAMKA LINEA CALI DIAMANTE SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Diamante
Wielka klasyka Made in Italy o dyskretnej elegancji jest znowu aktualna dzięki wartościowemu
uchwyceniu całkowicie zrealizowanemu w krysztale Swarovski® ELEMENTS.

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

601,77 zł 740,18 zł

KLAMKA LINEA CALI DIAMANTE SZYLD OKRĄGŁY 103 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Diamante
Wielka klasyka Made in Italy o dyskretnej elegancji jest znowu aktualna dzięki wartościowemu
uchwyceniu całkowicie zrealizowanemu w krysztale Swarovski® ELEMENTS.

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

651,29 zł 801,09 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3071-klamka-linea-cali-delfino-szyld-okragly-102-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3072-klamka-linea-cali-delfino-szyld-okragly-102-zlocony-zlocony-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3073-klamka-linea-cali-diamante-szyld-okragly-103-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3074-klamka-linea-cali-diamante-szyld-okragly-103-zlocony.html


8-04-2021 KLAMKI - 69/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI DUNA SZYLD KWADRATOWY 019 brązowiony ciemny
Skrócony opis:

Duna
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Kształtowana przez siłę, wyraża uczucie tajemniczości i okazałości pustyni.
Chwytając nową klamkę do drzwi i okien Duna, zaprojektowanyą przez Dimitra Kozinenko dla Linea
Calì, spojrzenie Juliette Binoche i nastrój Angielskiego Pacjenta powracają w pamięci.

Cechująca się kształtem, który wciela tajemnicę i okazałość wydm, rzeczywiście wydaje się być
ukształtowana przez siłę wiatru, który wieje na niewiadomo jakiej pustyni.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 
 

Producent: LINEA CALI

384,68 zł 473,16 zł

KLAMKA LINEA CALI DUNA SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:

Duna
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Kształtowana przez siłę, wyraża uczucie tajemniczości i okazałości pustyni.
Chwytając nową klamkę do drzwi i okien Duna, zaprojektowanyą przez Dimitra Kozinenko dla Linea
Calì, spojrzenie Juliette Binoche i nastrój Angielskiego Pacjenta powracają w pamięci.

Cechująca się kształtem, który wciela tajemnicę i okazałość wydm, rzeczywiście wydaje się być
ukształtowana przez siłę wiatru, który wieje na niewiadomo jakiej pustyni.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 
 

Producent: LINEA CALI

407,53 zł 501,26 zł

KLAMKA LINEA CALI DUNA SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Duna
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Kształtowana przez siłę, wyraża uczucie tajemniczości i okazałości pustyni.
Chwytając nową klamkę do drzwi i okien Duna, zaprojektowanyą przez Dimitra Kozinenko dla Linea
Calì, spojrzenie Juliette Binoche i nastrój Angielskiego Pacjenta powracają w pamięci.

Cechująca się kształtem, który wciela tajemnicę i okazałość wydm, rzeczywiście wydaje się być
ukształtowana przez siłę wiatru, który wieje na niewiadomo jakiej pustyni.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 
 

Producent: LINEA CALI

380,87 zł 468,47 zł

KLAMKA LINEA CALI DUNA SZYLD KWADRATOWY 019 złocony
Skrócony opis:

Duna
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Kształtowana przez siłę, wyraża uczucie tajemniczości i okazałości pustyni.
Chwytając nową klamkę do drzwi i okien Duna, zaprojektowanyą przez Dimitra Kozinenko dla Linea
Calì, spojrzenie Juliette Binoche i nastrój Angielskiego Pacjenta powracają w pamięci.

Cechująca się kształtem, który wciela tajemnicę i okazałość wydm, rzeczywiście wydaje się być
ukształtowana przez siłę wiatru, który wieje na niewiadomo jakiej pustyni.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 
 

Producent: LINEA CALI

445,62 zł 548,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3075-klamka-linea-cali-duna-szyld-kwadratowy-019-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3077-klamka-linea-cali-duna-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3076-klamka-linea-cali-duna-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3078-klamka-linea-cali-duna-szyld-kwadratowy-019-zlocony.html


8-04-2021 KLAMKI - 70/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ELIKA CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 108 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Elika Crystal
Wymykające się linie nadają niespodziewaną dynamiczność ważnym kształtom, robiąc je jeszcze
bardziej zaskakujące dzięki światłu wydzielonemu przez kryształ Swarovski® ELEMENTS.
 

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

479,90 zł 590,28 zł

KLAMKA LINEA CALI ELIKA SZYLD OKRĄGŁY 108 brązowiony ciemny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Elika
Wymykające się linie nadają niespodziewaną dynamiczność tej kolekcji, robiąc ją jeszcze bardziej
atrakcyjną dzięki nietypowym połączeniom wykończeń, które pokreślają kształt.
Kto powiedział, że kalmka do drzwi, poza tym, że musi być ładna i wygodna, nie może być
jednocześnie nowatorska i tradycyjna? Elika Linea Calì jest tego potwierdzeniem.

Ta kolekcja, powstała w 2003 roku, jest doskonałym przykładem jak “dobry” design pozwala
rozwijać produkty, które mogą trwać w czasie i oprzeć się mijaniu mody.

Zaczyna się od otworu, cechującego się zaokrąglonym profilem, żeby następnie przejść do trzonka,
doskonałego cylindra, który pełni funkcję stylistycznego i technicznego połączenia.

Wzrok biegnie następnie wzdłuż uchwycenia, które dosłownie, ″odlatuje″ dzięki swojej wymykającej
się linii czyniąc ją wygodną oraz piękną.

Elementami najbardziej cechującymi tę kolekcję klamek są wykończenia jak ″skórka z pomarańczy″,
dostępne zarówno w złocie jak i w chromie, które czynią ją wyjątkowo oryginalną i odpowiednią dla
wszystkich osób pragnących umeblować z charakterem własny dom.
 

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

312,31 zł 384,14 zł

KLAMKA LINEA CALI ELIKA SZYLD OKRĄGŁY 108 chrom-chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Elika
Wymykające się linie nadają niespodziewaną dynamiczność tej kolekcji, robiąc ją jeszcze bardziej
atrakcyjną dzięki nietypowym połączeniom wykończeń, które pokreślają kształt.
Kto powiedział, że kalmka do drzwi, poza tym, że musi być ładna i wygodna, nie może być
jednocześnie nowatorska i tradycyjna? Elika Linea Calì jest tego potwierdzeniem.

Ta kolekcja, powstała w 2003 roku, jest doskonałym przykładem jak “dobry” design pozwala
rozwijać produkty, które mogą trwać w czasie i oprzeć się mijaniu mody.

Zaczyna się od otworu, cechującego się zaokrąglonym profilem, żeby następnie przejść do trzonka,
doskonałego cylindra, który pełni funkcję stylistycznego i technicznego połączenia.

Wzrok biegnie następnie wzdłuż uchwycenia, które dosłownie, ″odlatuje″ dzięki swojej wymykającej
się linii czyniąc ją wygodną oraz piękną.

Elementami najbardziej cechującymi tę kolekcję klamek są wykończenia jak ″skórka z pomarańczy″,
dostępne zarówno w złocie jak i w chromie, które czynią ją wyjątkowo oryginalną i odpowiednią dla
wszystkich osób pragnących umeblować z charakterem własny dom.
 

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

319,93 zł 393,51 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3082-klamka-linea-cali-elika-crystal-szyld-okragly-108-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3079-klamka-linea-cali-elika-szyld-okragly-108-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3080-klamka-linea-cali-elika-szyld-okragly-108-chrom-chrom-satyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 71/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ELIKA SZYLD OKRĄGŁY 108 złocony-złocony mat
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Elika
Wymykające się linie nadają niespodziewaną dynamiczność tej kolekcji, robiąc ją jeszcze bardziej
atrakcyjną dzięki nietypowym połączeniom wykończeń, które pokreślają kształt.
Kto powiedział, że kalmka do drzwi, poza tym, że musi być ładna i wygodna, nie może być
jednocześnie nowatorska i tradycyjna? Elika Linea Calì jest tego potwierdzeniem.

Ta kolekcja, powstała w 2003 roku, jest doskonałym przykładem jak “dobry” design pozwala
rozwijać produkty, które mogą trwać w czasie i oprzeć się mijaniu mody.

Zaczyna się od otworu, cechującego się zaokrąglonym profilem, żeby następnie przejść do trzonka,
doskonałego cylindra, który pełni funkcję stylistycznego i technicznego połączenia.

Wzrok biegnie następnie wzdłuż uchwycenia, które dosłownie, ″odlatuje″ dzięki swojej wymykającej
się linii czyniąc ją wygodną oraz piękną.

Elementami najbardziej cechującymi tę kolekcję klamek są wykończenia jak ″skórka z pomarańczy″,
dostępne zarówno w złocie jak i w chromie, które czynią ją wyjątkowo oryginalną i odpowiednią dla
wszystkich osób pragnących umeblować z charakterem własny dom.
 

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

354,21 zł 435,68 zł

KLAMKA LINEA CALI ELIOS SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:

Elios
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Wyrafinowana kolekcja wyróżnająca się “podwójną osobowością”, która zmienia się w zależności od
punktu widzenia; współczesna, ale także klasyczna, ważna, ale też subtelna i wyrafinowana.

Jeśli podziwiamy jej kształty z przodu, są one rygorystyczne i ważne, ale gdy zmienimy “punkt
widzenia” umiesczając wyżej wzrok, silhouette radykalnie się zmienia i łagodzi się dzięki mocno
wygiętemu uchwyceniu, które określa doskonały i wyrafinowany kształt dzięki swojej prostocie.

W ten oto sposób Elios przedstawia się w rozmaitych interpretacjach, dostosowując się do różnych
typologii drzwi i środowisk.

Poza designem, godne uwagi są również dyspozycyjne wykończenia, w szczególności te
wzbogacone piaskowanym wykończeniem, które sprawia, że ta kolekcja klamek jest jeszcze
bardziej ważna.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 
 

Producent: LINEA CALI

354,21 zł 435,68 zł

KLAMKA LINEA CALI ELIOS SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Elios
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Wyrafinowana kolekcja wyróżnająca się “podwójną osobowością”, która zmienia się w zależności od
punktu widzenia; współczesna, ale także klasyczna, ważna, ale też subtelna i wyrafinowana.

Jeśli podziwiamy jej kształty z przodu, są one rygorystyczne i ważne, ale gdy zmienimy “punkt
widzenia” umiesczając wyżej wzrok, silhouette radykalnie się zmienia i łagodzi się dzięki mocno
wygiętemu uchwyceniu, które określa doskonały i wyrafinowany kształt dzięki swojej prostocie.

W ten oto sposób Elios przedstawia się w rozmaitych interpretacjach, dostosowując się do różnych
typologii drzwi i środowisk.

Poza designem, godne uwagi są również dyspozycyjne wykończenia, w szczególności te
wzbogacone piaskowanym wykończeniem, które sprawia, że ta kolekcja klamek jest jeszcze
bardziej ważna.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 
 

Producent: LINEA CALI

331,36 zł 407,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3081-klamka-linea-cali-elika-szyld-okragly-108-zlocony-zlocony-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3085-klamka-linea-cali-elios-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3084-klamka-linea-cali-elios-szyld-kwadratowy-019-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 72/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ELIOS SZYLD KWADRATOWY 019 chrom-chrom satyna
Skrócony opis:

Elios
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Wyrafinowana kolekcja wyróżnająca się “podwójną osobowością”, która zmienia się w zależności od
punktu widzenia; współczesna, ale także klasyczna, ważna, ale też subtelna i wyrafinowana.

Jeśli podziwiamy jej kształty z przodu, są one rygorystyczne i ważne, ale gdy zmienimy “punkt
widzenia” umiesczając wyżej wzrok, silhouette radykalnie się zmienia i łagodzi się dzięki mocno
wygiętemu uchwyceniu, które określa doskonały i wyrafinowany kształt dzięki swojej prostocie.

W ten oto sposób Elios przedstawia się w rozmaitych interpretacjach, dostosowując się do różnych
typologii drzwi i środowisk.

Poza designem, godne uwagi są również dyspozycyjne wykończenia, w szczególności te
wzbogacone piaskowanym wykończeniem, które sprawia, że ta kolekcja klamek jest jeszcze
bardziej ważna.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 
 

Producent: LINEA CALI

342,78 zł 421,62 zł

KLAMKA LINEA CALI ELIOS SZYLD KWADRATOWY 019 złocony
Skrócony opis:

Elios
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Wyrafinowana kolekcja wyróżnająca się “podwójną osobowością”, która zmienia się w zależności od
punktu widzenia; współczesna, ale także klasyczna, ważna, ale też subtelna i wyrafinowana.

Jeśli podziwiamy jej kształty z przodu, są one rygorystyczne i ważne, ale gdy zmienimy “punkt
widzenia” umiesczając wyżej wzrok, silhouette radykalnie się zmienia i łagodzi się dzięki mocno
wygiętemu uchwyceniu, które określa doskonały i wyrafinowany kształt dzięki swojej prostocie.

W ten oto sposób Elios przedstawia się w rozmaitych interpretacjach, dostosowując się do różnych
typologii drzwi i środowisk.

Poza designem, godne uwagi są również dyspozycyjne wykończenia, w szczególności te
wzbogacone piaskowanym wykończeniem, które sprawia, że ta kolekcja klamek jest jeszcze
bardziej ważna.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 
 

Producent: LINEA CALI

396,10 zł 487,20 zł

KLAMKA LINEA CALI ELIOS SZYLD KWADRATOWY 019 złocony-złocony mat
Skrócony opis:

Elios
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Wyrafinowana kolekcja wyróżnająca się “podwójną osobowością”, która zmienia się w zależności od
punktu widzenia; współczesna, ale także klasyczna, ważna, ale też subtelna i wyrafinowana.

Jeśli podziwiamy jej kształty z przodu, są one rygorystyczne i ważne, ale gdy zmienimy “punkt
widzenia” umiesczając wyżej wzrok, silhouette radykalnie się zmienia i łagodzi się dzięki mocno
wygiętemu uchwyceniu, które określa doskonały i wyrafinowany kształt dzięki swojej prostocie.

W ten oto sposób Elios przedstawia się w rozmaitych interpretacjach, dostosowując się do różnych
typologii drzwi i środowisk.

Poza designem, godne uwagi są również dyspozycyjne wykończenia, w szczególności te
wzbogacone piaskowanym wykończeniem, które sprawia, że ta kolekcja klamek jest jeszcze
bardziej ważna.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 
 

Producent: LINEA CALI

407,53 zł 501,26 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3083-klamka-linea-cali-elios-szyld-kwadratowy-019-chrom-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3087-klamka-linea-cali-elios-szyld-kwadratowy-019-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3086-klamka-linea-cali-elios-szyld-kwadratowy-019-zlocony-zlocony-mat.html


8-04-2021 KLAMKI - 73/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI EPOCA DŁUGI SZYLD 72mm brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Epoca
Nastrój salonów królewskich Wersalu i allure Madame Pompadour przywołane przez rafinowane
intarsje w stylu Ludwika XVI zainspirowane przez sztukę antyczną.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

384,68 zł 473,16 zł

KLAMKA LINEA CALI EPOCA SZYLD OZDOBNY 078 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Epoca
Nastrój salonów królewskich Wersalu i allure Madame Pompadour przywołane przez rafinowane
intarsje w stylu Ludwika XVI zainspirowane przez sztukę antyczną.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

285,65 zł 351,35 zł

KLAMKA LINEA CALI FLORENZIA SZYLD OKRĄGŁY 011 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Florenzia
Nastrój dawnych, toskańskich zakwaterowań, zużytych tynków i starych, wypolerownych przez czas
podłóg, jest przywołany przez tę kolekcję dzięki miłemu smakowi d’antan.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

198,05 zł 243,60 zł

KLAMKA LINEA CALI FLORENZIA SZYLD OKRĄGŁY 011 srebro antyczne
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Florenzia
Nastrój dawnych, toskańskich zakwaterowań, zużytych tynków i starych, wypolerownych przez czas
podłóg, jest przywołany przez tę kolekcję dzięki miłemu smakowi d’antan.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

209,48 zł 257,66 zł

KLAMKA LINEA CALI GARDA SZYLD OKRĄGŁY 101 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Garda 
Prostota jest podstawą tej kolekcji, wyróżniającej się uchwyceniem szczególnie zaokrąglonym, który
przekazuje przyjemne uczucie ręce.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

75,08 zł 92,35 zł

KLAMKA LINEA CALI GARDA SZYLD OKRĄGŁY 101 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Garda 
Prostota jest podstawą tej kolekcji, wyróżniającej się uchwyceniem szczególnie zaokrąglonym, który
przekazuje przyjemne uczucie ręce.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

67,57 zł 83,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3089-klamka-linea-cali-epoca-dlugi-szyld-72mm-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3088-klamka-linea-cali-epoca-szyld-ozdobny-078-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3091-klamka-linea-cali-florenzia-szyld-okragly-011-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3090-klamka-linea-cali-florenzia-szyld-okragly-011-srebro-antyczne.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3183-klamka-linea-cali-garda-szyld-okragly-101-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3182-klamka-linea-cali-garda-szyld-okragly-101-chrom-satyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 74/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI GARDA SZYLD OKRĄGŁY 101 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Garda 
Prostota jest podstawą tej kolekcji, wyróżniającej się uchwyceniem szczególnie zaokrąglonym, który
przekazuje przyjemne uczucie ręce.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

71,32 zł 87,72 zł

KLAMKA LINEA CALI GARDA SZYLD OKRĄGŁY 101 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Garda 
Prostota jest podstawą tej kolekcji, wyróżniającej się uchwyceniem szczególnie zaokrąglonym, który
przekazuje przyjemne uczucie ręce.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

71,32 zł 87,72 zł

KLAMKA LINEA CALI GEMMA SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Gemma
Drogocenny klejnot w krysztale Swarovski® ponownie określa cenne uchwycenie tej eklektycznej i
eleganckiej klamki.

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

750,31 zł 922,88 zł

KLAMKA LINEA CALI GEMMA SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Gemma
Drogocenny klejnot w krysztale Swarovski® ponownie określa cenne uchwycenie tej eklektycznej i
eleganckiej klamki.

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

731,27 zł 899,46 zł

KLAMKA LINEA CALI GEMMA SZYLD OKRĄGŁY 103 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Gemma
Drogocenny klejnot w krysztale Swarovski® ponownie określa cenne uchwycenie tej eklektycznej i
eleganckiej klamki.

Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

792,21 zł 974,42 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3181-klamka-linea-cali-garda-szyld-okragly-101-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3184-klamka-linea-cali-garda-szyld-okragly-101-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3093-klamka-linea-cali-gemma-szyld-okragly-103-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3092-klamka-linea-cali-gemma-szyld-okragly-103-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3094-klamka-linea-cali-gemma-szyld-okragly-103-zlocony.html


8-04-2021 KLAMKI - 75/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI GIRO SZYLD KWADRATOWY 024 chrom satyna
Skrócony opis:

Giro
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Style minimal-design zostają wzbogacone o nowe nietypowe elementy, takie jak wyrafinowane
uchwycenie, które sprawia, że Giro jest jedną z najbardziej interesujących nowości w designie
klamek.
 
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

135,29 zł 166,41 zł

KLAMKA LINEA CALI GIRO SZYLD KWADRATOWY 024 chrom
Skrócony opis:

Giro
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Style minimal-design zostają wzbogacone o nowe nietypowe elementy, takie jak wyrafinowane
uchwycenie, które sprawia, że Giro jest jedną z najbardziej interesujących nowości w designie
klamek.
 
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

143,24 zł 176,19 zł

KLAMKA LINEA CALI GIRO SZYLD KWADRATOWY 024 czarna
Skrócony opis:

Giro
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Style minimal-design zostają wzbogacone o nowe nietypowe elementy, takie jak wyrafinowane
uchwycenie, które sprawia, że Giro jest jedną z najbardziej interesujących nowości w designie
klamek.
 
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

143,24 zł 176,19 zł

KLAMKA LINEA CALI GLAMOR SZYLD KWADRATOWY 016 brązowiony ciemny
Skrócony opis:

Glamor
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Sztuka puryfikacji kształtów cechuje tę kolekcję klamek, elegancki i wyrafinowany przykład
racjonalnego designu pochodzącego z XX wieku
 Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

639,86 zł 787,03 zł

KLAMKA LINEA CALI GLAMOR SZYLD KWADRATOWY 016 chrom
Skrócony opis:

Glamor
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Sztuka puryfikacji kształtów cechuje tę kolekcję klamek, elegancki i wyrafinowany przykład
racjonalnego designu pochodzącego z XX wieku
 Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

643,67 zł 791,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3186-klamka-linea-cali-giro-szyld-kwadratowy-024-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3185-klamka-linea-cali-giro-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3187-klamka-linea-cali-giro-szyld-kwadratowy-024-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3095-klamka-linea-cali-glamor-szyld-kwadratowy-016-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3096-klamka-linea-cali-glamor-szyld-kwadratowy-016-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 76/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI GLAMOR SZYLD KWADRATOWY 016 nikiel błyszczący
Skrócony opis:

Glamor
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Sztuka puryfikacji kształtów cechuje tę kolekcję klamek, elegancki i wyrafinowany przykład
racjonalnego designu pochodzącego z XX wieku
 Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

677,95 zł 833,88 zł

KLAMKA LINEA CALI GLAMOR SZYLD KWADRATOWY 016 złocony
Skrócony opis:

Glamor
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Sztuka puryfikacji kształtów cechuje tę kolekcję klamek, elegancki i wyrafinowany przykład
racjonalnego designu pochodzącego z XX wieku
 Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

716,03 zł 880,72 zł

KLAMKA LINEA CALI HAVANA MESH SZYLD OKRĄGŁY 102 mosiądz
błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Havana Mesh
Podobnie jak klejnot podkreśla piękno kobiety, pierścionek wysadzony kryształami Swarovski®
ELEMENTS rozświetla tę kolekcję emanując nieskończone odbicia w wielu kolorach.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm oraz hałki i uchwyty.
Prosimy o kontakt z nami!

Producent: LINEA CALI

628,43 zł 772,97 zł

KLAMKA LINEA CALI HAVANA SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Havana
Krzywe linie biegnące za sobą, dając życie silhouette ekstremalnie słodkiej, cechującej się
zmieniającymi się błyszczącymi i satynowymi powierzchniami, będąc hołdem dla znanego
kubańskiego cygara.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm oraz hałki i uchwyty.
Prosimy o kontakt z nami!

Producent: LINEA CALI

323,74 zł 398,20 zł

KLAMKA LINEA CALI HAVANA SZYLD OKRĄGŁY 102 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Havana
Krzywe linie biegnące za sobą, dając życie silhouette ekstremalnie słodkiej, cechującej się
zmieniającymi się błyszczącymi i satynowymi powierzchniami, będąc hołdem dla znanego
kubańskiego cygara.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm oraz hałki i uchwyty.
Prosimy o kontakt z nami!

Producent: LINEA CALI

304,70 zł 374,78 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3097-klamka-linea-cali-glamor-szyld-kwadratowy-016-nikiel-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3098-klamka-linea-cali-glamor-szyld-kwadratowy-016-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3101-klamka-linea-cali-havana-szyld-okragly-102-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3101-klamka-linea-cali-havana-szyld-okragly-102-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3099-klamka-linea-cali-havana-szyld-okragly-102-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3100-klamka-linea-cali-havana-szyld-okragly-102-mosiadz-blyszczacy.html


8-04-2021 KLAMKI - 77/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI IBIS SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Ibis
Kręte kształty biegną za sobą dając początek naturalnej formie, która idealnie przypomina gałąź, na
której usiadł Ibis, amerykański ptaszek o czerwonym jak zachód słońca upierzeniu.
Co miało największy wpływ na rozwój ludzkości, jeśli nie rzeczy stworzone przez naturę?" Yurij
Cegla, w sposób prosty i bezpośredni podsumowuje serce swojej nowej kreacji.

" Faliste linie mojej nowej kreacji biegną za sobą dając życie naturalnej formie, idealnie
przypominającej gałąź, na której usiadł Ibis, amerykański ptak o czerwonym upierzeniu, jak letni
zachód słońca .” Klamka cechująca się naturalnymi kształtami, bez kantów, które urzeczywistniają
się w miękkich i falistych objętościach.

Klamka przyjemna dla oka i w dotyku; wyjątkowy kształt pozwala każdej ręce miękko i pewnie
chwycić.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm oraz hałki i uchwyty.
Prosimy o kontakt z nami!

Producent: LINEA CALI

377,06 zł 463,78 zł

KLAMKA LINEA CALI IBIS SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Ibis
Kręte kształty biegną za sobą dając początek naturalnej formie, która idealnie przypomina gałąź, na
której usiadł Ibis, amerykański ptaszek o czerwonym jak zachód słońca upierzeniu.
Co miało największy wpływ na rozwój ludzkości, jeśli nie rzeczy stworzone przez naturę?" Yurij
Cegla, w sposób prosty i bezpośredni podsumowuje serce swojej nowej kreacji.

" Faliste linie mojej nowej kreacji biegną za sobą dając życie naturalnej formie, idealnie
przypominającej gałąź, na której usiadł Ibis, amerykański ptak o czerwonym upierzeniu, jak letni
zachód słońca .” Klamka cechująca się naturalnymi kształtami, bez kantów, które urzeczywistniają
się w miękkich i falistych objętościach.

Klamka przyjemna dla oka i w dotyku; wyjątkowy kształt pozwala każdej ręce miękko i pewnie
chwycić.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm oraz hałki i uchwyty.
Prosimy o kontakt z nami!

Producent: LINEA CALI

350,40 zł 430,99 zł

KLAMKA LINEA CALI IBIZA DŁUGI SZYLD 72mm mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Ibiza
Morze, które dotyka plażę Portinatx było natchnieniem dla designu uchwycenia, ukształtowanego
jak fala, który podarowuje odrobinę osobistości każdemu środowisku.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

114,26 zł 140,54 zł

KLAMKA LINEA CALI IBIZA DŁUGI SZYLD 72mm patynowana
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Ibiza
Morze, które dotyka plażę Portinatx było natchnieniem dla designu uchwycenia, ukształtowanego
jak fala, który podarowuje odrobinę osobistości każdemu środowisku.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

118,07 zł 145,23 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3103-klamka-linea-cali-ibis-szyld-okragly-023-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3102-klamka-linea-cali-ibis-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3106-klamka-linea-cali-ibiza-dlugi-szyld-72mm-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3107-klamka-linea-cali-ibiza-dlugi-szyld-72mm-mosiadz-blyszczacy.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI IBIZA SZYLD OKRĄGŁY 103 patynowana
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Ibiza
Morze, które dotyka plażę Portinatx było natchnieniem dla designu uchwycenia, ukształtowanego
jak fala, który podarowuje odrobinę osobistości każdemu środowisku.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

152,35 zł 187,39 zł

KLAMKA LINEA CALI IBIZA SZYLD OKRĄGŁY 103 srebro antyczne
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Ibiza
Morze, które dotyka plażę Portinatx było natchnieniem dla designu uchwycenia, ukształtowanego
jak fala, który podarowuje odrobinę osobistości każdemu środowisku.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

167,58 zł 206,12 zł

KLAMKA LINEA CALI IDEA CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 103 złocona
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Idea Crystal
Kryształ Swarovski® ELEMENTS osadzony w uchwyceniu kładzie akcent na wdzięczne i kręte
kształty, które czynią tę kolekcję ″lekką″, ale cenną.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

384,68 zł 473,16 zł

KLAMKA LINEA CALI JET SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:

Jet
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Ostre, ale wygodne linie, do tego stopnia perfekcyjne i harmoniczne, że nie trzeba nic więcej dodać.
"…tam przechodzi nieskończoność, tam przechodzi światło, nie potrzeba malować…", powiedział
Lucio Fontana wyjaśniając jeden ze swoich obrazów, które pozwalały dostrzec coś więcej poza
płótnem, stwarzając rodzaj poczucia nieskończoności.

I to dotyczy również kolekcji klamek Jet, w której zabieg usunięcia dokonany przez projektanta,
 stworzył klamkę o tak doskonałych i harmonicznych kształtach, że nie trzeba było dodawać
niczego więcej. W samej rzeczy.

Jet wyróżnia się niezwykle smukłym designem uchwycenia, które dzięki szczególnym promieniom
krawędzi, okazuje się niespodziewanie wygodne i pewne.

Przedni profil klamki, niezwykle smukły, przeciwstawia się górnemu profilowi, ważnemu i
rygorystycznemu.

Ten nietypowy kontrast, poza tym, że gwaranuje stabilne ujęcie, pełni funkcję płaszczyzny
odbijającej światło, która sprawia, że wzrokowo klamka jest jeszcze bardziej smukła.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

342,78 zł 421,62 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3104-klamka-linea-cali-ibiza-szyld-okragly-103-patynowana.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3105-klamka-linea-cali-ibiza-szyld-okragly-103-patynowana.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3108-klamka-linea-cali-idea-crystal-szyld-okragly-103-zlocona.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3110-klamka-linea-cali-jet-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI JET SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Jet
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Ostre, ale wygodne linie, do tego stopnia perfekcyjne i harmoniczne, że nie trzeba nic więcej dodać.
"…tam przechodzi nieskończoność, tam przechodzi światło, nie potrzeba malować…", powiedział
Lucio Fontana wyjaśniając jeden ze swoich obrazów, które pozwalały dostrzec coś więcej poza
płótnem, stwarzając rodzaj poczucia nieskończoności.

I to dotyczy również kolekcji klamek Jet, w której zabieg usunięcia dokonany przez projektanta,
 stworzył klamkę o tak doskonałych i harmonicznych kształtach, że nie trzeba było dodawać
niczego więcej. W samej rzeczy.

Jet wyróżnia się niezwykle smukłym designem uchwycenia, które dzięki szczególnym promieniom
krawędzi, okazuje się niespodziewanie wygodne i pewne.

Przedni profil klamki, niezwykle smukły, przeciwstawia się górnemu profilowi, ważnemu i
rygorystycznemu.

Ten nietypowy kontrast, poza tym, że gwaranuje stabilne ujęcie, pełni funkcję płaszczyzny
odbijającej światło, która sprawia, że wzrokowo klamka jest jeszcze bardziej smukła.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

316,12 zł 388,83 zł

KLAMKA LINEA CALI JET SZYLD KWADRATOWY 019 czarna
Skrócony opis:

Jet
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Ostre, ale wygodne linie, do tego stopnia perfekcyjne i harmoniczne, że nie trzeba nic więcej dodać.
"…tam przechodzi nieskończoność, tam przechodzi światło, nie potrzeba malować…", powiedział
Lucio Fontana wyjaśniając jeden ze swoich obrazów, które pozwalały dostrzec coś więcej poza
płótnem, stwarzając rodzaj poczucia nieskończoności.

I to dotyczy również kolekcji klamek Jet, w której zabieg usunięcia dokonany przez projektanta,
 stworzył klamkę o tak doskonałych i harmonicznych kształtach, że nie trzeba było dodawać
niczego więcej. W samej rzeczy.

Jet wyróżnia się niezwykle smukłym designem uchwycenia, które dzięki szczególnym promieniom
krawędzi, okazuje się niespodziewanie wygodne i pewne.

Przedni profil klamki, niezwykle smukły, przeciwstawia się górnemu profilowi, ważnemu i
rygorystycznemu.

Ten nietypowy kontrast, poza tym, że gwaranuje stabilne ujęcie, pełni funkcję płaszczyzny
odbijającej światło, która sprawia, że wzrokowo klamka jest jeszcze bardziej smukła.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

316,12 zł 388,83 zł

KLAMKA LINEA CALI KARINA SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom-nikiel
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Karina
Styl designu lat '80 i nowatorskie wykończenia czynią tę kolekcję idealnym wyborem we wszystkich
tych środowiskach, które potrzebują odrobiny czegoś, co jest w stanie dać tylko stylowa klamka.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

216,14 zł 265,85 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3109-klamka-linea-cali-jet-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3111-klamka-linea-cali-jet-szyld-kwadratowy-019-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3112-klamka-linea-cali-karina-szyld-okragly-102-chrom-nikiel.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI KENDO SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Kendo
Ta kolekcja, zainspirowana przez Shinai, miecz używany przez Samurajów, określa nową drogę we
współczesnym designie.
Kendo, sztuka walki Samurajów podobna do szermierki, uprawiana przy użyciu Shinai, bardzo
wyjątkowego, babusowego miecza , nadaje nazwę tej eklektycznej kolekcji klamek która,
parafrazując znaczenie Kendo (“droga miecza”), określa nowe drogi w designie.

Zainspirowana kształtem Shinai, nowa kolekcja klamek Linea Calì Kendo charakteryzuje się
uchwyceniem, które w przekroju ma formę elipsody ze skłonnością do skręcania się wokół siebie
realizując wygodne oparcie i tworząc coś w rodzaju zaproszenia dla ręki.

Element łączący uchwycenie z otworem wyróżnia się wypukłą płaszczyzną całkowicie wyznaczoną
przez kąt 90° przeciwstawiony wyraźnej wypukłości, która dodatkowo ożywia silhouette tej
eklektycznej klamki.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

365,63 zł 449,72 zł

KLAMKA LINEA CALI LADY DŁUGI SZYLD brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Lady
Kształt cechujący się słodkimi i harmonijnymi liniami jednoznacznie inspirowanymi kobiecym
pięknem.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

358,02 zł 440,36 zł

KLAMKA LINEA CALI LADY SZYLD OKRĄGŁY 011 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Lady
Kształt cechujący się słodkimi i harmonijnymi liniami jednoznacznie inspirowanymi kobiecym
pięknem.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

293,27 zł 360,72 zł

KLAMKA LINEA CALI LIBERA SZYLD OKRĄGŁY 103 brązowiony ciemny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Libera
Uczucie wolności jest jasne i oczywiste w formach, które wydają się być ukształtowane przez wiatr.
uż od pierwszego spojrzenia kolekcja klamek Libera zachwyca swoim szczególnym uciekającym, ale
niecienkim, ważnym, ale nienatrętnym uchwyceniem .

Objętość tej kolekcji jest rezultatem procesów wydłużania i upraszczania kształtów i szczegółów,
które charakteryzują styl wielkiego włoskiego malarza i rzeźbiarza Amedeo Modiglianiego.

Wśród wielu dostępnych wykończeń, wyróżnia się porysowany mosiądz z brązem i satynowy nikiel,
które w zupełnie różny sposób, ujawniają nieoczekiwaną fizyczność klamki.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

177,10 zł 217,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3113-klamka-linea-cali-kendo-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3117-klamka-linea-cali-lady-dlugi-szyld-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3116-klamka-linea-cali-lady-szyld-okragly-011-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3118-klamka-linea-cali-libera-szyld-okragly-103-brazowiony-ciemny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI LIBERA SZYLD OKRĄGŁY 103 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Libera
Uczucie wolności jest jasne i oczywiste w formach, które wydają się być ukształtowane przez wiatr.
uż od pierwszego spojrzenia kolekcja klamek Libera zachwyca swoim szczególnym uciekającym, ale
niecienkim, ważnym, ale nienatrętnym uchwyceniem .

Objętość tej kolekcji jest rezultatem procesów wydłużania i upraszczania kształtów i szczegółów,
które charakteryzują styl wielkiego włoskiego malarza i rzeźbiarza Amedeo Modiglianiego.

Wśród wielu dostępnych wykończeń, wyróżnia się porysowany mosiądz z brązem i satynowy nikiel,
które w zupełnie różny sposób, ujawniają nieoczekiwaną fizyczność klamki.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

176,15 zł 216,66 zł

KLAMKA LINEA CALI LIBERA SZYLD OKRĄGŁY 103 mosiądz satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Libera
Uczucie wolności jest jasne i oczywiste w formach, które wydają się być ukształtowane przez wiatr.
uż od pierwszego spojrzenia kolekcja klamek Libera zachwyca swoim szczególnym uciekającym, ale
niecienkim, ważnym, ale nienatrętnym uchwyceniem .

Objętość tej kolekcji jest rezultatem procesów wydłużania i upraszczania kształtów i szczegółów,
które charakteryzują styl wielkiego włoskiego malarza i rzeźbiarza Amedeo Modiglianiego.

Wśród wielu dostępnych wykończeń, wyróżnia się porysowany mosiądz z brązem i satynowy nikiel,
które w zupełnie różny sposób, ujawniają nieoczekiwaną fizyczność klamki.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

181,87 zł 223,70 zł

KLAMKA LINEA CALI LOFT ANTRACYT
Skrócony opis:

Loft Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Monolityczna forma zrywa z tradycyjną koncepcją klamki, eliminując standardową podstawę, która
spaja się z rękojeścią w jednolitą całość.

Producent: LINEA CALI

323,74 zł 398,20 zł

KLAMKA LINEA CALI LOFT CHROM SATYNA
Skrócony opis:

Loft Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Monolityczna forma zrywa z tradycyjną koncepcją klamki, eliminując standardową podstawę, która
spaja się z rękojeścią w jednolitą całość.
 

Producent: LINEA CALI

304,70 zł 374,78 zł

KLAMKA LINEA CALI LOFT CHROM
Skrócony opis:

Loft Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Monolityczna forma zrywa z tradycyjną koncepcją klamki, eliminując standardową podstawę, która
spaja się z rękojeścią w jednolitą całość. 

Producent: LINEA CALI

316,12 zł 388,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3120-klamka-linea-cali-libera-szyld-okragly-103-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3119-klamka-linea-cali-libera-szyld-okragly-103-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4149-klamka-linea-cali-giro-antracyt.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4151-klamka-linea-cali-loft-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4150-klamka-linea-cali-loft-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI LOFT CZARNA
Skrócony opis:

Loft Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Monolityczna forma zrywa z tradycyjną koncepcją klamki, eliminując standardową podstawę, która
spaja się z rękojeścią w jednolitą całość. 
 

Producent: LINEA CALI

316,12 zł 388,83 zł

KLAMKA LINEA CALI LOFT LEGNO CHROM SATYNA
Skrócony opis:

Loft LEGNO Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Monolityczna forma zrywa z tradycyjną koncepcją klamki, eliminując standardową podstawę, która
spaja się z rękojeścią w jednolitą całość. 

Producent: LINEA CALI

342,78 zł 421,62 zł

KLAMKA LINEA CALI LOFT LEGNO CHROM
Skrócony opis:

Loft LEGNO Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Monolityczna forma zrywa z tradycyjną koncepcją klamki, eliminując standardową podstawę, która
spaja się z rękojeścią w jednolitą całość.

Producent: LINEA CALI

354,21 zł 435,68 zł

KLAMKA LINEA CALI LUCE SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Luce
Nastrój Teatru La Fenice w Wenecji i głos Marii Callas znowu pojawiają się w tej wyrafinowanej
kolekcji, wyróżniającej się uchwyceniem w kryształami Swarovski®.
Malowana na nutach opery lirycznej Richarda Wagnera “Tristan i Izolda” śpiewana przez Marię
Callas, Luce jest nową kolekcją klamek do drzwi i okien Linea Calì.

Jedyna i niepowtarzalna, Luce różni się szczególną formią uchwycenia z krysztalu Swarovski®,
która nadaje wyjątkową wykwitność i znowu podkreśla przepych Teatru La Fenice w Wenecji, gdzie
Maria Callas interpretowała dzieło Wagnera w 1947 roku.

Design, ekstemalnie klasyczny, staje się współczesny w wersji wzbogaconej pierścionkiem
wysadzonym Swarovski® na uchwycie , który czyni klamkę prawdziwym klejnotem, do patrzenia i
do dotykania.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

1 161,65 zł 1 428,83 zł

KLAMKA LINEA CALI MARINA SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Marina
Prawdziwa stylowa klamka i jeden z bestsellerów Linea Calì, cechująca się potrójną falą, która czyni
uchwycenie wygodnym i jednocześnie podarowuje kształtom uczucie dynamiczności.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

285,65 zł 351,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4148-klamka-linea-cali-loft-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4153-klamka-linea-cali-loft-legno-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4152-klamka-linea-cali-loft-legno-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3121-klamka-linea-cali-luce-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4154-klamka-linea-cali-marina-szyld-okragly-102-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI MARINA SZYLD OKRĄGŁY 102 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Marina
Prawdziwa stylowa klamka i jeden z bestsellerów Linea Calì, cechująca się potrójną falą, która czyni
uchwycenie wygodnym i jednocześnie podarowuje kształtom uczucie dynamiczności.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

270,42 zł 332,62 zł

KLAMKA LINEA CALI NAU CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:

Nau Crystal
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Nietypowy spiralny kształt gości “perłę” w krysztale Swarovski®, który uwalnia odbicia w wielu
kolorach.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

434,19 zł 534,05 zł

KLAMKA LINEA CALI NAU SZYLD OKRĄGŁY 023 brązowiony ciemny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Nau
Spirala designu, która dzięki niezwykłej silhouette, pełni funkcję separatora i łącznika z otaczającym
środowiskiem.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

380,87 zł 468,47 zł

KLAMKA LINEA CALI NOTA SZYLD OKRĄGŁY 103 brązowiony
Skrócony opis:

Nota
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Nowoczesna interpretacja klasycznej melodii, cechująca się wyjątkowym uchwyceniem w formie
nuty sprawiającej, że ta kolekcja jest wesoła i zabawna.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

258,99 zł 318,56 zł

KLAMKA LINEA CALI NOTA SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom
Skrócony opis:

Nota
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Nowoczesna interpretacja klasycznej melodii, cechująca się wyjątkowym uchwyceniem w formie
nuty sprawiającej, że ta kolekcja jest wesoła i zabawna.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

243,76 zł 299,82 zł

KLAMKA LINEA CALI ONDA SZYLD OKRĄGŁY 103 brązowiony ciemny
Skrócony opis:

Onda
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Natchniona falami i pięknem Jeziora Garda wyróżnia się wyjątkowym wycięciem w uchwyceniu,
który podarowuje mu bezpieczne i wygodne ujęcie.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

152,35 zł 187,39 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3122-klamka-linea-cali-marina-szyld-okragly-102-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3124-klamka-linea-cali-nau-crystal-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3123-klamka-linea-cali-nau-szyld-okragly-023-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3126-klamka-linea-cali-nota-szyld-okragly-103-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3125-klamka-linea-cali-nota-szyld-okragly-103-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3127-klamka-linea-cali-onda-szyld-okragly-103-brazowiony-ciemny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ONDA SZYLD OKRĄGŁY 103 brązowiony
Skrócony opis:

Onda
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Natchniona falami i pięknem Jeziora Garda wyróżnia się wyjątkowym wycięciem w uchwyceniu,
który podarowuje mu bezpieczne i wygodne ujęcie.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

152,35 zł 187,39 zł

KLAMKA LINEA CALI ONDA SZYLD OKRĄGŁY 103 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:

Onda
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Natchniona falami i pięknem Jeziora Garda wyróżnia się wyjątkowym wycięciem w uchwyceniu,
który podarowuje mu bezpieczne i wygodne ujęcie.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

137,11 zł 168,65 zł

KLAMKA LINEA CALI ONDA SZYLD OKRĄGŁY 103 mosiądz satyna
Skrócony opis:

Onda
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Natchniona falami i pięknem Jeziora Garda wyróżnia się wyjątkowym wycięciem w uchwyceniu,
który podarowuje mu bezpieczne i wygodne ujęcie.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

144,73 zł 178,02 zł

KLAMKA LINEA CALI OPEN SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:

Open
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Interesujący nawias [kwadratowy] w stylu doceniającym każde drzwi z odrobiną oryginalności.
Kolekcja Open cechuje się przyjemnie współczesnym kształtem, który przypomina odwrócony
nawias kwadratowy.

Nawias otwarty lub zamknięty, dokładnie takie mogą być i drzwi.

Nawias, który docenia zarówno drzwi współczesne jak i klasyczne, pełniąc obowiązki przyjemnej
zmiany stylu; poza tym specyficzny kształt “odwróconego nawiasu ” umożliwia wygodne
uchwycenie, ponieważ klamka musi być ładna, ale przede wszystkim funkcjonalna.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

319,93 zł 393,51 zł

KLAMKA LINEA CALI OPEN SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Open
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Interesujący nawias [kwadratowy] w stylu doceniającym każde drzwi z odrobiną oryginalności.
Kolekcja Open cechuje się przyjemnie współczesnym kształtem, który przypomina odwrócony
nawias kwadratowy.

Nawias otwarty lub zamknięty, dokładnie takie mogą być i drzwi.

Nawias, który docenia zarówno drzwi współczesne jak i klasyczne, pełniąc obowiązki przyjemnej
zmiany stylu; poza tym specyficzny kształt “odwróconego nawiasu ” umożliwia wygodne
uchwycenie, ponieważ klamka musi być ładna, ale przede wszystkim funkcjonalna.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

293,27 zł 360,72 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3128-klamka-linea-cali-onda-szyld-okragly-103-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3129-klamka-linea-cali-onda-szyld-okragly-103-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3130-klamka-linea-cali-onda-szyld-okragly-103-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3132-klamka-linea-cali-open-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3131-klamka-linea-cali-open-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI OPERA DŁUGI SZYLD 72mm brązowiony ciemny
Skrócony opis:

Opera
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Surowe kształty Neoklasycyzmu nadają rygorystyczny styl tej kolekcji cechującej się poziomymi i
pionowymi liniami, które podkreślają okazałość designu.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

670,33 zł 824,51 zł

KLAMKA LINEA CALI OPERA DŁUGI SZYLD 72mm brązowiony
Skrócony opis:

Opera
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Surowe kształty Neoklasycyzmu nadają rygorystyczny styl tej kolekcji cechującej się poziomymi i
pionowymi liniami, które podkreślają okazałość designu.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

670,33 zł 824,51 zł

KLAMKA LINEA CALI OPERA SZYLD OKRĄGŁY 112 brązowiony ciemny
Skrócony opis:

Opera
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Surowe kształty Neoklasycyzmu nadają rygorystyczny styl tej kolekcji cechującej się poziomymi i
pionowymi liniami, które podkreślają okazałość designu.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

411,34 zł 505,95 zł

KLAMKA LINEA CALI OPERA SZYLD OKRĄGŁY 112 brązowiony
Skrócony opis:

Opera
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Surowe kształty Neoklasycyzmu nadają rygorystyczny styl tej kolekcji cechującej się poziomymi i
pionowymi liniami, które podkreślają okazałość designu.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

411,34 zł 505,95 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3135-klamka-linea-cali-opera-dlugi-szyld-72mm-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3136-klamka-linea-cali-opera-dlugi-szyld-72mm-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3133-klamka-linea-cali-opera-szyld-okragly-112-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3134-klamka-linea-cali-opera-szyld-okragly-112-brazowiony.html


8-04-2021 KLAMKI - 86/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI PIN UP SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom satyna
Skrócony opis:

Pin-up
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Kształty pin-up, modne w starych, amerykańskich magazynach, są przywołane przez tę szczególną,
jak najbadziej aktualną kolekcję.
Kto by kiedyś pomyślał, że symbol może się stać przedmiotem codziennego użytku? Umknęło to
czyjejś uwadze, ale uważne oko zauważyło, że klamka Pin-up nie jest niczym innym jak
piktogramem logo Linea Calì.

Pin-up wyróżnia się wysmukłymkształtem i wymykającym się uchwyceniem, wyprofilowana dla
przyjęcia ręki; uzupełnia ją trzonek, który się zwęża dla jeszcze większego podkreślenia uczucia
miękkości, pierwszej rzeczy, która pojawia się w myślach przy uchwyceniu tej klamki.

Prosta w swoim pomyśle i z tego też powodu praktyczna oraz –przede wszystkim- piękna, Pin-up
jest owocem wielkiej demonstracji stylu wykonanej wiele lat temu, a dokładniej w 1999 roku, kiedy
projektanci Linea Calì stworzyli swoją innowacyjną silhouette.

Klamka do drzwi i okien Pin-up wykonana jest wyłącznie z mosiądzu i dyspozycyjna w sześciu
różnych wykończeniach.

Możliwość zainstalowania niewidocznego antywłamaniowego systemu SmartBlockumożliwia
wreszcie umeblowanie ze smakiem i jednocześnie sprawia, że własne zamieszkanie jest bardziej
bezpieczne.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

171,39 zł 210,81 zł

KLAMKA LINEA CALI PIN UP SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom
Skrócony opis:

Pin-up
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Kształty pin-up, modne w starych, amerykańskich magazynach, są przywołane przez tę szczególną,
jak najbadziej aktualną kolekcję.
Kto by kiedyś pomyślał, że symbol może się stać przedmiotem codziennego użytku? Umknęło to
czyjejś uwadze, ale uważne oko zauważyło, że klamka Pin-up nie jest niczym innym jak
piktogramem logo Linea Calì.

Pin-up wyróżnia się wysmukłymkształtem i wymykającym się uchwyceniem, wyprofilowana dla
przyjęcia ręki; uzupełnia ją trzonek, który się zwęża dla jeszcze większego podkreślenia uczucia
miękkości, pierwszej rzeczy, która pojawia się w myślach przy uchwyceniu tej klamki.

Prosta w swoim pomyśle i z tego też powodu praktyczna oraz –przede wszystkim- piękna, Pin-up
jest owocem wielkiej demonstracji stylu wykonanej wiele lat temu, a dokładniej w 1999 roku, kiedy
projektanci Linea Calì stworzyli swoją innowacyjną silhouette.

Klamka do drzwi i okien Pin-up wykonana jest wyłącznie z mosiądzu i dyspozycyjna w sześciu
różnych wykończeniach.

Możliwość zainstalowania niewidocznego antywłamaniowego systemu SmartBlockumożliwia
wreszcie umeblowanie ze smakiem i jednocześnie sprawia, że własne zamieszkanie jest bardziej
bezpieczne.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

158,11 zł 194,48 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3138-klamka-linea-cali-pin-up-szyld-okragly-103-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3137-klamka-linea-cali-pin-up-szyld-okragly-103-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI PIN UP SZYLD OKRĄGŁY 103 mosiądz satyna
Skrócony opis:

Pin-up
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Kształty pin-up, modne w starych, amerykańskich magazynach, są przywołane przez tę szczególną,
jak najbadziej aktualną kolekcję.
Kto by kiedyś pomyślał, że symbol może się stać przedmiotem codziennego użytku? Umknęło to
czyjejś uwadze, ale uważne oko zauważyło, że klamka Pin-up nie jest niczym innym jak
piktogramem logo Linea Calì.

Pin-up wyróżnia się wysmukłymkształtem i wymykającym się uchwyceniem, wyprofilowana dla
przyjęcia ręki; uzupełnia ją trzonek, który się zwęża dla jeszcze większego podkreślenia uczucia
miękkości, pierwszej rzeczy, która pojawia się w myślach przy uchwyceniu tej klamki.

Prosta w swoim pomyśle i z tego też powodu praktyczna oraz –przede wszystkim- piękna, Pin-up
jest owocem wielkiej demonstracji stylu wykonanej wiele lat temu, a dokładniej w 1999 roku, kiedy
projektanci Linea Calì stworzyli swoją innowacyjną silhouette.

Klamka do drzwi i okien Pin-up wykonana jest wyłącznie z mosiądzu i dyspozycyjna w sześciu
różnych wykończeniach.

Możliwość zainstalowania niewidocznego antywłamaniowego systemu SmartBlockumożliwia
wreszcie umeblowanie ze smakiem i jednocześnie sprawia, że własne zamieszkanie jest bardziej
bezpieczne.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

161,87 zł 199,10 zł

KLAMKA LINEA CALI POINT SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom satyna
Skrócony opis:

Point
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Kolekcja klamek pozbawiona jest jakichkolwiek upiększeń i z tego powodu niezwykle wyrafinowana
i jedyna w swoim rodzaju.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

346,59 zł 426,31 zł

KLAMKA LINEA CALI POINT SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:

Point
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Kolekcja klamek pozbawiona jest jakichkolwiek upiększeń i z tego powodu niezwykle wyrafinowana
i jedyna w swoim rodzaju.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

323,74 zł 398,20 zł

KLAMKA LINEA CALI PRISMA SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:

Prisma
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Design szczególnie eklektyczny i niecodzienny, cechujący się uchwyceniem o romboidalnym
kształcie, jest uzupełnieniem wyposażenia w bardziej nowoczesnych środowiskach.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

342,78 zł 421,62 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3139-klamka-linea-cali-pin-up-szyld-okragly-103-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3141-klamka-linea-cali-point-szyld-okragly-023-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3140-klamka-linea-cali-point-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3143-klamka-linea-cali-prisma-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI PRISMA SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Prisma
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Design szczególnie eklektyczny i niecodzienny, cechujący się uchwyceniem o romboidalnym
kształcie, jest uzupełnieniem wyposażenia w bardziej nowoczesnych środowiskach.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

331,36 zł 407,57 zł

KLAMKA LINEA CALI PRISMA SZYLD KWADRATOWY 019 chrom-chrom
satyna
Skrócony opis:

Prisma
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Design szczególnie eklektyczny i niecodzienny, cechujący się uchwyceniem o romboidalnym
kształcie, jest uzupełnieniem wyposażenia w bardziej nowoczesnych środowiskach.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

331,36 zł 407,57 zł

KLAMKA LINEA CALI PROFILO MESH SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom satyna
Skrócony opis:

Profilo Mesh
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Ręka chwyta światło dotykając bruku kryształów Swarovski® ELEMENTS, który przypomina
najcenniejszą sztukę złotniczą.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

567,50 zł 698,03 zł

KLAMKA LINEA CALI PROFILO MESH SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom
Skrócony opis:

Profilo Mesh
 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! Ręka chwyta
światło dotykając bruku kryształów Swarovski® ELEMENTS, który przypomina najcenniejszą sztukę
złotniczą.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

537,03 zł 660,55 zł

KLAMKA LINEA CALI REFLEX SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Reflex
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Wyjątkowe cięcie oryginalnych kryształami Swarovski® studiowane dla wychwalania odbić, czyni,
że ta kolekcja jest jedną z najbardziej kopiowanych na świecie.
Kolekcja klamek do drzwi i okien Reflex ozdobiona kryształami Swarovski® jest po wielu latach od
premiery nadal jedną z najbadziej kopiowanych na świecie.

Jej nowoczesna i współczesna linia, łatwo dostosowująca się do jakiegokolwiek typu wnętrza, była
naśladowana w każdym detalu.

Oryginał jest niepowtarzalny i łatwy do rozpoznania dzięki harmonicznym proporcjom i cięciu
kryształów, rygorystycznie oryginalnych Swarovski®, studiowany celowo, żeby wychwalać odbicia.

Tak Reflex, pomimo upływającego czasu, nadal bardzo błyszczy.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

544,64 zł 669,91 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3142-klamka-linea-cali-prisma-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3144-klamka-linea-cali-prisma-szyld-kwadratowy-019-chrom-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3144-klamka-linea-cali-prisma-szyld-kwadratowy-019-chrom-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3146-klamka-linea-cali-profilo-mesh-szyld-okragly-102-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3145-klamka-linea-cali-profilo-mesh-szyld-okragly-102-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3147-klamka-linea-cali-reflex-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI RIFLESSO SZYLD KWADRATOWY 019 czarna
Skrócony opis:

Riflesso
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Kolekcja, która chce być bohaterem, cechująca się ważnym uchwyceniem zdolnym odbijać
otaczające środowisko.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

335,17 zł 412,26 zł

KLAMKA LINEA CALI ROMBO SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:

Rombo
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Design eklektyczny, który nie akceptuje kompromisów, skierowany dla odważnch i
zdeterminowanych w stylu.
Kolekcja klamek do drzwi i okien dynamiczna i agresywna; taka jest nowa Rombo stworzona przez
Linea Calì.

Zaprojektwana przez Aleksandra Bondarczuka, Rombo przeznaczona jest dla tych, którzy nie
akceptują kompromisów oraz są odważni i zdeterminowani w stylu.

Rombo ma design bardzo eklektyczny dzięki szczególnemu centralnemu unerwieniu, które nadaje
klamce niebywały i bardzo osobisty kształt.

Ma się prawie wrażenie, że szkielet klamki został owinięty przez cieniusieńki metaliczny materiał,
który zmienił jej kształt.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

392,30 zł 482,53 zł

KLAMKA LINEA CALI ROMBO SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Rombo
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Design eklektyczny, który nie akceptuje kompromisów, skierowany dla odważnch i
zdeterminowanych w stylu.
Kolekcja klamek do drzwi i okien dynamiczna i agresywna; taka jest nowa Rombo stworzona przez
Linea Calì.

Zaprojektwana przez Aleksandra Bondarczuka, Rombo przeznaczona jest dla tych, którzy nie
akceptują kompromisów oraz są odważni i zdeterminowani w stylu.

Rombo ma design bardzo eklektyczny dzięki szczególnemu centralnemu unerwieniu, które nadaje
klamce niebywały i bardzo osobisty kształt.

Ma się prawie wrażenie, że szkielet klamki został owinięty przez cieniusieńki metaliczny materiał,
który zmienił jej kształt.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

365,63 zł 449,72 zł

KLAMKA LINEA CALI ROSE SZYLD OKRĄGŁY 108 brązowiony ciemny
Skrócony opis:

Rose
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Delikatny i romantyczny ”smak” róży Bonica daruje tej kolekcji muśnięcie miłej kobiecości,
doskonałe uzupełnienie wnętrz dla wszystkich środowisk o smaku country i shabby-chic.
Kochający styl Shabby-chic będą pod wrażeniem tej kolekcji klamek do drzwi i okien nazwanej
Rose; wyróżniająca się malutką różą Bonica na początku uchwycenia trzonu, Rose jest jedną z
najodpowiedniejszych dla takiego szczególnego typu wyposażenia wnętrz.

Styl shabby-chic, termin, który został wymyślony przez gazetę The World of Interiors w 1980 roku,
jest kształtem interior design, na który miały wpływ kultury śródziemnomorskie (Prowansja,
Toskania i Grecja przede wszystkim), gdzie meble i wyposażenie wydają się stare i wyblakłe; ten
specyficzny efekt został otrzymany barwiąc meble kolorami pastelowymi, a nastęnie poddając je
szczególnej obróbce polerowania, która umożliwia materiałowi znajdującemu się pod spodem wyjść
na zewnątrz symulując w ten sposób znaki zużycia przez czas.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

338,97 zł 416,93 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3150-klamka-linea-cali-riflesso-szyld-kwadratowy-019-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3152-klamka-linea-cali-rombo-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3151-klamka-linea-cali-rombo-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3154-klamka-linea-cali-rose-szyld-okragly-108-brazowiony-ciemny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ROSE SZYLD OKRĄGŁY 108 patynowana
Skrócony opis:

Rose
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Delikatny i romantyczny ”smak” róży Bonica daruje tej kolekcji muśnięcie miłej kobiecości,
doskonałe uzupełnienie wnętrz dla wszystkich środowisk o smaku country i shabby-chic.
Kochający styl Shabby-chic będą pod wrażeniem tej kolekcji klamek do drzwi i okien nazwanej
Rose; wyróżniająca się malutką różą Bonica na początku uchwycenia trzonu, Rose jest jedną z
najodpowiedniejszych dla takiego szczególnego typu wyposażenia wnętrz.

Styl shabby-chic, termin, który został wymyślony przez gazetę The World of Interiors w 1980 roku,
jest kształtem interior design, na który miały wpływ kultury śródziemnomorskie (Prowansja,
Toskania i Grecja przede wszystkim), gdzie meble i wyposażenie wydają się stare i wyblakłe; ten
specyficzny efekt został otrzymany barwiąc meble kolorami pastelowymi, a nastęnie poddając je
szczególnej obróbce polerowania, która umożliwia materiałowi znajdującemu się pod spodem wyjść
na zewnątrz symulując w ten sposób znaki zużycia przez czas.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

346,59 zł 426,31 zł

KLAMKA LINEA CALI ROSE SZYLD OKRĄGŁY 108 srebro antyczne
Skrócony opis:

Rose
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Delikatny i romantyczny ”smak” róży Bonica daruje tej kolekcji muśnięcie miłej kobiecości,
doskonałe uzupełnienie wnętrz dla wszystkich środowisk o smaku country i shabby-chic.
Kochający styl Shabby-chic będą pod wrażeniem tej kolekcji klamek do drzwi i okien nazwanej
Rose; wyróżniająca się malutką różą Bonica na początku uchwycenia trzonu, Rose jest jedną z
najodpowiedniejszych dla takiego szczególnego typu wyposażenia wnętrz.

Styl shabby-chic, termin, który został wymyślony przez gazetę The World of Interiors w 1980 roku,
jest kształtem interior design, na który miały wpływ kultury śródziemnomorskie (Prowansja,
Toskania i Grecja przede wszystkim), gdzie meble i wyposażenie wydają się stare i wyblakłe; ten
specyficzny efekt został otrzymany barwiąc meble kolorami pastelowymi, a nastęnie poddając je
szczególnej obróbce polerowania, która umożliwia materiałowi znajdującemu się pod spodem wyjść
na zewnątrz symulując w ten sposób znaki zużycia przez czas.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

365,63 zł 449,72 zł

KLAMKA LINEA CALI SINTESI SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:

Sintesi
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Zdecydowane, linearne i niezwykle surowe linie są uzupełnieniem doskonałego wyposażenia dla
wszystkich środowisk, w których króluje design.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

350,40 zł 430,99 zł

KLAMKA LINEA CALI SINTESI SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Sintesi
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Zdecydowane, linearne i niezwykle surowe linie są uzupełnieniem doskonałego wyposażenia dla
wszystkich środowisk, w których króluje design.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

323,74 zł 398,20 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3153-klamka-linea-cali-rose-szyld-okragly-108-patynowana.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3155-klamka-linea-cali-rose-szyld-okragly-108-srebro-antyczne.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3157-klamka-linea-cali-sintesi-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3156-klamka-linea-cali-sintesi-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI SISSI DŁUGI SZYLD 72mm brązowiony
Skrócony opis:

Sissi
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Obsesja na punkcie kultu piękna ponownie wymyśla klasykę i daje kształt kolekcji eleganckiej i
nieśmiertelnej w swojej prostocie.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

384,68 zł 473,16 zł

KLAMKA LINEA CALI SISSI SZYLD OKRĄGŁY 009 brązowiony
Skrócony opis:

Sissi
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Obsesja na punkcie kultu piękna ponownie wymyśla klasykę i daje kształt kolekcji eleganckiej i
nieśmiertelnej w swojej prostocie.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

331,36 zł 407,57 zł

KLAMKA LINEA CALI SPIRIT MESH SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:

Spirit Mesh
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Faliste i wyrafinowane kształty przywołują zmysłowe kalle Roberta Mapplethorpe oraz malują
klasyczną, ale współczesną silhouette, przeznaczoną na pozostanie w czasie.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

575,11 zł 707,39 zł

KLAMKA LINEA CALI SPIRIT SZYLD OKRĄGŁY 023 brązowiony ciemny
Skrócony opis:

Spirit
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
śmiałe i uwodzicielskie kształty kwiatu dają życie tej wyjątkowo sexy i niezwykłej kolekcji klamek .
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

354,21 zł 435,68 zł

KLAMKA LINEA CALI SPIRIT SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:

Spirit
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
śmiałe i uwodzicielskie kształty kwiatu dają życie tej wyjątkowo sexy i niezwykłej kolekcji klamek .
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

350,40 zł 430,99 zł

KLAMKA LINEA CALI SPRING SZYLD OKRĄGŁY 027 brązowiony
Skrócony opis:
 

Spring 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Ciekawe kształty, pionowo ściśnięte, podnoszą prestiż każdego środowiska, tak jak znak wyrażający
zachwyt (synonim wykrzyknika) nadaje emfazy zdaniu.
Dostępne są również pozostałe elemnety kolekcji. Spójrz na załącznik.
 

Producent: LINEA CALI

123,35 zł 151,72 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3159-klamka-linea-cali-sissi-dlugi-szyld-72mm-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3158-klamka-linea-cali-sissi-szyld-okragly-009-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3162-klamka-linea-cali-spirit-mesh-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3160-klamka-linea-cali-spirit-szyld-okragly-023-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3161-klamka-linea-cali-spirit-szyld-okragly-023-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3190-klamka-linea-cali-spring-szyld-okragly-027-brazowiony.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI SPRING SZYLD OKRĄGŁY 027 chrom satyna
Skrócony opis:
 

Spring 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Ciekawe kształty, pionowo ściśnięte, podnoszą prestiż każdego środowiska, tak jak znak wyrażający
zachwyt (synonim wykrzyknika) nadaje emfazy zdaniu.
Dostępne są również pozostałe elemnety kolekcji. Spójrz na załącznik.
 

Producent: LINEA CALI

115,39 zł 141,93 zł

KLAMKA LINEA CALI SPRING SZYLD OKRĄGŁY 027 chrom
Skrócony opis:
 

Spring 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Ciekawe kształty, pionowo ściśnięte, podnoszą prestiż każdego środowiska, tak jak znak wyrażający
zachwyt (synonim wykrzyknika) nadaje emfazy zdaniu.
Dostępne są również pozostałe elemnety kolekcji. Spójrz na załącznik.
 

Producent: LINEA CALI

119,37 zł 146,83 zł

KLAMKA LINEA CALI SPRING SZYLD OKRĄGŁY 027 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Spring 
Ciekawe kształty, pionowo ściśnięte, podnoszą prestiż każdego środowiska, tak jak znak wyrażający
zachwyt (synonim wykrzyknika) nadaje emfazy zdaniu.
Dostępne są również pozostałe elemnety kolekcji. Spójrz na załącznik.
 

Producent: LINEA CALI

119,37 zł 146,83 zł

KLAMKA LINEA CALI STREAM SZYLD KWADRATOWY 024 antracyt
Skrócony opis:

Stream Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Proste kształty, ale z charakterem dominują design tej współczesnej kolekcji klamek o eleganckiej i
“w ruchu” silhouette.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

157,25 zł 193,42 zł

KLAMKA LINEA CALI STREAM SZYLD KWADRATOWY 024 chrom satyna
Skrócony opis:

Stream Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Proste kształty, ale z charakterem dominują design tej współczesnej kolekcji klamek o eleganckiej i
“w ruchu” silhouette.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

143,24 zł 176,19 zł

KLAMKA LINEA CALI STREAM SZYLD KWADRATOWY 024 chrom
Skrócony opis:

Stream Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Proste kształty, ale z charakterem dominują design tej współczesnej kolekcji klamek o eleganckiej i
“w ruchu” silhouette.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

151,20 zł 185,98 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3189-klamka-linea-cali-spring-szyld-okragly-027-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3188-klamka-linea-cali-spring-szyld-okragly-027-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3191-klamka-linea-cali-spring-szyld-okragly-027-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3192-klamka-linea-cali-stream-szyld-kwadratowy-024-antracyt.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3194-klamka-linea-cali-stream-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3193-klamka-linea-cali-stream-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI STREAM SZYLD KWADRATOWY 024 czarna
Skrócony opis:

Stream Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Proste kształty, ale z charakterem dominują design tej współczesnej kolekcji klamek o eleganckiej i
“w ruchu” silhouette.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

151,20 zł 185,98 zł

KLAMKA LINEA CALI THAIS SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:

Thais
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Niewielki rowek, ledwo co widoczny przez oczy i w dłoni, nadaje przyjemnie niebywały zapach
kolekcji, której mocną stroną jest prostota.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

304,70 zł 374,78 zł

KLAMKA LINEA CALI TOSCA SZYLD OKRĄGŁY 103 srebro antyczne
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Tosca
Świeże, ale jednocześnie zmysłowe nastroje stylu prowansalskiego, który powstał w południowej
częśći Francji pomiędzy Alpami i morzem, podarowują tej kolekcji szczególnie romatyczną "allure" .
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

165,17 zł 203,16 zł

KLAMKA LINEA CALI TRENDY SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Trendy
Prostota kształtów osiąga najwyższy wyraz w tej kolekcji, która różni się dzięki swojej maksymalnej
lekkości designu, będąc w ten sposób uzupełnieniem umeblowania passe-partout.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

251,37 zł 309,19 zł

KLAMKA LINEA CALI TRENDY SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 

Trendy
Prostota kształtów osiąga najwyższy wyraz w tej kolekcji, która różni się dzięki swojej maksymalnej
lekkości designu, będąc w ten sposób uzupełnieniem umeblowania passe-partout.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

232,33 zł 285,77 zł

KLAMKA LINEA CALI TRIO SZYLD KWADRATOWY 024 antracyt
Skrócony opis:

Trio Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Ukośna linia, która wzrokowo zmniejsza kształt utrzymując pewne i wygodne ujęcie, przeciwstawia
się uchwyceniu doskonale płaskiemu i gładkiemu, geometrycznie perfekcyjnemu.
 
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

143,24 zł 176,19 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3195-klamka-linea-cali-stream-szyld-kwadratowy-024-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3163-klamka-linea-cali-thais-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3164-klamka-linea-cali-tosca-szyld-okragly-103-srebro-antyczne.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3166-klamka-linea-cali-trendy-szyld-okragly-102-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3165-klamka-linea-cali-trendy-szyld-okragly-102-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3196-klamka-linea-cali-trio-szyld-kwadratowy-024-antracyt.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI TRIO SZYLD KWADRATOWY 024 chrom satyna
Skrócony opis:

Trio Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Ukośna linia, która wzrokowo zmniejsza kształt utrzymując pewne i wygodne ujęcie, przeciwstawia
się uchwyceniu doskonale płaskiemu i gładkiemu, geometrycznie perfekcyjnemu.
 
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

135,29 zł 166,41 zł

KLAMKA LINEA CALI TRIO SZYLD KWADRATOWY 024 chrom
Skrócony opis:

Trio Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Ukośna linia, która wzrokowo zmniejsza kształt utrzymując pewne i wygodne ujęcie, przeciwstawia
się uchwyceniu doskonale płaskiemu i gładkiemu, geometrycznie perfekcyjnemu.
 
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

143,24 zł 176,19 zł

KLAMKA LINEA CALI TRIO SZYLD KWADRATOWY 024 czarna
Skrócony opis:

Trio Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Ukośna linia, która wzrokowo zmniejsza kształt utrzymując pewne i wygodne ujęcie, przeciwstawia
się uchwyceniu doskonale płaskiemu i gładkiemu, geometrycznie perfekcyjnemu.
 
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

143,24 zł 176,19 zł

KLAMKA LINEA CALI TWIST SZYLD KWADRATOWY 024 chrom satyna
Skrócony opis:

Twist 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Zwykły, skręcony pręt ze znalu tworzy niezwykły uchwyt, podkreślający eklektyczną klamkę.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

150,15 zł 184,68 zł

KLAMKA LINEA CALI TWIST SZYLD KWADRATOWY 024 chrom
Skrócony opis:

Twist 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Zwykły, skręcony pręt ze znalu tworzy niezwykły uchwyt, podkreślający eklektyczną klamkę.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

157,66 zł 193,92 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3198-klamka-linea-cali-trio-szyld-kwadratowy-024-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3197-klamka-linea-cali-trio-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3199-klamka-linea-cali-trio-szyld-kwadratowy-024-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3201-klamka-linea-cali-twist-szyld-kwadratowy-024-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3200-klamka-linea-cali-twist-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI TWIST SZYLD KWADRATOWY 024 czarna
Skrócony opis:

Twist 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Zwykły, skręcony pręt ze znalu tworzy niezwykły uchwyt, podkreślający eklektyczną klamkę.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

157,66 zł 193,92 zł

KLAMKA LINEA CALI VERONICA SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom
Skrócony opis:

Veronica
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Wytworny i dyskretny urok tej kolekcji klamek ujawnia się dzięki uchwyceniu w kształcie klepsydry
całościowo zrealizowanej w krysztale Swarovski®.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

479,90 zł 590,28 zł

KLAMKA LINEA CALI VERONICA SZYLD OKRĄGŁY 103 złocony
Skrócony opis:

Veronica
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Wytworny i dyskretny urok tej kolekcji klamek ujawnia się dzięki uchwyceniu w kształcie klepsydry
całościowo zrealizowanej w krysztale Swarovski®.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

533,22 zł 655,86 zł

KLAMKA LINEA CALI ZEN MESH SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Zen Mesh
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Długi pasek maleńkich kryształów Swarovski® ELEMENTS podkreśla surowy design tej kolekcji,
podarowując jej nigdy wcześniej niewidzianą jasność .

Producent: LINEA CALI

563,69 zł 693,34 zł

KLAMKA LINEA CALI ZEN SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:

Zen
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Wyrażenie nowoczesnego, bardziej klasycznego i linearnego designu jest podstawą concept
stylistycznego tej kolekcji, która wyróżnia się niezwykłą liniowością kształtów.

Producent: LINEA CALI

285,65 zł 351,35 zł

KLAMKA LINEA CALI ZEN SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Zen
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Wyrażenie nowoczesnego, bardziej klasycznego i linearnego designu jest podstawą concept
stylistycznego tej kolekcji, która wyróżnia się niezwykłą liniowością kształtów.

Producent: LINEA CALI

266,61 zł 327,93 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3202-klamka-linea-cali-twist-szyld-kwadratowy-024-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3167-klamka-linea-cali-veronica-szyld-okragly-103-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3168-klamka-linea-cali-veronica-szyld-okragly-103-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3174-klamka-linea-cali-zen-mesh-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3173-klamka-linea-cali-zen-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3172-klamka-linea-cali-zen-szyld-kwadratowy-019-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 96/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 1908 R 01 złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

175,00 zł 215,25 zł

Klamka TUPAI 1908 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

175,00 zł 215,25 zł

Klamka TUPAI 1908 R 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

175,00 zł 215,25 zł

Klamka TUPAI 1908 R 77 patyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

175,00 zł 215,25 zł

Klamka TUPAI 1917 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

185,05 zł 227,61 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3279-klamka-tupai-1908-r-01-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3281-klamka-tupai-1908-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3280-klamka-tupai-1908-r-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3282-klamka-tupai-1908-r-77-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3293-klamka-tupai-1917-r-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 97/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 1917 R 141 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

185,05 zł 227,61 zł

Klamka TUPAI 1917 R 46 antyczne złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

185,05 zł 227,61 zł

Klamka TUPAI 1917 R 47 antyczne srebro
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

185,05 zł 227,61 zł

Klamka TUPAI 1917 R 77 patyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

185,05 zł 227,61 zł

Klamka TUPAI 1927 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

150,62 zł 185,26 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3294-klamka-tupai-1917-r-141-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3291-klamka-tupai-1917-r-46-antyczne-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3290-klamka-tupai-1917-r-47-antyczne-srebro.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3292-klamka-tupai-1917-r-77-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3278-klamka-tupai-1927-r-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 98/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 1927 R 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

150,62 zł 185,26 zł

Klamka TUPAI 1938 R 01 złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

175,00 zł 215,25 zł

Klamka TUPAI 1938 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

175,00 zł 215,25 zł

Klamka TUPAI 1938 R 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

175,00 zł 215,25 zł

Klamka TUPAI 1938 R 77 patyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

175,00 zł 215,25 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3277-klamka-tupai-1927-r-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3269-klamka-tupai-1938-r-01-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3271-klamka-tupai-1938-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3270-klamka-tupai-1938-r-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3272-klamka-tupai-1938-r-77-patyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 99/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 1948 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

190,00 zł 233,70 zł

Klamka TUPAI 1948 R 77 patyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

190,00 zł 233,70 zł

Klamka TUPAI 1948 R 01 złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

190,00 zł 233,70 zł

Klamka TUPAI 1967 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

Klamka TUPAI 1967 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3283-klamka-tupai-1948-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3284-klamka-tupai-1948-r-77-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4394-klamka-tupai-1948-r-01-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4481-klamka-tupai-1967-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4480-klamka-tupai-1967-q-5s-153-czarny.html


8-04-2021 KLAMKI - 100/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 1967 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

Klamka TUPAI 1967 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

208,00 zł 255,84 zł

Klamka TUPAI 1967 R 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

208,00 zł 255,84 zł

Klamka TUPAI 1967 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

208,00 zł 255,84 zł

Klamka TUPAI 2254 Q 16 stal nierdzewna
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

192,37 zł 236,62 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4479-klamka-tupai-1967-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3264-klamka-tupai-1967-r-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3265-klamka-tupai-1967-r-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3263-klamka-tupai-1967-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3258-klamka-tupai-2254-q-16-stal-nierdzewna.html


8-04-2021 KLAMKI - 101/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2275 Q 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

139,00 zł 170,97 zł

Klamka TUPAI 2275 Q 141 tytan
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 2275 Q 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 2275 Q 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 2275 Q 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3252-klamka-tupai-2275-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3251-klamka-tupai-2275-q-141-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3250-klamka-tupai-2275-q-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3253-klamka-tupai-2275-q-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3249-klamka-tupai-2275-q-96-chrom-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 102/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2275 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

149,00 zł 183,27 zł

Klamka TUPAI 2275 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

129,00 zł 158,67 zł

Klamka TUPAI 2275 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

129,00 zł 158,67 zł

Klamka TUPAI 2275RT 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

139,00 zł 170,97 zł

Klamka TUPAI 2275RT 141 tytan
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4197-klamka-tupai-2275-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4196-klamka-tupai-2275-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4195-klamka-tupai-2275-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3224-klamka-tupai-2275rt-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3227-klamka-tupai-2275rt-141-tytan.html


8-04-2021 KLAMKI - 103/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2275RT 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 2275RT 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 2275RT 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 2730 Q 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,50 zł 233,09 zł

Klamka TUPAI 2730 Q 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,50 zł 233,09 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3225-klamka-tupai-2275rt-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3226-klamka-tupai-2275rt-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3223-klamka-tupai-2275rt-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3247-klamka-tupai-2730-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3246-klamka-tupai-2730-q-142-nikiel-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 104/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2730 Q 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,50 zł 233,09 zł

Klamka TUPAI 2730 Q 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,50 zł 233,09 zł

Klamka TUPAI 2730 RT 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

208,47 zł 256,42 zł

Klamka TUPAI 2730 RT 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

208,47 zł 256,42 zł

Klamka TUPAI 2730 RT 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

208,47 zł 256,42 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3248-klamka-tupai-2730-q-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3245-klamka-tupai-2730-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3358-klamka-tupai-2730-rt-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3359-klamka-tupai-2730-rt-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3357-klamka-tupai-2730-rt-96-chrom-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 105/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2732 Q 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

139,00 zł 170,97 zł

Klamka TUPAI 2732 Q 141 tytan
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 2732 Q 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 2732 Q 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 2732 Q 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3257-klamka-tupai-2732-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3256-klamka-tupai-2732-q-141-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3255-klamka-tupai-2732-q-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3380-klamka-tupai-2732-q-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3254-klamka-tupai-2732-q-96-chrom-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 106/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2732 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

149,00 zł 183,27 zł

Klamka TUPAI 2732 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

129,00 zł 158,67 zł

Klamka TUPAI 2732 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

129,00 zł 158,67 zł

Klamka TUPAI 2732RT 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

139,00 zł 170,97 zł

Klamka TUPAI 2732RT 141 tytan
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4200-klamka-tupai-2732-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4199-klamka-tupai-2732-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4198-klamka-tupai-2732-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3219-klamka-tupai-2732rt-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3222-klamka-tupai-2732rt-141-tytan.html


8-04-2021 KLAMKI - 107/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2732RT 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 2732RT 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 2732RT 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 293 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

97,00 zł 119,31 zł

Klamka TUPAI 293 R 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

97,00 zł 119,31 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3220-klamka-tupai-2732rt-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3221-klamka-tupai-2732rt-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3218-klamka-tupai-2732rt-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3297-klamka-tupai-293-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3296-klamka-tupai-293-r-142-nikiel-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 108/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 293 R 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

97,00 zł 119,31 zł

Klamka TUPAI 293 R 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

97,00 zł 119,31 zł

Klamka TUPAI 293 R 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

97,00 zł 119,31 zł

Klamka TUPAI 294 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

108,72 zł 133,73 zł

Klamka TUPAI 294 R 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

108,72 zł 133,73 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3298-klamka-tupai-293-r-152-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3299-klamka-tupai-293-r-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3295-klamka-tupai-293-r-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3301-klamka-tupai-294-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3300-klamka-tupai-294-r-96-chrom-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 109/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3084RT H 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

316,10 zł 388,80 zł

Klamka TUPAI 3084RT H 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

291,10 zł 358,05 zł

Klamka TUPAI 3084RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

293,16 zł 360,59 zł

Klamka TUPAI 3089RT H 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

314,14 zł 386,39 zł

Klamka TUPAI 3089RT H 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

289,14 zł 355,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3213-klamka-tupai-3084rt-h-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3214-klamka-tupai-3084rt-h-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3212-klamka-tupai-3084rt-h-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3209-klamka-tupai-3089rt-h-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3210-klamka-tupai-3089rt-h-142-nikiel-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 110/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3089RT H 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

289,14 zł 355,64 zł

Klamka TUPAI 3089RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

291,10 zł 358,05 zł

Klamka TUPAI 3094RT H 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

299,00 zł 367,77 zł

Klamka TUPAI 3094RT H 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

263,00 zł 323,49 zł

Klamka TUPAI 3094RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

263,00 zł 323,49 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3211-klamka-tupai-3089rt-h-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3208-klamka-tupai-3089rt-h-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3314-klamka-tupai-3094rt-h-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3312-klamka-tupai-3094rt-h-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3313-klamka-tupai-3094rt-h-96-chrom-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 111/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3095 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

Klamka TUPAI 3095 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

Klamka TUPAI 3095 Q 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

Klamka TUPAI 3095 Q 5S 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

Klamka TUPAI 3095 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3344-klamka-tupai-3095-q-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3235-klamka-tupai-3095-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3236-klamka-tupai-3095-q-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3238-klamka-tupai-3095-q-5s-152-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3237-klamka-tupai-3095-q-5s-153-czarny.html


8-04-2021 KLAMKI - 112/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3095 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

Klamka TUPAI 3097 Q 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 3097 Q 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

125,00 zł 153,75 zł

Klamka TUPAI 3097 Q 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

125,00 zł 153,75 zł

Klamka TUPAI 3097 Q 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

139,00 zł 170,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3234-klamka-tupai-3095-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3244-klamka-tupai-3097-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3243-klamka-tupai-3097-q-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3242-klamka-tupai-3097-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4469-klamka-tupai-3097-q-5s-142-nikiel-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 113/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3097 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

139,00 zł 170,97 zł

Klamka TUPAI 3097 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

159,00 zł 195,57 zł

Klamka TUPAI 3097RT 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 3097RT 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

125,00 zł 153,75 zł

Klamka TUPAI 3097RT 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

125,00 zł 153,75 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4466-klamka-tupai-3097-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4468-klamka-tupai-3097-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3232-klamka-tupai-3097rt-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3233-klamka-tupai-3097rt-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3231-klamka-tupai-3097rt-96-chrom-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 114/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3098 Q 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

165,00 zł 202,95 zł

Klamka TUPAI 3098 Q 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

150,00 zł 184,50 zł

Klamka TUPAI 3098 Q 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

150,00 zł 184,50 zł

Klamka TUPAI 3098 Q 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

169,00 zł 207,87 zł

Klamka TUPAI 3098 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3241-klamka-tupai-3098-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3240-klamka-tupai-3098-q-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3239-klamka-tupai-3098-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4465-klamka-tupai-3098-q-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4464-klamka-tupai-3098-q-5s-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 115/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3098 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

169,00 zł 207,87 zł

Klamka TUPAI 3098 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

169,00 zł 207,87 zł

Klamka TUPAI 3098 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

160,00 zł 196,80 zł

Klamka TUPAI 3098 R 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 3098 R 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4463-klamka-tupai-3098-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4462-klamka-tupai-3098-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3268-klamka-tupai-3098-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3267-klamka-tupai-3098-r-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3266-klamka-tupai-3098-r-96-chrom-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 116/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3098 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

169,00 zł 207,87 zł

Klamka TUPAI 3098 R 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

169,00 zł 207,87 zł

Klamka TUPAI 3098 R 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

169,00 zł 207,87 zł

Klamka TUPAI 3098 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

179,00 zł 220,17 zł

Klamka TUPAI 3098RT 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

194,53 zł 239,27 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3261-klamka-tupai-3098-r-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3260-klamka-tupai-3098-r-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3262-klamka-tupai-3098-r-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3259-klamka-tupai-3098-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3229-klamka-tupai-3098rt-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 117/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3098RT 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

194,53 zł 239,27 zł

Klamka TUPAI 3098RT 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

194,53 zł 239,27 zł

Klamka TUPAI 3099RT H 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

250,00 zł 307,50 zł

Klamka TUPAI 3099RT H 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

250,00 zł 307,50 zł

Klamka TUPAI 3099RT H 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

250,00 zł 307,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3230-klamka-tupai-3098rt-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3228-klamka-tupai-3098rt-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3205-klamka-tupai-3099rt-h-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3207-klamka-tupai-3099rt-h-152-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3206-klamka-tupai-3099rt-h-153-czarny.html


8-04-2021 KLAMKI - 118/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4002 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

Klamka TUPAI 4002 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

259,08 zł 318,67 zł

Klamka TUPAI 4002 Q 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

259,08 zł 318,67 zł

Klamka TUPAI 4002 Q 5S 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

259,08 zł 318,67 zł

Klamka TUPAI 4002 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

259,08 zł 318,67 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3341-klamka-tupai-4002-q-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3338-klamka-tupai-4002-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3339-klamka-tupai-4002-q-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3343-klamka-tupai-4002-q-5s-152-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3340-klamka-tupai-4002-q-5s-153-czarny.html


8-04-2021 KLAMKI - 119/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4002 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

259,08 zł 318,67 zł

Klamka TUPAI 4002 R 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

208,00 zł 255,84 zł

Klamka TUPAI 4002 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

212,40 zł 261,25 zł

Klamka TUPAI 4002 R 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

212,40 zł 261,25 zł

Klamka TUPAI 4002 R 5S 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

212,40 zł 261,25 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3337-klamka-tupai-4002-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3354-klamka-tupai-4002-r-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3351-klamka-tupai-4002-r-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3352-klamka-tupai-4002-r-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3356-klamka-tupai-4002-r-5s-152-bialy.html


8-04-2021 KLAMKI - 120/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4002 R 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

212,40 zł 261,25 zł

Klamka TUPAI 4002 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

212,40 zł 261,25 zł

Klamka TUPAI 4007 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

Klamka TUPAI 4007 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

Klamka TUPAI 4007 Q 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3353-klamka-tupai-4002-r-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3350-klamka-tupai-4002-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3334-klamka-tupai-4007-q-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3331-klamka-tupai-4007-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3332-klamka-tupai-4007-q-5s-142-nikiel-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 121/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4007 Q 5S 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

Klamka TUPAI 4007 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

Klamka TUPAI 4007 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

228,00 zł 280,44 zł

Klamka TUPAI 4084RT H 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

263,00 zł 323,49 zł

Klamka TUPAI 4084RT H 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

263,00 zł 323,49 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3336-klamka-tupai-4007-q-5s-152-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3333-klamka-tupai-4007-q-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3330-klamka-tupai-4007-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3316-klamka-tupai-4084rt-h-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3317-klamka-tupai-4084rt-h-153-czarny.html


8-04-2021 KLAMKI - 122/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4084RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

263,00 zł 323,49 zł

Klamka TUPAI 4130RT H 03 chrom
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

299,00 zł 367,77 zł

Klamka TUPAI 4130RT H 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

263,00 zł 323,49 zł

Klamka TUPAI 4130RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

263,00 zł 323,49 zł

Klamka TUPAI 4140 Q 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

208,94 zł 257,00 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3315-klamka-tupai-4084rt-h-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4166-klamka-tupai-3094rt-h-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4168-klamka-tupai-4130rt-h-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4167-klamka-tupai-4130rt-h-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4230-klamka-tupai-4140-q-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 123/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4140 Q 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

208,94 zł 257,00 zł

Klamka TUPAI 4140 Q 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

208,94 zł 257,00 zł

Klamka TUPAI 4140 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

180,00 zł 221,40 zł

Klamka TUPAI 4140 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

180,00 zł 221,40 zł

Klamka TUPAI 4140 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4229-klamka-tupai-4140-q-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4228-klamka-tupai-4140-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4471-klamka-tupai-4140-q-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4470-klamka-tupai-4140-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4472-klamka-tupai-4140-q-5s-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 124/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4140 RT 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,83 zł 282,69 zł

Klamka TUPAI 4140 RT 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,83 zł 282,69 zł

Klamka TUPAI 4140 RT 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,83 zł 282,69 zł

Klamka TUPAI 4152 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

169,00 zł 207,87 zł

Klamka TUPAI 4152 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

169,00 zł 207,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4221-klamka-tupai-4140-rt-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4220-klamka-tupai-4140-rt-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4219-klamka-tupai-4140-rt-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4475-klamka-tupai-4152-q-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4474-klamka-tupai-4152-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 125/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4152 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

Klamka TUPAI 4152 R 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

159,00 zł 195,57 zł

Klamka TUPAI 4152 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

159,00 zł 195,57 zł

Klamka TUPAI 4152 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

179,00 zł 220,17 zł

Klamka TUPAI 4153 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

171,14 zł 210,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4473-klamka-tupai-4152-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4478-klamka-tupai-4152-r-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4477-klamka-tupai-4152-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4476-klamka-tupai-4152-r-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4404-klamka-tupai-4153-q-5s-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 126/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4153 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

171,14 zł 210,50 zł

Klamka TUPAI 4153 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

171,14 zł 210,50 zł

Klamka TUPAI 4153 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

166,78 zł 205,14 zł

Klamka TUPAI 4153 R 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

166,78 zł 205,14 zł

Klamka TUPAI 4153 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

166,78 zł 205,14 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4403-klamka-tupai-4153-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4402-klamka-tupai-4153-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4396-klamka-tupai-4153-r-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4397-klamka-tupai-4153-r-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4395-klamka-tupai-4153-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 127/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4154 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

Klamka TUPAI 4154 Q 5S 142 nikiel satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

180,00 zł 221,40 zł

Klamka TUPAI 4154 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

180,00 zł 221,40 zł

Klamka TUPAI 4154 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

180,00 zł 221,40 zł

Klamka TUPAI 4160 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

303,45 zł 373,24 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4460-klamka-tupai-4154-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4461-klamka-tupai-4154-q-5s-142-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4459-klamka-tupai-4154-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4458-klamka-tupai-4154-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4186-klamka-tupai-4160-q-5s-01-zloty.html


8-04-2021 KLAMKI - 128/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4160 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

303,45 zł 373,24 zł

Klamka TUPAI 4160 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

303,45 zł 373,24 zł

Klamka TUPAI 4160 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

303,45 zł 373,24 zł

Klamka TUPAI 4160 R 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

292,95 zł 360,33 zł

Klamka TUPAI 4160 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

292,95 zł 360,33 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4185-klamka-tupai-4160-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4184-klamka-tupai-4160-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4183-klamka-tupai-4160-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4204-klamka-tupai-4160-r-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4203-klamka-tupai-4160-r-5s-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 129/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4160 R 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

292,95 zł 360,33 zł

Klamka TUPAI 4160 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

292,95 zł 360,33 zł

Klamka TUPAI 4162 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

303,45 zł 373,24 zł

Klamka TUPAI 4162 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

303,45 zł 373,24 zł

Klamka TUPAI 4162 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

303,45 zł 373,24 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4202-klamka-tupai-4160-r-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4201-klamka-tupai-4160-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4194-klamka-tupai-4162-q-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4193-klamka-tupai-4162-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4192-klamka-tupai-4162-q-5s-153-czarna.html


8-04-2021 KLAMKI - 130/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4162 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

303,45 zł 373,24 zł

Klamka TUPAI 4164 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

303,45 zł 373,24 zł

Klamka TUPAI 4164 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

303,45 zł 373,24 zł

Klamka TUPAI 4164 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

303,45 zł 373,24 zł

Klamka TUPAI 4164 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

303,45 zł 373,24 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4191-klamka-tupai-4162-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4175-klamka-tupai-4164-q-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4177-klamka-tupai-4164-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4176-klamka-tupai-4164-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4179-klamka-tupai-4164-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 131/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4164 R 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

292,95 zł 360,33 zł

Klamka TUPAI 4164 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

292,95 zł 360,33 zł

Klamka TUPAI 4164 R 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

292,95 zł 360,33 zł

Klamka TUPAI 4164 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

292,95 zł 360,33 zł

Klamka TUPAI 4165 R 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

208,00 zł 255,84 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4208-klamka-tupai-4160-r-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4207-klamka-tupai-4160-r-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4206-klamka-tupai-4160-r-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4205-klamka-tupai-4164-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4482-klamka-tupai-4165-r-5s-01-zloty.html


8-04-2021 KLAMKI - 132/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4166 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

243,54 zł 299,55 zł

Klamka TUPAI 4166 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

243,54 zł 299,55 zł

Klamka TUPAI 4166 Q 5S 153 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

243,54 zł 299,55 zł

Klamka TUPAI 4166 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

243,54 zł 299,55 zł

Klamka TUPAI 4166 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

251,13 zł 308,89 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4406-klamka-tupai-4166-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4407-klamka-tupai-4166-q-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4408-klamka-tupai-4166-q-5s-153-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4405-klamka-tupai-4166-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4399-klamka-tupai-4166-r-5s-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 133/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4166 R 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

251,13 zł 308,89 zł

Klamka TUPAI 4166 R 5S 153 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

251,13 zł 308,89 zł

Klamka TUPAI 4166 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

251,13 zł 308,89 zł

Klamka TUPAI 738 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

236,17 zł 290,49 zł

Klamka TUPAI 738 R 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

236,17 zł 290,49 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4400-klamka-tupai-4166-r-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4401-klamka-tupai-4166-r-5s-153-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4398-klamka-tupai-4166-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3288-klamka-tupai-738-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3289-klamka-tupai-738-r-142-nikiel-szczotkowany.html


8-04-2021 KLAMKI - 134/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 738 R 46 antyczne złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

236,17 zł 290,49 zł

Klamka TUPAI 738 R 47 antyczne srebro
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

236,17 zł 290,49 zł

Klamka TUPAI 738 R 77 patyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

236,17 zł 290,49 zł

Klamka TUPAI 940 R 01 złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

190,00 zł 233,70 zł

Klamka TUPAI 940 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

190,00 zł 233,70 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3286-klamka-tupai-738-r-46-antyczne-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3285-klamka-tupai-738-r-47-antyczne-srebro.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3287-klamka-tupai-738-r-77-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3273-klamka-tupai-940-r-01-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3275-klamka-tupai-940-r-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 135/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 940 R 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

190,00 zł 233,70 zł

Klamka TUPAI 940 R 77 patyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

190,00 zł 233,70 zł

Klamka TUPAI ARCTIC 4004RT H 03 chrom
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa, nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

390,05 zł 479,76 zł

Klamka TUPAI ARCTIC 4004RT H 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa, nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

372,63 zł 458,33 zł

Klamka TUPAI GREENLAND 4005RT H 03 chrom
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa, nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

381,41 zł 469,13 zł

Klamka TUPAI GREENLAND 4005RT H 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa, nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

381,41 zł 469,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3274-klamka-tupai-940-r-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3276-klamka-tupai-940-r-77-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3449-klamka-tupai-arctic-4004rt-h-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3447-klamka-tupai-arctic-4004rt-h-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3452-klamka-tupai-greenland-4005rt-h-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3454-klamka-tupai-greenland-4005rt-h-142-nikiel-szczotkowany.html
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Klamka TUPAI GREENLAND 4005RT H 153 czarny
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa, nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

381,41 zł 469,13 zł

Klamka TUPAI ICEBERG 4003RT H 03 chrom
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa. Nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

419,72 zł 516,26 zł

Klamka TUPAI ICEBERG 4003RT H 03 czarna
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa. Nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

419,72 zł 516,26 zł

Klamka TUPAI ICEBERG 4003RT H 03 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa. Nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

419,72 zł 516,26 zł

Klamka TUPAI ICELAND 4001RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa. Nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

410,90 zł 505,41 zł

UCHWYT WPUSZCZANY LINEA CALI BRERA
Skrócony opis:

BrerA
Zainspirowana największymi dziełami Mondriana, Kandinsky’ego i Pollocka, kolekcja BrerA polepsza
kształt, linie i kolory dzięki pojęciu abstrakcji, deklarując własną “fizyczność”, tylko w niektórych
swoich cechach charakterystycznych.
Relacja między kształtem a kolorem jest wzrokowo dobrana ustalając wyjątkowy rytm
kompozycyjny, który przyciąga i zachwyca naturalną powściągliwością i elegancją.
Wybierz kolor uchwytu oraz mozaikę ozdobną spośród sześciu dostępnych wariantów i dodaj do
koszyka w ilości odpowiadającej ilości uchwytów.
 
 
 

Producent: LINEA CALI

140,34 zł 172,62 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3451-klamka-tupai-greenland-4005rt-h-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3443-klamka-tupai-iceberg-4003rt-h-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3446-klamka-tupai-iceberg-4003rt-h-03-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3445-klamka-tupai-iceberg-4003rt-h-03-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3456-klamka-tupai-iceland-4001rt-h-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3038-uchwyt-wpuszczany-linea-cali-brera.html
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KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ
Strona główna > KLAMKI > KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Gałka INFINITY GOX INFINITY RUCHOMA INOX
Skrócony opis:
Gałka jednostronna ruchoma wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Idealna do zestawienia z
klamką, w sytuacji np. gdy kot czy pies otwiera tradycjną klamkę.
Do gałki przezanczone są rozety pod klucz, na wkładkę oraz łazienkowe z serii RCX. Osobna
pozycja.

Producent: INFINITY LINE

36,68 zł 45,11 zł

Gałka INFINITY GOX INFINITY STAŁA INOX
Skrócony opis:
Gałka jednostronna stała nieruchoma wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Idealna do
zestawienia z klamką, wtedy pełni rolę pochwytu.
Do gałki przezanczone są rozety pod klucz, na wkładkę oraz łazienkowe z serii RCX. Osobna
pozycja.

Producent: INFINITY LINE

36,68 zł 45,11 zł

Gałka ruchoma na rozecie kwadratowej QR1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Gałka ruchoma pełniąca funkcję klamki wykonana w całości ze stali nierdzewnej.

Producent: ROOTHKIN

27,87 zł 34,28 zł

Gałka ruchoma na rozecie okrągłej R1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Gałka ruchoma pełniąca funkcję klamki wykonana w całości ze stali nierdzewnej.

Producent: ROOTHKIN

23,47 zł 28,86 zł

Gałka stała na rozecie okrągłej R1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Gałka stała pełniąca funkcję pochwytu wykonana w całości ze stali nierdzewnej.

Producent: ROOTHKIN

23,47 zł 28,86 zł

Klamka DORMAKABA PURE 8100 z rozetami na wkładkę
Skrócony opis:
Klamki drzwiowe PURE – to klasyczna linia kształtów klamki i rozety.
Rękojeść klamki połączona z rozetą. Spełnia normę PN-EN 1906 w klasie 3 , ochrona antykorozyjna
w klasie 4.
• Spełnia normę PN-EN 1906 w klasie 3
• Klasyczna linia kształtów klamek
• Zintegrowany mechanizm powrotny klamki w rozecie
• Wykończenie powierzchni: stal nierdzewna matowa
• Do grubości skrzydła: 38-60 mm
W celu pobrania katalogu klamek PURE wejdź w zakładkę Załączniki.

Producent: DORMAKABA

34,54 zł 42,48 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2697-galka-infinity-gox-infinity-ruchoma-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2696-galka-infinity-gox-infinity-stala-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2888-galka-ruchoma-na-rozecie-kwadratowej-qr1-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2883-galka-ruchoma-na-rozecie-okraglej-r1-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2884-galka-stala-na-rozecie-okraglej-r1-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/4339-klamka-dormakaba-pure-8100-z-rozetami-na-wkladke.html
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Klamka DORMAKABA PURE 8906 z rozetami na wkładkę
Skrócony opis:
Klamki drzwiowe PURE – to klasyczna linia kształtów klamki i rozety.
Rękojeść klamki połączona z rozetą. Spełnia normę PN-EN 1906 w klasie 3 , ochrona antykorozyjna
w klasie 4.
• Spełnia normę PN-EN 1906 w klasie 3
• Klasyczna linia kształtów klamek
• Zintegrowany mechanizm powrotny klamki w rozecie
• Wykończenie powierzchni: stal nierdzewna matowa
• Do grubości skrzydła: 38-60 mm
W celu pobrania katalogu klamek PURE wejdź w zakładkę Załączniki.

Producent: DORMAKABA

34,54 zł 42,48 zł

Klamka INFINITY DUO INOX rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka wykonana w całości ze stali nierdzewnej, na rozecie kwadratowej. Sparwdzi soę wszędzie
tam, gdzie klamka narażona jest na intensywe użytkowanie i dużą wilgotność pomieszczenia.
Do klamki przezanczone są rozety pod klucz, na wkładkę oraz łazienkowe z serii RXQ. Osobna
pozycja.

Producent: INFINITY LINE

37,20 zł 45,76 zł

Klamka INFINITY DUO INOX rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka wykonana w całości ze stali nierdzewnej, na rozecie okrągłej. Sparwdzi soę wszędzie tam,
gdzie klamka narażona jest na intensywe użytkowanie i dużą wilgotność pomieszczenia.
Do klamki przeznaczonre są rozety dolne pod klucz, wkładkę bebenkowa oraz łazienkowa z serii
RCK. Osobna pozycja.

Producent: INFINITY LINE

29,06 zł 35,75 zł

Klamka INFINITY QUATRO INOX rozeta kwadrat
Skrócony opis:
klamka wykonana ze stali nierdzewnej, wytrzymały materiał,  nowoczesna model pasujący do
najmodniejszych drzwi. 
Do klamki przezanczone są rozety pod klucz, na wkładkę oraz łazienkowe z serii RXQ. Osobna
pozycja.

Producent: INFINITY LINE

43,65 zł 53,69 zł

Klamka INFINITY TREND INOX rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka wykonana w całości ze stali nierdzewnej, na rozecie kwadratowej. Sparwdzi soę wszędzie
tam, gdzie klamka narażona jest na intensywe użytkowanie i dużą wilgotność pomieszczenia.
Do klamki przezanczone są rozety pod klucz, na wkładkę oraz łazienkowe z serii RXQ. Osobna
pozycja.

Producent: INFINITY LINE

25,90 zł 31,86 zł

Klamka INFINITY ULTRA INOX rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka wykonana w całości ze stali nierdzewnej, posiadająca rekojeść tzw. "bezpieczną", która
zapobiego mozliwości nabicia sie na nią . Niezbędna w pomieszczeniach uzyteczności publicznej.
Klamka posiada również mufy stabilizacyjne wpuszczane w skrzydło, by zapewnić pewność
trwałego montażu.
Do klamki przeznaczonre są rozety dolne pod klucz, wkładkę bebenkowa oraz łazienkowa z serii
RCK. Osobna pozycja.

Producent: INFINITY LINE

27,89 zł 34,31 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/4340-klamka-dormakaba-pure-8906-z-rozetami-na-wkladke.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2689-klamka-infinity-duo-inox-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2688-klamka-infinity-duo-inox-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2687-klamka-infinity-quatro-inox-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2685-klamka-infinity-trend-inox-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2686-klamka-infinity-ultra-inox-rozeta-okragla.html
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Klamka L-INVEST rozeta okrągła R8 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

22,00 zł 27,06 zł

Klamka L-TUBE na rozecie kwadratowej QR1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

30,80 zł 37,88 zł

Klamka M-INVEST rozeta okrągła R8 stal nierdzewna 
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

31,20 zł 38,38 zł

Klamka N-INVEST rozeta okrągła R8 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

31,20 zł 38,38 zł

Klamka Q-TUBE na rozecie kwadratowej QR1 czarny RAL9005
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej pomalowana lakierem proszkowym. Do kompletu wybierz
rozety ze stali nierdzewnej z seri podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

71,07 zł 87,41 zł

Klamka Q-TUBE na rozecie kwadratowej QR1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

38,13 zł 46,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2885-klamka-l-invest-rozeta-okragla-r8-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2889-klamka-l-tube-na-rozecie-kwadratowej-qr1-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2886-klamka-m-invest-rozeta-okragla-r8-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2887-klamka-n-invest-rozeta-okragla-r8-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2903-klamka-q-tube-na-rozecie-kwadratowej-qr1-czarny-ral9005.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2890-klamka-q-tube-na-rozecie-kwadratowej-qr1-stal-nierdzewna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka T-TUBE na rozecie kwadratowej QR1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

38,13 zł 46,90 zł

Klamka X-TUBE na rozecie kwadratowej QR1 CZARNA RAL9005
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej pomalowana lakierem proszkowym. Do kompletu wybierz
rozety ze stali nierdzewnej z seri podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

71,07 zł 87,41 zł

Klamka X-TUBE na rozecie kwadratowej QR1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

38,13 zł 46,90 zł

Rozeta kwadrat INFINITY bęb INOX RXQ 502
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do kompletu z klamkamki inox z rozetami
kwadratowymi.

Producent: INFINITY LINE

12,81 zł 15,76 zł

Rozeta kwadrat INFINITY klucz INOX RXQ 501
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do kompletu z klamkamki inox z rozetami
kwadratowymi.

Producent: INFINITY LINE

12,81 zł 15,76 zł

Rozeta kwadrat INFINITY wc INOX RXQ 503
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do kompletu z klamkamki inox z rozetami
kwadratowymi.

Producent: INFINITY LINE

24,05 zł 29,58 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2891-klamka-t-tube-na-rozecie-kwadratowej-qr1-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2902-klamka-x-tube-na-rozecie-kwadratowej-qr1-czarna-ral9005.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2892-klamka-x-tube-na-rozecie-kwadratowej-qr1-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2694-rozeta-kwadrat-infinity-beb-inox-rxq-502.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2693-rozeta-kwadrat-infinity-klucz-inox-rxq-501.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2695-rozeta-kwadrat-infinity-wc-inox-rxq-503.html
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Rozeta kwadratowa QR1 czarny RAL9005 klucz
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pomalowana lakierem proszkowym.

Producent: ROOTHKIN

26,00 zł 31,98 zł

Rozeta kwadratowa QR1 czarny RAL9005 wkładka
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pomalowana lakierem proszkowym.

Producent: ROOTHKIN

26,00 zł 31,98 zł

Rozeta kwadratowa QR1 czarny RAL9005 z pokrętłem kwadratowym WC
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pomalowana lakierem proszkowym.

Producent: ROOTHKIN

51,13 zł 62,89 zł

Rozeta kwadratowa QR1 klucz stal nierdzewna
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pasująca do klamek nierdzewnych.

Producent: ROOTHKIN

11,00 zł 13,53 zł

Rozeta kwadratowa QR1 WC stal nierdzewna
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pasująca do klamek nierdzewnych.

Producent: ROOTHKIN

24,93 zł 30,67 zł

Rozeta kwadratowa QR1 wkładka stal nierdzewna
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pasująca do klamek nierdzewnych.

Producent: ROOTHKIN

11,00 zł 13,53 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2893-rozeta-kwadratowa-qr1-czarny-ral9005-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2894-rozeta-kwadratowa-qr1-czarny-ral9005-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2895-rozeta-kwadratowa-qr1-czarny-ral9005-z-pokretlem-kwadratowym-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2897-rozeta-kwadratowa-qr1-klucz-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2896-rozeta-kwadratowa-qr1-wc-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2898-rozeta-kwadratowa-qr1-wkladka-stal-nierdzewna.html
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Rozeta okrągła INFINITY bęb INOX RCX 502
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do kompletu z klamkamki inox z rozetami
okragłymi.

Producent: INFINITY LINE

7,69 zł 9,45 zł

Rozeta okrągła INFINITY klucz INOX RCX 501
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do kompletu z klamkamki inox z rozetami
okragłymi.

Producent: INFINITY LINE

7,69 zł 9,45 zł

Rozeta okrągła INFINITY wc INOX RCX 503
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do kompletu z klamkamki inox z rozetami
okragłymi.

Producent: INFINITY LINE

20,14 zł 24,77 zł

Rozeta okrągła R1 stal nierdzewna klucz
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pasująca do klamek nierdzewnych.

Producent: ROOTHKIN

6,60 zł 8,12 zł

Rozeta okrągła R1 stal nierdzewna wc
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pasująca do klamek nierdzewnych.

Producent: ROOTHKIN

20,53 zł 25,26 zł

Rozeta okrągła R1 stal nierdzewna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pasująca do klamek nierdzewnych.

Producent: ROOTHKIN

6,60 zł 8,12 zł

KLAMKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH
Strona główna > KLAMKI > KLAMKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2691-rozeta-okragla-infinity-beb-inox-rcx-502.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2690-rozeta-okragla-infinity-klucz-inox-rcx-501.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2692-rozeta-okragla-infinity-wc-inox-rcx-503.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2899-rozeta-okragla-r1-stal-nierdzewna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2900-rozeta-okragla-r1-stal-nierdzewna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2901-rozeta-okragla-r1-stal-nierdzewna-wkladka.html
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Gałka INFINITY-LINE RUCHOMA FIT 6mm złota rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Gałka ruchoma na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod
klucz,wkładkę bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje gałki

Producent: INFINITY LINE

76,50 zł 94,10 zł

Gałka INFINITY-LINE RUCHOMA FIT 6mm chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Gałka ruchoma na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod
klucz,wkładkę bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje gałki

Producent: INFINITY LINE

69,75 zł 85,79 zł

Gałka INFINITY-LINE RUCHOMA FIT 6mm czarna satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Gałka ruchoma na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod
klucz,wkładkę bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje gałki

Producent: INFINITY LINE

69,75 zł 85,79 zł

Gałka INFINITY-LINE STAŁA FIT 6mm chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Gałka stała na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod
klucz,wkładkę bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje gałki

Producent: INFINITY LINE

69,75 zł 85,79 zł

Gałka INFINITY-LINE STAŁA FIT 6mm czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Gałka stała na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod
klucz,wkładkę bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje gałki

Producent: INFINITY LINE

69,75 zł 85,79 zł

Gałka INFINITY-LINE STAŁA FIT 6mm złota rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Gałka stała na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod
klucz,wkładkę bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje gałki

Producent: INFINITY LINE

76,50 zł 94,10 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4483-galka-infinity-line-ruchoma-fit-6mm-zlota-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4485-galka-infinity-line-ruchoma-fit-6mm-chrom-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4484-galka-infinity-line-ruchoma-fit-6mm-czarna-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4487-galka-infinity-line-stala-fit-6mm-chrom-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4486-galka-infinity-line-stala-fit-6mm-czarna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4488-galka-infinity-line-stala-fit-6mm-zlota-rozeta-kwadrat.html
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Gałko-Gałka różowa na rozecie okrągłej R11 chrom
Skrócony opis:
Elegancka kryształowa gałka z wróżnych kolorach. Do kompletu wybierz rozety z serii R2.

Producent: ROOTHKIN

147,33 zł 181,22 zł

Gałko-Gałka ruchoma czarna na rozecie okrągłej R2 chrom
Skrócony opis:
Elegancka kryształowa gałka z wróżnych kolorach. Do kompletu wybierz rozety z serii R2.

Producent: ROOTHKIN

143,00 zł 175,89 zł

Gałko-Gałka ruchoma przeźroczysta na rozecie okrągłej R2 chrom
Skrócony opis:
Elegancka kryształowa gałka z wróżnych kolorach. Do kompletu wybierz rozety z serii R2.

Producent: ROOTHKIN

130,00 zł 159,90 zł

Klamka ADORA rozeta okrągła R2 chrom / nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

28,60 zł 35,18 zł

Klamka AIDA rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

50,27 zł 61,83 zł

Klamka AIDA rozeta kwadratowa QR9 grafit
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

50,27 zł 61,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2792-galko-galka-rozowa-na-rozecie-okraglej-r11-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2793-galko-galka-ruchoma-czarna-na-rozecie-okraglej-r2-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2794-galko-galka-ruchoma-przezroczysta-na-rozecie-okraglej-r2-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2795-klamka-adora-rozeta-okragla-r2-chrom-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2808-klamka-aida-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2809-klamka-aida-rozeta-kwadratowa-qr9-grafit.html
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Klamka AIDA rozeta kwadratowa QR9 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

46,80 zł 57,56 zł

Klamka ALEPPO szyld 72mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

Klamka ALEPPO szyld 72mm mosiądz antyczny WC
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

39,00 zł 47,97 zł

Klamka ALEPPO szyld 72mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

Klamka ALEPPO szyld 90mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

Klamka ALEPPO szyld 90mm mosiądz antyczny WC
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

39,00 zł 47,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2810-klamka-aida-rozeta-kwadratowa-qr9-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2838-klamka-aleppo-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2839-klamka-aleppo-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2840-klamka-aleppo-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2841-klamka-aleppo-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2842-klamka-aleppo-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wc.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ALEPPO szyld 90mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

Klamka AMADA rozeta kwadratowa QR6 chrom / grafit 
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

38,13 zł 46,90 zł

Klamka AMADA rozeta kwadratowa QR6 chrom / nikiel-satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

35,53 zł 43,71 zł

Klamka ANTRA rozeta okrągła R2 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka BALEN rozeta okrągła R2 mosiadz antyczny
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN rozeta okrągła R2 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2843-klamka-aleppo-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2811-klamka-amada-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2812-klamka-amada-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2796-klamka-antra-rozeta-okragla-r2-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2797-klamka-balen-rozeta-okragla-r2-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2798-klamka-balen-rozeta-okragla-r2-nikiel-satyna.html
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Klamka BALEN szyld 72mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN szyld 72mm mosiądz antyczny WC
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka BALEN szyld 72mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN szyld 72mm nikiel-satyna klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN szyld 72mm nikiel-satyna wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka BALEN szyld 72mm nikiel-satyna wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2844-klamka-balen-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2845-klamka-balen-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2846-klamka-balen-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2850-klamka-balen-szyld-72mm-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2851-klamka-balen-szyld-72mm-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2852-klamka-balen-szyld-72mm-nikiel-satyna-wkladka.html


8-04-2021 KLAMKI - 148/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka BALEN szyld 90mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

0,00 zł 0,00 zł

Klamka BALEN szyld 90mm mosiądz antyczny WC
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka BALEN szyld 90mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN szyld 90mm nikiel-satyna klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN szyld 90mm nikiel-satyna wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka BALEN szyld 90mm nikiel-satyna wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2847-klamka-balen-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2848-klamka-balen-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2849-klamka-balen-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2853-klamka-balen-szyld-90mm-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2854-klamka-balen-szyld-90mm-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2855-klamka-balen-szyld-90mm-nikiel-satyna-wkladka.html


8-04-2021 KLAMKI - 149/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka BLANCA rozeta kwadratowa QR6 chrom / nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

35,53 zł 43,71 zł

Klamka BRAVO 72 bęb nikiel
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

32,11 zł 39,50 zł

Klamka BRAVO 72 bęb patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

31,03 zł 38,17 zł

Klamka BRAVO 72 klucz nikiel
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

32,11 zł 39,50 zł

Klamka BRAVO 72 klucz patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

31,03 zł 38,17 zł

Klamka BRAVO 72 wc nikiel
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

38,52 zł 47,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2813-klamka-blanca-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3005-klamka-bravo-72-beb-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3009-klamka-bravo-72-beb-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2999-klamka-bravo-72-klucz-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2998-klamka-bravo-72-klucz-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3002-klamka-bravo-72-wc-nikiel.html


8-04-2021 KLAMKI - 150/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka BRAVO 72 wc patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

37,45 zł 46,06 zł

Klamka BRAVO 90 bęb patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

31,03 zł 38,17 zł

Klamka BRAVO 90 klucz nikiel
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

32,11 zł 39,50 zł

Klamka BRAVO 90 klucz patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

31,03 zł 38,17 zł

Klamka BRAVO 90 wc nikiel
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

38,52 zł 47,38 zł

Klamka BRAVO 90 wc patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

37,45 zł 46,06 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3010-klamka-bravo-72-wc-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3004-klamka-bravo-90-beb-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3006-klamka-bravo-90-klucz-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3008-klamka-bravo-90-klucz-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3000-klamka-bravo-90-wc-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3001-klamka-bravo-90-wc-patyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 151/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka DEKAN 72 klucz patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

Klamka DEKAN 72 klucz satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

Klamka DEKAN 72 wc patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

21,26 zł 26,15 zł

Klamka DEKAN 72 wc satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

21,26 zł 26,15 zł

Klamka DEKAN 72 wkładka patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

Klamka DEKAN 72 wkładka satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2964-klamka-dekan-72-klucz-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2960-klamka-dekan-72-klucz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2965-klamka-dekan-72-wc-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2962-klamka-dekan-72-wc-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2961-klamka-dekan-72-wkladka-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2963-klamka-dekan-72-wkladka-satyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 152/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ELOY rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

47,67 zł 58,63 zł

Klamka ELOY rozeta kwadratowa QR9 chrom / nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

47,67 zł 58,63 zł

Klamka ENE-QR rozeta kwadrat satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na rozecie kwadratowej w modnej srebrnej kolorystyce.
Producent: DOMINO

19,98 zł 24,58 zł

Klamka FABIO rozeta kwadratowa QR8 chrom
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

39,00 zł 47,97 zł

Klamka FABIO rozeta kwadratowa QR8 czarny
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

37,27 zł 45,84 zł

Klamka FABIO rozeta kwadratowa QR8 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

38,13 zł 46,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2814-klamka-eloy-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2815-klamka-eloy-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2983-klamka-ene-qr-rozeta-kwadrat-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2816-klamka-fabio-rozeta-kwadratowa-qr8-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2817-klamka-fabio-rozeta-kwadratowa-qr8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2818-klamka-fabio-rozeta-kwadratowa-qr8-nikiel-satyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 153/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka FALKO rozeta kwadratowa QR6 chrom / grafit
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

37,27 zł 45,84 zł

Klamka FALKO rozeta kwadratowa QR6 chrom / nikiel-satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

35,53 zł 43,71 zł

Klamka FIOLLA na rozecie kwadratowej QR14 chrom
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

49,40 zł 60,76 zł

Klamka FIOLLA na rozecie kwadratowej QR14 chrom satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

45,07 zł 55,43 zł

Klamka FIOLLA na rozecie kwadratowej QR14 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

52,00 zł 63,96 zł

Klamka FIOLLA na rozecie okrągłej R9 chrom
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

47,67 zł 58,63 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2819-klamka-falko-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2820-klamka-falko-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2821-klamka-fiolla-na-rozecie-kwadratowej-qr14-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2822-klamka-fiolla-na-rozecie-kwadratowej-qr14-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2823-klamka-fiolla-na-rozecie-kwadratowej-qr14-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2799-klamka-fiolla-na-rozecie-okraglej-r9-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 154/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka FIOLLA na rozecie okrągłej R9 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

50,27 zł 61,83 zł

Klamka IGA szyld 72mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka IGA szyld 72mm mosiądz antyczny wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

Klamka IGA szyld 72mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka IGA szyld 72mm nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka IGA szyld 72mm nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2801-klamka-fiolla-na-rozecie-okraglej-r9-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2856-klamka-iga-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2857-klamka-iga-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2858-klamka-iga-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2859-klamka-iga-szyld-72mm-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2860-klamka-iga-szyld-72mm-nikiel-satyna-wc.html


8-04-2021 KLAMKI - 155/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka IGA szyld 72mm nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka IGA szyld 90mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka IGA szyld 90mm mosiądz antyczny wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

Klamka IGA szyld 90mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka IGA szyld 90mm nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka IGA szyld 90mm nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2861-klamka-iga-szyld-72mm-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2862-klamka-iga-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2863-klamka-iga-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2864-klamka-iga-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2865-klamka-iga-szyld-90mm-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2866-klamka-iga-szyld-90mm-nikiel-satyna-wc.html


8-04-2021 KLAMKI - 156/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka IGA szyld 90mm nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka INES rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

49,40 zł 60,76 zł

Klamka INES rozeta kwadratowa QR9 grafit
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

50,27 zł 61,83 zł

Klamka INES rozeta kwadratowa QR9 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

46,80 zł 57,56 zł

Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa chrom-biały
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

76,79 zł 94,45 zł

Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa chrom-czarny
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

76,79 zł 94,45 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2867-klamka-iga-szyld-90mm-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2824-klamka-ines-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2825-klamka-ines-rozeta-kwadratowa-qr9-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2826-klamka-ines-rozeta-kwadratowa-qr9-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2699-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-chrom-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2698-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-chrom-czarny.html


8-04-2021 KLAMKI - 157/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa chrom-dąb
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

76,79 zł 94,45 zł

Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa chrom-glamour
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

88,76 zł 109,17 zł

Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa czarna-glamour
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

88,76 zł 109,17 zł

Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa satyna-biały
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

76,79 zł 94,45 zł

Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa tytan-biały
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

76,79 zł 94,45 zł

Klamka INFINITY-LINE ALEX satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RGQ.

Producent: INFINITY LINE

40,11 zł 49,34 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2703-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-chrom-dab.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2704-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-chrom-glamour.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4260-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-czarna-glamour.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2700-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-satyna-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2705-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-tytan-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2561-klamka-infinity-line-alex-satyna-rozeta-kwadrat.html


8-04-2021 KLAMKI - 158/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE ALICJA patyna mat 72 bęb
Producent: INFINITY LINE

29,78 zł 36,63 zł

Klamka INFINITY-LINE ALICJA patyna mat 72 klucz
Producent: INFINITY LINE

29,78 zł 36,63 zł

Klamka INFINITY-LINE ALICJA patyna mat 72 wc
Producent: INFINITY LINE

34,49 zł 42,42 zł

Klamka INFINITY-LINE ALICJA patyna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

25,05 zł 30,81 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO chrom matowy rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

67,46 zł 82,98 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

67,46 zł 82,98 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2617-klamka-infinity-line-alicja-patyna-mat-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2616-klamka-infinity-line-alicja-patyna-mat-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2618-klamka-infinity-line-alicja-patyna-mat-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2615-klamka-infinity-line-alicja-patyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4502-klamka-infinity-line-apollo-chrom-mat-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2572-klamka-infinity-line-apollo-chrom-rozeta-kwadrat.html


8-04-2021 KLAMKI - 159/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE APOLLO czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

67,46 zł 82,98 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO FIT 6mm chorm rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

84,35 zł 103,75 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO FIT 6mm chorm matowy rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

84,35 zł 103,75 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO FIT 6mm czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

84,35 zł 103,75 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO FIT 6mm tytan rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

84,35 zł 103,75 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO FIT 6mm złota rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

102,35 zł 125,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2571-klamka-infinity-line-apollo-czarna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4263-klamka-infinity-line-apollo-fit-6mm-chorm-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4262-klamka-infinity-line-apollo-fit-6mm-chorm-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4261-klamka-infinity-line-apollo-fit-6mm-czarna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4444-klamka-infinity-line-apollo-fit-6mm-tytan-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4445-klamka-infinity-line-apollo-fit-6mm-zlota-rozeta-kwadrat.html


8-04-2021 KLAMKI - 160/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE APOLLO satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

67,46 zł 82,98 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO tytan rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

67,46 zł 82,98 zł

Klamka INFINITY-LINE AURUS patyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

40,46 zł 49,77 zł

Klamka INFINITY-LINE AURUS patyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

40,46 zł 49,77 zł

Klamka INFINITY-LINE AURUS patyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

43,72 zł 53,78 zł

Klamka INFINITY-LINE AURUS satyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

40,46 zł 49,77 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2570-klamka-infinity-line-apollo-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2569-klamka-infinity-line-apollo-tytan-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2609-klamka-infinity-line-aurus-patyna-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2608-klamka-infinity-line-aurus-patyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2610-klamka-infinity-line-aurus-patyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2605-klamka-infinity-line-aurus-satyna-72-beb.html


8-04-2021 KLAMKI - 161/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE AURUS satyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

40,46 zł 49,77 zł

Klamka INFINITY-LINE AURUS satyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

43,72 zł 53,78 zł

Klamka INFINITY-LINE AURUS satyna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

29,09 zł 35,77 zł

Klamka INFINITY-LINE BRUNO chrom-satyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

30,78 zł 37,86 zł

Klamka INFINITY-LINE BRUNO chrom-satyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

30,78 zł 37,86 zł

Klamka INFINITY-LINE BRUNO chrom-satyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

36,05 zł 44,34 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2604-klamka-infinity-line-aurus-satyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2606-klamka-infinity-line-aurus-satyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2603-klamka-infinity-line-aurus-satyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2629-klamka-infinity-line-bruno-chrom-satyna-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2628-klamka-infinity-line-bruno-chrom-satyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2630-klamka-infinity-line-bruno-chrom-satyna-72-wc.html


8-04-2021 KLAMKI - 162/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE BRUNO chrom-satyna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

33,09 zł 40,70 zł

Klamka INFINITY-LINE CARLO czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RGQ.

Producent: INFINITY LINE

42,98 zł 52,86 zł

Klamka INFINITY-LINE CARLO satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RGQ.

Producent: INFINITY LINE

42,98 zł 52,86 zł

Klamka INFINITY-LINE CEZAR patyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

49,40 zł 60,76 zł

Klamka INFINITY-LINE CEZAR satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

49,40 zł 60,76 zł

Klamka INFINITY-LINE DALIA chrom-satyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

35,97 zł 44,24 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2627-klamka-infinity-line-bruno-chrom-satyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4504-klamka-infinity-line-carlo-czarna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2560-klamka-infinity-line-carlo-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2578-klamka-infinity-line-cezar-patyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2577-klamka-infinity-line-cezar-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2601-klamka-infinity-line-dalia-chrom-satyna-72-beb.html


8-04-2021 KLAMKI - 163/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE DALIA chrom-satyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

35,97 zł 44,24 zł

Klamka INFINITY-LINE DALIA chrom-satyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

39,34 zł 48,39 zł

Klamka INFINITY-LINE DALIA chrom-satyna rozeta okragła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

29,09 zł 35,77 zł

Klamka INFINITY-LINE DIAMOND FIT chrom rozeta kwadrat 6mm
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

88,88 zł 109,32 zł

Klamka INFINITY-LINE DIAMOND FIT czarna rozeta kwadrat 6mm
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

88,88 zł 109,32 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

42,73 zł 52,55 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2600-klamka-infinity-line-dalia-chrom-satyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2602-klamka-infinity-line-dalia-chrom-satyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2599-klamka-infinity-line-dalia-chrom-satyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4269-klamka-infinity-line-diamond-fit-chrom-rozeta-kwadrat-6mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4268-klamka-infinity-line-diamond-fit-czarna-rozeta-kwadrat-6mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4264-klamka-infinity-line-hermes-czarna-rozeta-kwadrat.html


8-04-2021 KLAMKI - 164/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE HERMES patyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

39,95 zł 49,14 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES patyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

42,53 zł 52,31 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES patyna bęb
Producent: INFINITY LINE

39,95 zł 49,14 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES patyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

44,77 zł 55,07 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES satyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

39,95 zł 49,14 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES satyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

39,95 zł 49,14 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2589-klamka-infinity-line-hermes-patyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2591-klamka-infinity-line-hermes-patyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2590-klamka-infinity-line-hermes-patyna-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2585-klamka-infinity-line-hermes-patyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2587-klamka-infinity-line-hermes-satyna-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2586-klamka-infinity-line-hermes-satyna-72-klucz.html


8-04-2021 KLAMKI - 165/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE HERMES satyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

42,53 zł 52,31 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

42,73 zł 52,55 zł

Klamka INFINITY-LINE ITALIA chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

72,84 zł 89,59 zł

Klamka INFINITY-LINE JULIA patyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

35,97 zł 44,24 zł

Klamka INFINITY-LINE JULIA patyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

35,97 zł 44,24 zł

Klamka INFINITY-LINE JULIA patyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

41,73 zł 51,33 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2588-klamka-infinity-line-hermes-satyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2584-klamka-infinity-line-hermes-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2568-klamka-infinity-line-italia-chrom-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2613-klamka-infinity-line-julia-patyna-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2612-klamka-infinity-line-julia-patyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2614-klamka-infinity-line-julia-patyna-72-wc.html


8-04-2021 KLAMKI - 166/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE JULIA patyna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

33,09 zł 40,70 zł

Klamka INFINITY-LINE KARO chrom-satyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

38,85 zł 47,79 zł

Klamka INFINITY-LINE KARO chrom-satyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

38,85 zł 47,79 zł

Klamka INFINITY-LINE KARO chrom-satyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

41,73 zł 51,33 zł

Klamka INFINITY-LINE KARO chrom-satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

41,58 zł 51,14 zł

Klamka INFINITY-LINE LAURA chrom-satyna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

27,56 zł 33,89 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2611-klamka-infinity-line-julia-patyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2633-klamka-infinity-line-karo-chrom-satyna-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2632-klamka-infinity-line-karo-chrom-satyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2634-klamka-infinity-line-karo-chrom-satyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2631-klamka-infinity-line-karo-chrom-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2619-klamka-infinity-line-laura-chrom-satyna-rozeta-okragla.html


8-04-2021 KLAMKI - 167/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE LAURA patyna mat 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

32,78 zł 40,32 zł

Klamka INFINITY-LINE LAURA patyna mat 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

32,78 zł 40,32 zł

Klamka INFINITY-LINE LAURA patyna mat 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

38,48 zł 47,33 zł

Klamka INFINITY-LINE LAURA patyna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

27,56 zł 33,89 zł

Klamka INFINITY-LINE LAURA satyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

32,78 zł 40,32 zł

Klamka INFINITY-LINE LAURA satyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

32,78 zł 40,32 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2625-klamka-infinity-line-laura-patyna-mat-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2624-klamka-infinity-line-laura-patyna-mat-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2626-klamka-infinity-line-laura-patyna-mat-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2623-klamka-infinity-line-laura-patyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2621-klamka-infinity-line-laura-satyna-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2620-klamka-infinity-line-laura-satyna-72-klucz.html


8-04-2021 KLAMKI - 168/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE LAURA satyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

38,49 zł 47,34 zł

Klamka INFINITY-LINE LENA patyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

30,78 zł 37,86 zł

Klamka INFINITY-LINE LENA patyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

30,78 zł 37,86 zł

Klamka INFINITY-LINE LENA patyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

36,05 zł 44,34 zł

Klamka INFINITY-LINE LENA satyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

30,78 zł 37,86 zł

Klamka INFINITY-LINE LENA satyna 72 klucz
Producent: INFINITY LINE

30,78 zł 37,86 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2622-klamka-infinity-line-laura-satyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2596-klamka-infinity-line-lena-patyna-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2595-klamka-infinity-line-lena-patyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2597-klamka-infinity-line-lena-patyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2593-klamka-infinity-line-lena-satyna-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2592-klamka-infinity-line-lena-satyna-72-klucz.html


8-04-2021 KLAMKI - 169/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE LENA satyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

36,06 zł 44,35 zł

Klamka INFINITY-LINE MAXIM czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RGQ.

Producent: INFINITY LINE

43,79 zł 53,86 zł

Klamka INFINITY-LINE MAXIM satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RGQ.

Producent: INFINITY LINE

43,79 zł 53,86 zł

Klamka INFINITY-LINE MILANO chrom-satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

46,80 zł 57,56 zł

Klamka INFINITY-LINE NARCYZ chrom-satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

60,63 zł 74,57 zł

Klamka INFINITY-LINE NARCYZ chrom-satyna rozeta okragła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

56,14 zł 69,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2594-klamka-infinity-line-lena-satyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4503-klamka-infinity-line-maxim-czarna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2562-klamka-infinity-line-maxim-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2581-klamka-infinity-line-milano-chrom-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2579-klamka-infinity-line-narcyz-chrom-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2580-klamka-infinity-line-narcyz-chrom-satyna-rozeta-okragla.html


8-04-2021 KLAMKI - 170/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE NOVE chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

70,33 zł 86,50 zł

Klamka INFINITY-LINE NOVE chrom satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

70,33 zł 86,50 zł

Klamka INFINITY-LINE NOVE czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

70,33 zł 86,50 zł

Klamka INFINITY-LINE NOVE satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

70,33 zł 86,50 zł

Klamka INFINITY-LINE OMEGA chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RGQ.

Producent: INFINITY LINE

62,69 zł 77,11 zł

Klamka INFINITY-LINE OMEGA satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RGQ.

Producent: INFINITY LINE

62,69 zł 77,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2714-klamka-infinity-line-nove-chrom-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4265-klamka-infinity-line-nove-chrom-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2713-klamka-infinity-line-nove-czarna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2712-klamka-infinity-line-nove-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2715-klamka-infinity-line-omega-chrom-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2716-klamka-infinity-line-omega-satyna-rozeta-kwadrat.html


8-04-2021 KLAMKI - 171/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE PAOLA satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

42,73 zł 52,55 zł

Klamka INFINITY-LINE PLATON chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

67,46 zł 82,98 zł

Klamka INFINITY-LINE PLATON satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

67,46 zł 82,98 zł

Klamka INFINITY-LINE PLATON tytan rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

67,46 zł 82,98 zł

Klamka INFINITY-LINE RONDA FIT 6mm chrom rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

77,62 zł 95,47 zł

Klamka INFINITY-LINE RONDA FIT 6mm czarna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

77,62 zł 95,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2720-klamka-infinity-line-paola-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2575-klamka-infinity-line-platon-chrom-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2574-klamka-infinity-line-platon-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2573-klamka-infinity-line-platon-tytan-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4447-klamka-infinity-line-ronda-fit-6mm-chrom-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4446-klamka-infinity-line-ronda-fit-6mm-czarna-rozeta-okragla.html


8-04-2021 KLAMKI - 172/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE RONDA FIT 6mm złota rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

84,26 zł 103,64 zł

Klamka INFINITY-LINE SHARK FIT 6mm chrom matowy rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

88,88 zł 109,32 zł

Klamka INFINITY-LINE STINGER FIT 6mm chorm matowy rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

78,64 zł 96,72 zł

Klamka INFINITY-LINE STINGER FIT 6mm chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

78,64 zł 96,72 zł

Klamka INFINITY-LINE STINGER FIT 6mm czarna satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

78,64 zł 96,72 zł

Klamka INFINITY-LINE STINGER FIT 6mm tytan rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

78,64 zł 96,72 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4448-klamka-infinity-line-ronda-fit-6mm-zlota-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4452-klamka-infinity-line-shark-fit-6mm-chorm-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4270-klamka-infinity-line-stinger-fit-6mm-chorm-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4272-klamka-infinity-line-stinger-fit-6mm-chrom-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4271-klamka-infinity-line-stinger-fit-6mm-czarna-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4450-klamka-infinity-line-stinger-fit-6mm-tytan-rozeta-kwadrat.html


8-04-2021 KLAMKI - 173/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE STINGER FIT 6mm złota rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

84,26 zł 103,64 zł

Klamka INFINITY-LINE TORINO chrom-satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

39,13 zł 48,13 zł

Klamka INFINITY-LINE WENUS chrom rozeta okragła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

57,38 zł 70,57 zł

Klamka INFINITY-LINE WENUS chrom-satyna rozeta okragła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

57,38 zł 70,57 zł

Klamka INFINITY-LINE WENUS FIT chrom rozeta okragła 6mm
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.
Rozeta 6mm.
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

73,12 zł 89,93 zł

Klamka INFINITY-LINE WENUS FIT czarna rozeta okragła 6mm
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.
Rozeta 6mm.
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

73,12 zł 89,94 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4449-klamka-infinity-line-stinger-fit-6mm-zlota-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2582-klamka-infinity-line-torino-chrom-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2563-klamka-infinity-line-wenus-chrom-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2564-klamka-infinity-line-wenus-chrom-satyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4266-klamka-infinity-line-wenus-fit-chrom-rozeta-okragla-6mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4267-klamka-infinity-line-wenus-fit-czarna-rozeta-okragla-6mm.html


8-04-2021 KLAMKI - 174/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE WENUS satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

58,74 zł 72,25 zł

Klamka INFINITY-LINE ZEUS satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, NIEDOSTĘPNA do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod
klucz,wkładkę bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.  NIEDOSTĘPNA

Producent: INFINITY LINE

72,84 zł 89,59 zł

Klamka JULIA rozeta okrągła R2 chrom / nikiel-satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka JULIA rozeta okrągła R2 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka LUNA na rozecie okrągłej R9 chrom satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

42,47 zł 52,23 zł

Klamka MISTICO na rozecie kwadratowej QR14 chrom
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

56,33 zł 69,29 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2565-klamka-infinity-line-wenus-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2576-klamka-infinity-line-zeus-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2802-klamka-julia-rozeta-okragla-r2-chrom-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2803-klamka-julia-rozeta-okragla-r2-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2800-klamka-luna-na-rozecie-okraglej-r9-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2827-klamka-mistico-na-rozecie-kwadratowej-qr14-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 175/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka MISTICO na rozecie kwadratowej QR14 chrom satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

50,27 zł 61,83 zł

Klamka MISTICO na rozecie kwadratowej QR14 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

55,47 zł 68,22 zł

Klamka NIKE rozeta okrągła R2 nikiel antyczny
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

52,00 zł 63,96 zł

Klamka NIKE rozeta okrągła R2 patyna antyczna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

48,53 zł 59,70 zł

Klamka ORTERA rozeta okrągła R2 nikiel antyczny
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

56,33 zł 69,29 zł

Klamka ORTERA rozeta okrągła R2 patyna antyczna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

52,00 zł 63,96 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2828-klamka-mistico-na-rozecie-kwadratowej-qr14-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2829-klamka-mistico-na-rozecie-kwadratowej-qr14-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2804-klamka-nike-rozeta-okragla-r2-nikiel-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2805-klamka-nike-rozeta-okragla-r2-patyna-antyczna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2806-klamka-ortera-rozeta-okragla-r2-nikiel-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2807-klamka-ortera-rozeta-okragla-r2-patyna-antyczna.html


8-04-2021 KLAMKI - 176/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka OSCAR rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit 
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

46,80 zł 57,56 zł

Klamka OSCAR rozeta kwadratowa QR9 chrom / nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

46,80 zł 57,56 zł

Klamka OSCAR rozeta kwadratowa QR9 nikiel satyna 
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

46,80 zł 57,56 zł

Klamka QUBIK rozeta kwadratowa czarna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na rozecie kwadratowej w modnym czarnym kolorze.
Producent: KUCHINOX

35,56 zł 43,74 zł

Klamka RETRO 72 bęb patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka nadająca się do stylowych pomieszczeń wymagających
odpowiedniego wzorrnictwa.
Producent: KUCHINOX

45,69 zł 56,20 zł

Klamka RETRO 72 klucz patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka nadająca się do stylowych pomieszczeń wymagających
odpowiedniego wzorrnictwa.
Producent: KUCHINOX

48,60 zł 59,78 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2830-klamka-oscar-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2831-klamka-oscar-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2832-klamka-oscar-rozeta-kwadratowa-qr9-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2991-klamka-qubik-rozeta-kwadratowa-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2996-klamka-retro-72-beb-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2995-klamka-retro-72-klucz-patyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 177/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka RETRO 72 wc patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka nadająca się do stylowych pomieszczeń wymagających
odpowiedniego wzorrnictwa.
Producent: KUCHINOX

49,37 zł 60,73 zł

Klamka ROMANA 72 klucz patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

Klamka ROMANA 72 klucz satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

Klamka ROMANA 72 wc patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

21,26 zł 26,15 zł

Klamka ROMANA 72 wc satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

21,26 zł 26,15 zł

Klamka ROMANA 72 wkładka patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2997-klamka-retro-72-wc-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2969-klamka-romana-72-klucz-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2973-klamka-romana-72-klucz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2972-klamka-romana-72-wc-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2976-klamka-romana-72-wc-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2971-klamka-romana-72-wkladka-patyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 178/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ROMANA 72 wkładka satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

Klamka ROMANA 90 klucz patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

24,15 zł 29,70 zł

Klamka ROMANA 90 klucz satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

24,15 zł 29,70 zł

Klamka ROMANA 90 wc patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

26,75 zł 32,90 zł

Klamka ROMANA 90 wc satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

26,75 zł 32,90 zł

Klamka ROMANA 90 wkładka patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

24,15 zł 29,70 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2975-klamka-romana-72-wkladka-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2978-klamka-romana-90-klucz-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2980-klamka-romana-90-klucz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2979-klamka-romana-90-wc-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2977-klamka-romana-90-wc-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2970-klamka-romana-90-wkladka-patyna.html


8-04-2021 KLAMKI - 179/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ROMANA 90 wkładka satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

24,15 zł 29,70 zł

Klamka ROMANA-R rozeta okrągła patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

17,84 zł 21,94 zł

Klamka ROMANA-R rozeta okrągła satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

17,84 zł 21,94 zł

Klamka ROYAL rozeta kwadratowa QR4 chrom
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

68,47 zł 84,21 zł

Klamka ROYAL VR1 rozeta prostokątna chrom/beż matowy
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka z eleganckimi wstawkami dekoracyjnymi w rękojeści. Rozety prostokątne
podkreślają wyjątkowy design. Do kompletu rozety prostokątne VR1.

Producent: ROOTHKIN

130,00 zł 159,90 zł

Klamka ROYAL VR1 rozeta prostokątna chrom/biały matowy
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka z eleganckimi wstawkami dekoracyjnymi w rękojeści. Rozety prostokątne
podkreślają wyjątkowy design. Do kompletu rozety prostokątne VR1.

Producent: ROOTHKIN

130,00 zł 159,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2974-klamka-romana-90-wkladka-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2966-klamka-romana-r-rozeta-okragla-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2967-klamka-romana-r-rozeta-okragla-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2835-klamka-royal-rozeta-kwadratowa-qr4-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2788-klamka-royal-vr1-rozeta-prostokatna-chrom-bez-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2789-klamka-royal-vr1-rozeta-prostokatna-chrom-bialy-matowy.html


8-04-2021 KLAMKI - 180/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ROYAL VR1 rozeta prostokątna chrom/czarny matowy
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka z eleganckimi wstawkami dekoracyjnymi w rękojeści. Rozety prostokątne
podkreślają wyjątkowy design. Do kompletu rozety prostokątne VR1.

Producent: ROOTHKIN

103,13 zł 126,85 zł

Klamka ROYAL VR1 rozeta prostokątna chrom/czerwony matowy
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka z eleganckimi wstawkami dekoracyjnymi w rękojeści. Rozety prostokątne
podkreślają wyjątkowy design. Do kompletu rozety prostokątne VR1.

Producent: ROOTHKIN

130,00 zł 159,90 zł

Klamka SYDNEY szyld 72mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka SYDNEY szyld 72mm mosiądz antyczny wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka SYDNEY szyld 72mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka SYDNEY szyld 72mm nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2790-klamka-royal-vr1-rozeta-prostokatna-chrom-czarny-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2791-klamka-royal-vr1-rozeta-prostokatna-chrom-czerwony-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2868-klamka-sydney-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2869-klamka-sydney-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2870-klamka-sydney-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2871-klamka-sydney-szyld-72mm-nikiel-satyna-klucz.html


8-04-2021 KLAMKI - 181/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka SYDNEY szyld 72mm nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka SYDNEY szyld 72mm nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka SYDNEY szyld 90mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka SYDNEY szyld 90mm mosiądz antyczny wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka SYDNEY szyld 90mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka SYDNEY szyld 90mm nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2872-klamka-sydney-szyld-72mm-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2873-klamka-sydney-szyld-72mm-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2874-klamka-sydney-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2875-klamka-sydney-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2876-klamka-sydney-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2877-klamka-sydney-szyld-90mm-nikiel-satyna-klucz.html


8-04-2021 KLAMKI - 182/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka SYDNEY szyld 90mm nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka SYDNEY szyld 90mm nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka UNICO rozeta kwadratowa QR14 chrom satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

58,93 zł 72,49 zł

Klamka UNICO rozeta kwadratowa QR14 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

59,80 zł 73,55 zł

Rozeta BRAVO patyna
Skrócony opis:
Rozeta prostokątna do klamkBRAVO.

Producent: ALUBRASS

12,56 zł 15,45 zł

Rozeta BRAVO nikiel
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

12,56 zł 15,45 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2878-klamka-sydney-szyld-90mm-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2879-klamka-sydney-szyld-90mm-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2836-klamka-unico-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2837-klamka-unico-rozeta-kwadratowa-qr14-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3007-klamka-bravo-rozeta-kwadrat-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3003-rozeta-bravo-nikiel.html


8-04-2021 KLAMKI - 183/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa klucz czarna QUBIK
Skrócony opis: Rozeta do klamki QUBIK w kolorze czarnym.
Producent: KUCHINOX

15,73 zł 19,35 zł

Rozeta kwadratowa klucz satyna do klamki ENE
Skrócony opis: Rozeta kwadratowa pasująca do klamek ENE.
Producent: DOMINO

15,41 zł 18,95 zł

Rozeta kwadratowa QR14 chrom klucz
Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta kwadratowa QR14 chrom satyna klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta kwadratowa QR14 chrom satyna wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta kwadratowa QR14 chrom satyna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2992-rozeta-kwadratowa-klucz-czarna-qubik.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2984-rozeta-kwadratowa-klucz-satyna-do-klamki-ene.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2904-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2907-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2908-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2909-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-satyna-wkladka.html


8-04-2021 KLAMKI - 184/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa QR14 chrom wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta kwadratowa QR14 chrom wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta kwadratowa QR14 nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta kwadratowa QR14 nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta kwadratowa QR14 nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta kwadratowa QR4 chrom klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

28,51 zł 35,07 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2905-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2906-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2910-rozeta-kwadratowa-qr14-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2911-rozeta-kwadratowa-qr14-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2912-rozeta-kwadratowa-qr14-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2913-rozeta-kwadratowa-qr4-chrom-klucz.html


8-04-2021 KLAMKI - 185/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa QR4 chrom wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

42,21 zł 51,91 zł

Rozeta kwadratowa QR4 chrom wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

28,51 zł 35,07 zł

Rozeta kwadratowa QR6 chrom / grafit klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

16,47 zł 20,25 zł

Rozeta kwadratowa QR6 chrom / grafit wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

23,40 zł 28,78 zł

Rozeta kwadratowa QR6 chrom / grafit wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

16,47 zł 20,25 zł

Rozeta kwadratowa QR6 chrom / nikiel klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

16,47 zł 20,25 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2914-rozeta-kwadratowa-qr4-chrom-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2915-rozeta-kwadratowa-qr4-chrom-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2916-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-grafit-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2917-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-grafit-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2918-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-grafit-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2919-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-nikiel-klucz.html


8-04-2021 KLAMKI - 186/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa QR6 chrom / nikiel wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

21,23 zł 26,12 zł

Rozeta kwadratowa QR6 chrom / nikiel wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

16,47 zł 20,25 zł

Rozeta kwadratowa QR8 chrom klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,07 zł 23,45 zł

Rozeta kwadratowa QR8 chrom wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

25,13 zł 30,91 zł

Rozeta kwadratowa QR8 chrom wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,07 zł 23,45 zł

Rozeta kwadratowa QR8 czarny klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

18,20 zł 22,39 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2920-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-nikiel-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2921-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-nikiel-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2922-rozeta-kwadratowa-qr8-chrom-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2923-rozeta-kwadratowa-qr8-chrom-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2924-rozeta-kwadratowa-qr8-chrom-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2925-rozeta-kwadratowa-qr8-czarny-klucz.html


8-04-2021 KLAMKI - 187/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa QR8 czarny wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

23,40 zł 28,78 zł

Rozeta kwadratowa QR8 czarny wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

18,20 zł 22,39 zł

Rozeta kwadratowa QR8 nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,07 zł 23,45 zł

Rozeta kwadratowa QR8 nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

25,13 zł 30,91 zł

Rozeta kwadratowa QR8 nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,07 zł 23,45 zł

Rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2926-rozeta-kwadratowa-qr8-czarny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2927-rozeta-kwadratowa-qr8-czarny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2928-rozeta-kwadratowa-qr8-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2929-rozeta-kwadratowa-qr8-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2930-rozeta-kwadratowa-qr8-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2931-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit-klucz.html


8-04-2021 KLAMKI - 188/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta kwadratowa QR9 grafit klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,51 zł

Rozeta kwadratowa QR9 grafit wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta kwadratowa QR9 grafit wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,51 zł

Rozeta kwadratowa QR9 nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,51 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2932-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2933-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2934-rozeta-kwadratowa-qr9-grafit-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2935-rozeta-kwadratowa-qr9-grafit-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2936-rozeta-kwadratowa-qr9-grafit-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2937-rozeta-kwadratowa-qr9-nikiel-satyna-klucz.html


8-04-2021 KLAMKI - 189/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa QR9 nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta kwadratowa QR9 nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,51 zł

Rozeta kwadratowa wc czarna QUBIK
Skrócony opis: Rozeta do klamki QUBIK w kolorze czarnym.
Producent: KUCHINOX

20,37 zł 25,06 zł

Rozeta kwadratowa wc satyna do klamki ENE
Skrócony opis: Rozeta kwadratowa pasująca do klamek ENE.
Producent: DOMINO

21,47 zł 26,41 zł

Rozeta kwadratowa wkładka czarna QUBIK
Skrócony opis: Rozeta do klamki QUBIK w kolorze czarnym.
Producent: KUCHINOX

15,73 zł 19,35 zł

Rozeta kwadratowa władka satyna do klamki ENE
Skrócony opis: Rozeta kwadratowa pasująca do klamek ENE.
Producent: DOMINO

15,41 zł 18,95 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2938-rozeta-kwadratowa-qr9-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2939-rozeta-kwadratowa-qr9-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2994-rozeta-kwadratowa-wc-czarna-qubik.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2981-rozeta-kwadratowa-wc-satyna-do-klamki-ene.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2993-rozeta-kwadratowa-wkladka-czarna-qubik.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2982-rozeta-kwadratowa-wladka-satyna-do-klamki-ene.html


8-04-2021 KLAMKI - 190/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta okrągła R2 chrom / nikiel-satyna klucz
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

12,13 zł 14,92 zł

Rozeta okrągła R2 chrom / nikiel-satyna wc
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,07 zł 23,45 zł

Rozeta okrągła R2 chrom / nikiel-satyna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

12,13 zł 14,92 zł

Rozeta okrągła R2 mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

21,67 zł 26,65 zł

Rozeta okrągła R2 mosiądz antyczny wc
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

36,40 zł 44,77 zł

Rozeta okrągła R2 mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

21,67 zł 26,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2940-rozeta-okragla-r2-chrom-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2941-rozeta-okragla-r2-chrom-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2942-rozeta-okragla-r2-chrom-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2943-rozeta-okragla-r2-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2944-rozeta-okragla-r2-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2945-rozeta-okragla-r2-mosiadz-antyczny-wkladka.html


8-04-2021 KLAMKI - 191/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta okrągła R2 nikiel antyczny klucz
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel antyczny wc
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

42,47 zł 52,23 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel antyczny wkładka
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel chrom klucz
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

12,13 zł 14,92 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel chrom wc
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,07 zł 23,45 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel chrom wkładka
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

12,13 zł 14,92 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2946-rozeta-okragla-r2-nikiel-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2947-rozeta-okragla-r2-nikiel-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2948-rozeta-okragla-r2-nikiel-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2952-rozeta-okragla-r2-nikiel-chrom-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2953-rozeta-okragla-r2-nikiel-chrom-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2954-rozeta-okragla-r2-nikiel-chrom-wkladka.html


8-04-2021 KLAMKI - 192/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta okrągła R2 nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

12,13 zł 14,92 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,07 zł 23,46 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

12,13 zł 14,92 zł

Rozeta okrągła R9 chrom klucz
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta okrągła R9 chrom wc
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta okrągła R9 chrom wkładka
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2949-rozeta-okragla-r2-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2950-rozeta-okragla-r2-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2951-rozeta-okragla-r2-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2955-rozeta-okragla-r9-chrom-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2956-rozeta-okragla-r9-chrom-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2957-rozeta-okragla-r9-chrom-wkladka.html


8-04-2021 KLAMKI - 193/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta prostokątna VR1 chrom klucz
Skrócony opis:
Rozeta prostokątna pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

28,51 zł 35,07 zł

Rozeta prostokątna VR1 chrom wc
Skrócony opis:
Rozeta prostokątna pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

42,21 zł 51,91 zł

KLAMKI DO DRZWI ALUMINIOWYCH I PCV
Strona główna > KLAMKI > KLAMKI DO DRZWI ALUMINIOWYCH I PCV

Klamka 165 72 bęb czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem proszkowym. Klamka
nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe poprzez kołek nitujący.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Klamka 165 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem proszkowym. Klamka
nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe poprzez kołek nitujący.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Klamka bramowa 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem proszkowym. Klamka
nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe poprzez kołek
nitujący.Klamka posiada trzpień 10mm jaki jest wymagany przy zamkach wpuszczanych
bramowych.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

33,31 zł 40,97 zł

Klamka bramowa 90 klucz czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem proszkowym. Klamka
nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe poprzez kołek
nitujący.Klamka posiada trzpień 10mm jaki jest wymagany przy zamkach wpuszczanych
bramowych.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

33,31 zł 40,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2958-rozeta-prostokatna-vr1-chrom-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2959-rozeta-prostokatna-vr1-chrom-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3858-klamka-165-72-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3859-klamka-165-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3867-klamka-bramowa-90-beb-brazowa-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3868-klamka-bramowa-90-klucz-brazowa-czarna.html


8-04-2021 KLAMKI - 194/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka HD 31 92mm biała
Skrócony opis:
Ekonomiczna klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które wymuszają
wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu może
wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy, czarny,
srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

20,00 zł 24,60 zł

Klamka HD 31 92mm brązowa
Skrócony opis:
Ekonomiczna klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które wymuszają
wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu może
wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy, czarny,
srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

20,00 zł 24,60 zł

Klamka HD 31 92mm czarna
Skrócony opis:
Ekonomiczna klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które wymuszają
wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu może
wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy, czarny,
srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

20,00 zł 24,60 zł

Klamka HD 31 92mm srebrna
Skrócony opis:
Ekonomiczna klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które wymuszają
wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu może
wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy, czarny,
srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

20,00 zł 24,60 zł

Klamka MASTER COMFORT biała
Skrócony opis:
Klamka na szyldzie dzielonym prostokątnym lakierowana lakierem proszkowym. Powłoka
dodatkowo zabezpieczona jest nylonem, dzięki czemu powierzchnia klamki jest estetyczna i trwała.
Klamka posiada mechanizma wspomagania.

Producent: MASTER

34,01 zł 41,83 zł

Klamka MASTER COMFORT brązowa
Skrócony opis:
Klamka na szyldzie dzielonym prostokątnym lakierowana lakierem proszkowym. Powłoka
dodatkowo zabezpieczona jest nylonem, dzięki czemu powierzchnia klamki jest estetyczna i trwała.
Klamka posiada mechanizma wspomagania.

Producent: MASTER

34,01 zł 41,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3938-klamka-hd-31-92mm-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3939-klamka-hd-31-92mm-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3941-klamka-hd-31-92mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3940-klamka-hd-31-92mm-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3875-klamka-master-comfort-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3874-klamka-master-comfort-brazowa.html


8-04-2021 KLAMKI - 195/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka MASTER COMFORT srebrna
Skrócony opis:
Klamka na szyldzie dzielonym prostokątnym lakierowana lakierem proszkowym. Powłoka
dodatkowo zabezpieczona jest nylonem, dzięki czemu powierzchnia klamki jest estetyczna i trwała.
Klamka posiada mechanizma wspomagania.

Producent: MASTER

34,01 zł 41,83 zł

Klamka METALIK SOLO z rozetami tworzywo czarna
Skrócony opis:
Klamka bez rozet, trzpień standardowy 8mm, lakierowana proszkiem. W komplecie rozety pod
wkładkę wciskane z tworzywa.

Producent: METALIK

17,07 zł 21,00 zł

Klamka ST27 72 bęb czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie aluminiowym lakierowana lakierem proszkowym.
Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpieniem łączona jest na stałe poprzez kołek
nitujący.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

45,29 zł 55,71 zł

Klamka ST27 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie aluminiowym lakierowana lakierem proszkowym.
Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpieniem łączona jest na stałe poprzez kołek
nitujący.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

45,29 zł 55,71 zł

Klamka WALA H1 72 bęb biała
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka WALA H1 72 bęb brązowa
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3873-klamka-master-comfort-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3917-klamka-metalik-solo-z-rozetami-tworzywo-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3849-klamka-st27-72-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3850-klamka-st27-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3882-klamka-wala-h1-72-beb-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3883-klamka-wala-h1-72-beb-brazowa.html


8-04-2021 KLAMKI - 196/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka WALA H1 72 bęb inox
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

63,47 zł 78,07 zł

Klamka WALA H1 72 bęb srebrna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka WALA H1 92 bęb biała
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka WALA H1 92 bęb czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka WALA H1 92 bęb inox
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

63,47 zł 78,07 zł

Klamka WALA H1 92 bęb srebrna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3886-klamka-wala-h1-72-beb-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3884-klamka-wala-h1-72-beb-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3887-klamka-wala-h1-92-beb-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3888-klamka-wala-h1-92-beb-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3891-klamka-wala-h1-92-beb-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3889-klamka-wala-h1-92-beb-srebrna.html


8-04-2021 KLAMKI - 197/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka WALA H1 KRÓTKA biała
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni. 

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka WALA H1 KRÓTKA brązowa
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni. 

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka WALA H1 KRÓTKA inox
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni. 

Producent: WALA

63,47 zł 78,07 zł

Klamka WALA H1 KRÓTKA srebrna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni. 

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka ZB tarcze pod klamkę i wkładkę czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem proszkowym. Klamka
nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe poprzez kołek nitujący.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

46,12 zł 56,73 zł

Klamka-Uchwyt 165 72 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały - Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe
poprzez kołek nitujący.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3902-klamka-wala-h1-krotka-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3903-klamka-wala-h1-krotka-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3906-klamka-wala-h1-krotka-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3904-klamka-wala-h1-krotka-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3864-klamka-zb-tarcze-pod-klamke-i-wkladke-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3860-klamka-uchwyt-165-72-beb-czarna.html


8-04-2021 KLAMKI - 198/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka-Uchwyt 165 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały - Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe
poprzez kołek nitujący.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Klamka-Uchwyt bramowa 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały - klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe
poprzez kołek nitujący.Klamka posiada trzpień 10mm jaki jest wymagany przy zamkach
wpuszczanych bramowych.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Klamka-Uchwyt ST27 72 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały - klamka wykonana z aluminium na szyldzie aluminiowym lakierowana lakierem
proszkowym. Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpieniem łączona jest na stałe
poprzez kołek nitujący.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

45,29 zł 55,71 zł

Klamka-Uchwyt ST27 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały - klamka wykonana z aluminium na szyldzie aluminiowym lakierowana lakierem
proszkowym. Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpieniem łączona jest na stałe
poprzez kołek nitujący.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

45,29 zł 55,71 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 72 bęb biała
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 72 bęb brązowa
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3861-klamka-uchwyt-165-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3869-klamka-uchwyt-bramowa-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3851-klamka-uchwyt-st27-72-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3852-klamka-uchwyt-st27-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3892-klamka-uchwyt-wala-h1-72-beb-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3893-klamka-uchwyt-wala-h1-72-beb-brazowa.html


8-04-2021 KLAMKI - 199/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka-Uchwyt WALA H1 72 bęb inox
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

63,47 zł 78,07 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 72 bęb srebrna
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 92 bęb biała
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 92 bęb brązowa
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 92 bęb inox
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

63,47 zł 78,07 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 92 bęb srebrna
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3896-klamka-uchwyt-wala-h1-72-beb-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3894-klamka-uchwyt-wala-h1-72-beb-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3897-klamka-uchwyt-wala-h1-92-beb-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3898-klamka-uchwyt-wala-h1-92-beb-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3901-klamka-uchwyt-wala-h1-92-beb-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3899-klamka-uchwyt-wala-h1-92-beb-srebrna.html


8-04-2021 KLAMKI - 200/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka-Uchwyt WALA H1 KRÓTKA biała
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. 

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 KRÓTKA czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. 

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 KRÓTKA inox
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. 

Producent: WALA

63,47 zł 78,07 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 KRÓTKA srebrna
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. 

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt ZB tarcze pod klamkę i wkładkę czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe
poprzez kołek nitujący.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Szyld prostokatny WALA bęb biała
Skrócony opis:
Rozeta pod wkładkę do kompletu do klamki H1.

Producent: WALA

10,50 zł 12,92 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3907-klamka-uchwyt-wala-h1-krotka-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3908-klamka-uchwyt-wala-h1-krotka-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3911-klamka-uchwyt-wala-h1-krotka-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3909-klamka-uchwyt-wala-h1-krotka-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3865-klamka-uchwyt-zb-tarcze-pod-klamke-i-wkladke-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3912-szyld-prostokatny-wala-beb-biala.html


8-04-2021 KLAMKI - 201/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Szyld prostokątny WALA bęb brązowa
Skrócony opis:
Rozeta pod wkładkę do kompletu do klamki H1.

Producent: WALA

10,50 zł 12,92 zł

Szyld prostokątny WALA bęb inox
Skrócony opis:
Rozeta pod wkładkę do kompletu do klamki H1.

Producent: WALA

20,91 zł 25,72 zł

Szyld prostokątny WALA bęb srebrna
Skrócony opis:
Rozeta pod wkładkę do kompletu do klamki H1.

Producent: WALA

7,00 zł 8,61 zł

Szyld tworzywowy wciskany czarny
Skrócony opis:
Rozeta wciskana pod wkładkę wykonana z tworzywa.

Producent: METALIK

1,08 zł 1,33 zł

Uchwyt-Klamka HD 30 92mm biała
Skrócony opis:
Ekonomiczny Uchwyt-klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które
wymuszają wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu
może wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy,
czarny, srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

25,00 zł 30,75 zł

Uchwyt-Klamka HD 30 92mm brązowa
Skrócony opis:
Ekonomiczny Uchwyt-klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które
wymuszają wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu
może wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy,
czarny, srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

25,00 zł 30,75 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3913-szyld-prostokatny-wala-beb-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3916-szyld-prostokatny-wala-beb-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3914-szyld-prostokatny-wala-beb-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3918-szyld-tworzywowy-wciskany-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3943-uchwyt-klamka-hd-30-92mm-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3942-uchwyt-klamka-hd-30-92mm-brazowa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Uchwyt-Klamka HD 30 92mm czarna
Skrócony opis:
Ekonomiczny Uchwyt-klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które
wymuszają wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu
może wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy,
czarny, srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

25,00 zł 30,75 zł

Uchwyt-Klamka HD 30 92mm srebrny
Skrócony opis:
Ekonomiczny Uchwyt-klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które
wymuszają wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu
może wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy,
czarny, srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

25,00 zł 30,75 zł

Uchwyt-Uchwyt 165 72 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt-uchwyt stały  wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. 
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Uchwyt-Uchwyt 165 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt-uchwyt stały  wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. 
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Uchwyt-Uchwyt bramowa 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt-uchwyt stały wykonany z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. Uchwyt przeznaczony jest do współpracy z zamkiem bramowym rolkowym.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Uchwyt-Uchwyt ST27 72 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt-uchwyt stały wykonany z aluminium na szyldzie aluminiowym lakierowana lakierem
proszkowym. Przeznaczony do wspólpracy z zmakami rolkowymi.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

45,29 zł 55,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3945-uchwyt-klamka-hd-30-92mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3944-uchwyt-klamka-hd-30-92mm-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3862-uchwyt-uchwyt-165-72-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3863-uchwyt-uchwyt-165-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3871-uchwyt-uchwyt-bramowa-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3853-uchwyt-uchwyt-st27-72-beb-czarna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Uchwyt-Uchwyt ST27 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt-uchwyt stały wykonany z aluminium na szyldzie aluminiowym lakierowana lakierem
proszkowym. Przeznaczony do wspólpracy z zmakami rolkowymi.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

45,29 zł 55,71 zł

Uchwyt-Uchwyt ZB tarcze pod klamkę i wkładkę czarna
Skrócony opis:
Uchwyt-uchwyt stały wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. Przeznaczenie głównie do współpracy z zamkiemami rolkowymi.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

KLAMKI DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
Strona główna > KLAMKI > KLAMKI DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F8 czarny
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

254,80 zł 313,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3854-uchwyt-uchwyt-st27-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3866-uchwyt-uchwyt-zb-tarcze-pod-klamke-i-wkladke-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3573-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3574-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3580-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3743-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-72-beb-f8-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F8 czarny
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

254,80 zł 313,40 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3575-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3576-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3577-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3578-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3744-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-92-beb-f8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3579-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA CEREZ Z ROZETĄ BĘB F1 srebrny
Skrócony opis:

CERES
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Klasa podstawowa

Producent: AXA

137,20 zł 168,76 zł

Klamka AXA CEREZ Z ROZETĄ BĘB F4 stare złoto
Skrócony opis:

CERES
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Klasa podstawowa

Producent: AXA

137,20 zł 168,76 zł

Klamka AXA CEREZ Z ROZETĄ BĘB F6 inox
Skrócony opis:

CERES
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Klasa podstawowa

Producent: AXA

137,20 zł 168,76 zł

Klamka AXA CEREZ Z ROZETĄ BĘB F8 czarny
Skrócony opis:

CERES
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Klasa podstawowa

Producent: AXA

157,73 zł 194,01 zł

Klamka AXA CEREZ Z ROZETĄ BĘB F9 tytan
Skrócony opis:

CERES
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Klasa podstawowa

Producent: AXA

137,20 zł 168,76 zł

Klamka AXA DIANA FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F1 srebrny
Skrócony opis:

DIANA PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• w standardzie: trzpień 150 mm (pływający) do klamki, 125 mm do gałki, śruby 100 mm
• Produkt Polski
 

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3581-klamka-axa-cerez-z-rozeta-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3582-klamka-axa-cerez-z-rozeta-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3583-klamka-axa-cerez-z-rozeta-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3736-klamka-axa-cerez-z-rozeta-beb-f8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3584-klamka-axa-cerez-z-rozeta-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3585-klamka-axa-diana-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f1-srebrny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA DIANA FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F4 stare złoto
Skrócony opis:

DIANA PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• w standardzie: trzpień 150 mm (pływający) do klamki, 125 mm do gałki, śruby 100 mm
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

Klamka AXA DIANA FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F6 inox
Skrócony opis:

DIANA PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• w standardzie: trzpień 150 mm (pływający) do klamki, 125 mm do gałki, śruby 100 mm
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

Klamka AXA DIANA FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F9 tytan
Skrócony opis:

DIANA PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• w standardzie: trzpień 150 mm (pływający) do klamki, 125 mm do gałki, śruby 100 mm
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

Klamka AXA DIVA 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA DIVA 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA DIVA 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3586-klamka-axa-diana-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3587-klamka-axa-diana-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3588-klamka-axa-diana-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3593-klamka-axa-diva-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3594-klamka-axa-diva-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3595-klamka-axa-diva-72-beb-f6-inox.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA DIVA 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA DIVA 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA DIVA 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA DIVA 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3596-klamka-axa-diva-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3597-klamka-axa-diva-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3598-klamka-axa-diva-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3599-klamka-axa-diva-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3600-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3601-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html


8-04-2021 KLAMKI - 208/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3602-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3603-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3604-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3605-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3606-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3607-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie72-beb-f6-inox.html


8-04-2021 KLAMKI - 209/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA HAGA PLUS 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
 

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 72 bęb F8 czarny
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• produkt na zamówienie około 7 dni (kolor czarny)

Producent: AXA

105,47 zł 129,73 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3608-klamka-axa-haga-plus-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3609-klamka-axa-haga-plus-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3610-klamka-axa-haga-plus-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3611-klamka-axa-haga-plus-72-beb-f8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3612-klamka-axa-haga-plus-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3613-klamka-axa-haga-plus-92-beb-f1-srebrny.html


8-04-2021 KLAMKI - 210/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA HAGA PLUS 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 92 bęb F8 czarny
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

105,47 zł 129,73 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3614-klamka-axa-haga-plus-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3615-klamka-axa-haga-plus-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3616-klamka-axa-haga-plus-92-beb-f8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3617-klamka-axa-haga-plus-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3618-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3619-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html


8-04-2021 KLAMKI - 211/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F8 czarny
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

254,80 zł 313,40 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3627-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3620-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-72-beb-f8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3621-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3622-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3623-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3624-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html


8-04-2021 KLAMKI - 212/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F8 czarny
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

254,80 zł 313,40 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3625-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-92-beb-f8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3626-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3628-klamka-axa-manitoba-plus-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3629-klamka-axa-manitoba-plus-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3630-klamka-axa-manitoba-plus-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3631-klamka-axa-manitoba-plus-72-beb-f9-tytan.html


8-04-2021 KLAMKI - 213/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA MANITOBA PLUS 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MARS FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F1 srebrny
Skrócony opis:

MARS PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

Klamka AXA MARS FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F4 stare złoto
Skrócony opis:

MARS PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3632-klamka-axa-manitoba-plus-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3633-klamka-axa-manitoba-plus-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3634-klamka-axa-manitoba-plus-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3635-klamka-axa-manitoba-plus-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3636-klamka-axa-mars-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3637-klamka-axa-mars-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f4-stare-zloto.html


8-04-2021 KLAMKI - 214/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA MARS FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F6 inox
Skrócony opis:

MARS PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

Klamka AXA MARS FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F9 tytan
Skrócony opis:

MARS PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3638-klamka-axa-mars-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3639-klamka-axa-mars-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3644-klamka-axa-niagara-plus-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3645-klamka-axa-niagara-plus-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3646-klamka-axa-niagara-plus-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3647-klamka-axa-niagara-plus-72-beb-f9-tytan.html


8-04-2021 KLAMKI - 215/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA NIAGARA PLUS 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA ODIN 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA ODIN 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3648-klamka-axa-niagara-plus-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3649-klamka-axa-niagara-plus-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3650-klamka-axa-niagara-plus-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3651-klamka-axa-niagara-plus-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3652-klamka-axa-odin-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3653-klamka-axa-odin-72-beb-f4-stare-zloto.html


8-04-2021 KLAMKI - 216/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA ODIN 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA ODIN 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA ODIN 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA ODIN 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA ODIN 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA ODIN 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3654-klamka-axa-odin-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3667-klamka-axa-odin-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3655-klamka-axa-odin-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3656-klamka-axa-odin-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3657-klamka-axa-odin-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3658-klamka-axa-odin-92-beb-f9-tytan.html


8-04-2021 KLAMKI - 217/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3659-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3660-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3661-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3662-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3663-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3664-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html


8-04-2021 KLAMKI - 218/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA OTTAWA 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

OTTAWA
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie zewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

66,27 zł 81,51 zł

Klamka AXA OTTAWA 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

OTTAWA
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie zewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

66,27 zł 81,51 zł

Klamka AXA OTTAWA 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

OTTAWA
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie zewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

66,27 zł 81,51 zł

Klamka AXA OTTAWA 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

OTTAWA
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie zewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

66,27 zł 81,51 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3665-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3666-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3668-klamka-axa-ottawa-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3669-klamka-axa-ottawa-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3670-klamka-axa-ottawa-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3671-klamka-axa-ottawa-72-beb-f9-tytan.html


8-04-2021 KLAMKI - 219/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA PRESTIGE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3672-klamka-axa-prestige-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3673-klamka-axa-prestige-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3674-klamka-axa-prestige-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3675-klamka-axa-prestige-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3676-klamka-axa-prestige-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3677-klamka-axa-prestige-92-beb-f4-stare-zloto.html


8-04-2021 KLAMKI - 220/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA PRESTIGE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F8 czarna
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,93 zł 276,66 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3678-klamka-axa-prestige-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3679-klamka-axa-prestige-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3680-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3681-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3687-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3737-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-72-beb-f8-czarna.html


8-04-2021 KLAMKI - 221/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F8 czarna
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,93 zł 276,66 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3682-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3683-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3684-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3685-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3738-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-92-beb-f8-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3686-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html


8-04-2021 KLAMKI - 222/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA QUEBEC 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3703-klamka-axa-quebec-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3688-klamka-axa-quebec-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3689-klamka-axa-quebec-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3690-klamka-axa-quebec-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3691-klamka-axa-quebec-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3692-klamka-axa-quebec-92-beb-f4-stare-zloto.html


8-04-2021 KLAMKI - 223/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA QUEBEC 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3693-klamka-axa-quebec-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3694-klamka-axa-quebec-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3695-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3696-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3697-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3698-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html


8-04-2021 KLAMKI - 224/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ROYAL 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA ROYAL 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3699-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3700-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3701-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3702-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3704-klamka-axa-royal-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3705-klamka-axa-royal-72-beb-f4-stare-zloto.html


8-04-2021 KLAMKI - 225/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA ROYAL 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA ROYAL 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA ROYAL 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA ROYAL 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA ROYAL 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA ROYAL 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3706-klamka-axa-royal-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3707-klamka-axa-royal-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3708-klamka-axa-royal-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3709-klamka-axa-royal-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3710-klamka-axa-royal-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3711-klamka-axa-royal-92-beb-f9-tytan.html


8-04-2021 KLAMKI - 226/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb chrom
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

287,47 zł 353,59 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F8 czarna
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,93 zł 276,66 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3741-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-72-beb-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3712-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3713-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3719-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3739-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-72-beb-f8-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3714-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html


8-04-2021 KLAMKI - 227/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb chrom
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

287,47 zł 353,59 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F8 czarna
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,93 zł 276,66 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3742-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-92-beb-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3715-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3716-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3717-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3740-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-92-beb-f8-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3718-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html


8-04-2021 KLAMKI - 228/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

TORONTO FIX
4 klasa bezpieczeństwa

 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

TORONTO FIX
4 klasa bezpieczeństwa

 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

TORONTO FIX
4 klasa bezpieczeństwa

 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

TORONTO FIX
TORONTO FIX

4 klasa bezpieczeństwa
 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

4 klasa bezpieczeństwa
 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3728-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3729-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3730-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3731-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3732-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html


8-04-2021 KLAMKI - 229/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

TORONTO FIX
4 klasa bezpieczeństwa

 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

TORONTO FIX
4 klasa bezpieczeństwa

 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

TORONTO FIX
4 klasa bezpieczeństwa

 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

Klamka INFINITY CEZAR 72 bęb patyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY CEZAR 72 bęb patyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY CEZAR 72 bęb satyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3733-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3734-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3735-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2656-klamka-infinity-cezar-72-beb-patyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2657-klamka-infinity-cezar-72-beb-patyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2658-klamka-infinity-cezar-72-beb-satyna-lewa.html


8-04-2021 KLAMKI - 230/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY CEZAR 72 bęb satyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY CEZAR 90 bęb patyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowwe wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe śrub i trzpieni,
pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY CEZAR 90 bęb patyna/satyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY CEZAR 92 bęb satyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY CEZAR 92 bęb satyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY NERON 72 bęb patyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2659-klamka-infinity-cezar-72-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2678-klamka-infinity-cezar-90-beb-patyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2679-klamka-infinity-cezar-90-beb-patynasatyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2660-klamka-infinity-cezar-92-beb-satyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2661-klamka-infinity-cezar-92-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2672-klamka-infinity-neron-72-beb-patyna-lewa.html


8-04-2021 KLAMKI - 231/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY NERON 72 bęb patyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY NERON 72 bęb satyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY NERON 72 bęb satyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY NERON 92 bęb satyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY NERON 92 bęb satyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY TORINO 72 bęb czarna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2673-klamka-infinity-neron-72-beb-patyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2674-klamka-infinity-neron-72-beb-satyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2675-klamka-infinity-neron-72-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2676-klamka-infinity-neron-92-beb-satyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2677-klamka-infinity-neron-92-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/4506-klamka-infinity-torino-72-beb-satyna-lewa.html


8-04-2021 KLAMKI - 232/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY TORINO 72 bęb czarna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

92,46 zł 113,73 zł

Klamka INFINITY TORINO 72 bęb patyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY TORINO 72 bęb patyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY TORINO 72 bęb satyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,20 zł 106,03 zł

Klamka INFINITY TORINO 72 bęb satyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

92,46 zł 113,73 zł

Klamka SPACE 72 wkładka patyna lewa
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka zewnętrzna przeznaczona do drzwi wewnątrz budynków np..
mieszkania w blokach.
Producent: DOMINO

54,28 zł 66,76 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/4505-klamka-infinity-torino-72-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2662-klamka-infinity-torino-72-beb-patyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2663-klamka-infinity-torino-72-beb-patyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2664-klamka-infinity-torino-72-beb-satyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2665-klamka-infinity-torino-72-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2985-klamka-space-72-wkladka-patyna-lewa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka SPACE 72 wkładka patyna prawa
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka zewnętrzna przeznaczona do drzwi wewnątrz budynków np..
mieszkania w blokach.
Producent: DOMINO

52,97 zł 65,15 zł

Klamka SPACE 72 wkładka satyna lewa
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka zewnętrzna przeznaczona do drzwi wewnątrz budynków np..
mieszkania w blokach.
Producent: DOMINO

54,52 zł 67,06 zł

Klamka SPACE 72 wkładka satyna prawa
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka zewnętrzna przeznaczona do drzwi wewnątrz budynków np..
mieszkania w blokach.
Producent: DOMINO

54,52 zł 67,06 zł

Klamka T-INOX zewnętrzna szyld 72mm stal nierdzewna lewa
Skrócony opis:
Klamka zewnętrzna wykonana w 100% ze stali nierdzewnej. Zagwarantuje wysoką odporność na
ścieranie i odporność na warunki atmosferyczne.

Producent: ROOTHKIN

79,73 zł 98,07 zł

Klamka T-INOX zewnętrzna szyld 72mm stal nierdzewna prawa
Skrócony opis:
Klamka zewnętrzna wykonana w 100% ze stali nierdzewnej. Zagwarantuje wysoką odporność na
ścieranie i odporność na warunki atmosferyczne.

Producent: ROOTHKIN

79,73 zł 98,07 zł

Klamka TUPAI 3215 2275 72 bęb 03 chrom
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

358,77 zł 441,29 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2987-klamka-space-72-wkladka-patyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2988-klamka-space-72-wkladka-satyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2989-klamka-space-72-wkladka-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2881-klamka-t-inox-zewnetrzna-szyld-72mm-stal-nierdzewna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2880-klamka-t-inox-zewnetrzna-szyld-72mm-stal-nierdzewna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3303-klamka-tupai-3215-2275-72-beb-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 234/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3215 2275 72 bęb 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

358,77 zł 441,29 zł

Klamka TUPAI 3215 2275 72 bęb 153 czarna
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

358,77 zł 441,29 zł

Klamka TUPAI 3215 2275 72 bęb 77 patyna
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

358,77 zł 441,29 zł

Klamka TUPAI 3215 2275 72 bęb 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

358,77 zł 441,29 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3306-klamka-tupai-3215-2275-72-beb-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3305-klamka-tupai-3215-2275-72-beb-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3304-klamka-tupai-3215-2275-72-beb-77-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3302-klamka-tupai-3215-2275-72-beb-96-chrom-szczotkowany.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3215 2732 72 bęb 03 chrom
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

358,77 zł 441,29 zł

Klamka TUPAI 3215 2732 72 bęb 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

358,17 zł 440,55 zł

Klamka TUPAI 3215 2732 72 bęb 153 czarna
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

358,17 zł 440,55 zł

Klamka TUPAI 3215 2732 72 bęb 77 patyna
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

358,17 zł 440,55 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3308-klamka-tupai-3215-2732-72-beb-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3311-klamka-tupai-3215-2732-72-beb-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3310-klamka-tupai-3215-2732-72-beb-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3309-klamka-tupai-3215-2732-72-beb-77-patyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3215 2732 72 bęb 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

358,17 zł 440,55 zł

Klamka-Pochwyt INFINITY CEZAR 72 bęb patyna lewa
Skrócony opis:
Klamko-pochwyt wejściowy przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy
montażowe śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP

Producent: INFINITY LINE

92,46 zł 113,73 zł

Klamka-Pochwyt INFINITY CEZAR 72 bęb patyna prawa
Skrócony opis:
Klamko-pochwyt wejściowy przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy
montażowe śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP

Producent: INFINITY LINE

92,46 zł 113,73 zł

Klamka-Pochwyt INFINITY CEZAR 72 bęb satyna lewa
Skrócony opis:
Klamko-pochwyt wejściowy przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy
montażowe śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

92,46 zł 113,73 zł

Klamka-Pochwyt INFINITY CEZAR 72 bęb satyna prawa
Skrócony opis:
Klamko-pochwyt wejściowy przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy
montażowe śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

92,46 zł 113,73 zł

Rozeta INFINITY RZP 302 115mm bęb satyna
Skrócony opis:
Rozeta górna pod zamek dodatkowy w drzwiach wewnętrznych.

Producent: INFINITY LINE

35,66 zł 43,86 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3307-klamka-tupai-3215-2732-72-beb-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2668-klamka-pochwyt-infinity-cezar-72-beb-patyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2669-klamka-pochwyt-infinity-cezar-72-beb-patyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2670-klamka-pochwyt-infinity-cezar-72-beb-satyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2671-klamka-pochwyt-infinity-cezar-72-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2682-rozeta-infinity-rzp-302-115mm-beb-satyna.html
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Rozeta INFINITY RZP 302 DŁUGA 127mm bęb satyna
Skrócony opis:
Rozeta górna pod zamek dodatkowy w drzwiach wewnętrznych.

Producent: INFINITY LINE

35,66 zł 43,86 zł

Rozeta INFINITY RZP 402 115mm bęb patyna
Skrócony opis:
Rozeta górna pod zamek dodatkowy w drzwiach wewnętrznych.

Producent: INFINITY LINE

35,66 zł 43,86 zł

Rozeta INFINITY RZP 402 DŁUGA 127mm bęb patyna
Skrócony opis:
Rozeta górna pod zamek dodatkowy w drzwiach wewnętrznych.

Producent: INFINITY LINE

35,66 zł 43,86 zł

Rozeta SPACE wkładka patyna
Skrócony opis: Rozeta do klamki zewnętrznej SPACE.
Producent: DOMINO

18,80 zł 23,12 zł

Rozeta SPACE wkładka satyna
Skrócony opis: Rozeta do klamki zewnętrznej SPACE.
Producent: DOMINO

19,25 zł 23,68 zł

Szyld górny T-INOX zewnętrzny stal nierdzewna
Skrócony opis:
Rozeta pod górny zamek do klamki T-INOX wykonana w 100% ze stali nierdzewnej.

Producent: ROOTHKIN

26,00 zł 31,98 zł

ZAMKI WPUSZCZANE BOLCOWE
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI WPUSZCZANE BOLCOWE

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2680-rozeta-infinity-rzp-302-dluga-127mm-beb-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2684-rozeta-infinity-rzp-402-115mm-beb-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2681-rozeta-infinity-rzp-402-dluga-127mm-beb-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2990-rozeta-space-wkladka-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2986-rozeta-space-wkladka-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2882-szyld-gorny-t-inox-zewnetrzny-stal-nierdzewna.html
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Klamka KĘDZIORA 85 bęb mosiądz
Skrócony opis:
Klamka drzwiowa o rozstawie 85mm przeznaczona do zamka bolcowego o tym samym rozstawie.

Producent: KĘDZIORA

53,33 zł 65,60 zł

KLAMKI OKIENNE
Strona główna > KLAMKI > KLAMKI OKIENNE

Klamka okienna FAM BASIC biała
Skrócony opis:
Klamka okienna polskiego producenta wyokanana z aluminium rozeta z tworzywa. Mocna w
porównaniu do chińskich zamienników.

Producent: FAM

3,49 zł 4,29 zł

Klamka okienna FAM BASIC brąz
Skrócony opis:
Klamka okienna polskiego producenta wyokanana z aluminium rozeta z tworzywa. Mocna w
porównaniu do chińskich zamienników.

Producent: FAM

3,49 zł 4,29 zł

Klamka okienna PLUTON z kluczykiem biała
Skrócony opis:
Klamka okienna z zabezpieczeniem otwarcia w postaci kluczyka.

Producent: DOORTECH

13,79 zł 16,96 zł

Klamka okienna PLUTON z kluczykiem brąz
Skrócony opis:
Klamka okienna z zabezpieczeniem otwarcia w postaci kluczyka.

Producent: DOORTECH

13,79 zł 16,96 zł

Klamka okienna SECUSTIC biała
Skrócony opis:
Klamka okienna renomowanego producenta HOPPE. Dostepna w kilku kolorach.

Producent: HOPPE

10,68 zł 13,14 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/4158-klamka-kedziora-85-beb-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3919-klamka-okienna-fam-basic-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3921-klamka-okienna-fam-basic-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3922-klamka-okienna-pluton-z-kluczykiem-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3923-klamka-okienna-pluton-z-kluczykiem-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3924-klamka-okienna-secustic-biala.html
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Klamka okienna SECUSTIC brąz
Skrócony opis:
Klamka okienna renomowanego producenta HOPPE. Dostepna w kilku kolorach.

Producent: HOPPE

10,68 zł 13,14 zł

Klamka okienna SECUSTIC srebrny F1
Skrócony opis:
Klamka okienna renomowanego producenta HOPPE. Dostepna w kilku kolorach.

Producent: HOPPE

11,11 zł 13,67 zł

Klamka okienna SECUSTIC stare złoto F4
Skrócony opis:
Klamka okienna renomowanego producenta HOPPE. Dostepna w kilku kolorach.

Producent: HOPPE

11,11 zł 13,67 zł

Klamka okienna z kluczykiem OVERTURE chrom satyna
Skrócony opis:
Klamka okienna o wąskim profilu z zabezpieczeniem w postaci klukczuka w korpusie.

Producent: AGAS

25,11 zł 30,89 zł

Klamka okienna z kluczykiem OVERTURE złota
Skrócony opis:
Klamka okienna o wąskim profilu z zabezpieczeniem w postaci klukczuka w korpusie.

Producent: AGAS

19,72 zł 24,26 zł

KLAMKI TUPAI
Strona główna > KLAMKI > KLAMKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH PREMIUM > KLAMKI TUPAI

Klamka TUPAI 3099RT H 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

275,00 zł 338,25 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3925-klamka-okienna-secustic-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3926-klamka-okienna-secustic-srebrny-f1.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3927-klamka-okienna-secustic-stare-zloto-f4.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3928-klamka-okienna-z-kluczykiem-overture-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3920-klamka-okienna-z-kluczykiem-overture-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/3204-klamka-tupai-3099rt-h-03-chrom.html


8-04-2021 KLAMKI - 240/242

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3099RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

250,00 zł 307,50 zł

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

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

AKCESORIA DO KLAMEK
Strona główna > KLAMKI > AKCESORIA DO KLAMEK

Redukcja do trzpienia klamki 10/8
Skrócony opis:
Redukcja do trzpienia klamki z 8mm na 10mm. 

Producent: DOORTECH

2,08 zł 2,56 zł

Redukcja do trzpienia klamki 10/9
Skrócony opis:
Redukcja do trzpienia klamki z 9mm na 10mm. 

Producent: DOORTECH

1,49 zł 1,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/3203-klamka-tupai-3099rt-h-96-chrom-szczotkowany.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/akcesoria-do-klamek/3834-redukcja-do-trzpienia-klamki-10-8.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3833-redukcja-do-trzpienia-klamki-10-9.html
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Redukcja do trzpienia klamki 5/4
Skrócony opis:
Redukcja do trzpienia klamki z 4mm na 5mm. 

Producent: DOORTECH

0,91 zł 1,12 zł

Redukcja do trzpienia klamki 6/4
Skrócony opis:
Redukcja do trzpienia klamki z 4mm na 6mm. 

Producent: DOORTECH

1,29 zł 1,59 zł

Redukcja do trzpienia klamki 8/4
Skrócony opis:
Redukcja do trzpienia klamki z 4mm na 8mm. 

Producent: DOORTECH

1,29 zł 1,59 zł

Śruby imbusowe do montażu klamki 5x8
Skrócony opis:
Zestaw śrub imbusowych do zacisku klamki na trzpieniu. 

Producent: DOORTECH

0,60 zł 0,74 zł

Śruby imbusowe do montażu klamki 6x9
Skrócony opis:
Zestaw śrub imbusowych do zacisku klamki na trzpieniu. 

Producent: DOORTECH

0,60 zł 0,74 zł

Śruby montażowe klamki M3 brąz
Skrócony opis:
Zestaw śrub montażowych do klamek na przestrzał. Taki montaż gwarantuje stabilne mocowanie
klamek do drzwi.

Producent: DOORTECH

3,56 zł 4,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3836-redukcja-do-trzpienia-klamki-5-4.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3835-redukcja-do-trzpienia-klamki-6-4.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3837-redukcja-do-trzpienia-klamki-8-4.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3842-sruby-imbusowe-do-montazu-klamki-5x8.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3843-sruby-imbusowe-do-montazu-klamki-6x9.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3847-sruby-montazowe-klamki-140mm-m3-braz.html
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Śruby montażowe klamki ) M9 nikiel
Skrócony opis:
Zestaw śrub montażowych do klamek na przestrzał. Taki montaż gwarantuje stabilne mocowanie
klamek do drzwi.

Producent: DOORTECH

3,56 zł 4,38 zł

Trzpień do klamki kwadrat 8x120
Skrócony opis:
Trzpień do klamki o wymiarach kwadratu 8mmx8mm i długości 120mm.

Producent: DOORTECH

1,53 zł 1,88 zł

Trzpień do klamki kwadrat 8x140
Skrócony opis:
Trzpień do klamki o wymiarach kwadratu 8mmx8mm i długości 140mm.

Producent: DOORTECH

1,81 zł 2,23 zł

Trzpień kwadrat 4x80 WC
Skrócony opis:
Trzpień do klamki/rozety w wersji łazienkowej o wymiarach 4mmx4mm i długości 80mm - standard
w Polsce. Jeśli w zamku jest większy wymiar, należy zastosować redukcję - patrz kategoria
"Akcesoria do klamek"

Producent: DOORTECH

2,00 zł 2,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3848-sruby-montazowe-klamki-140mm-m9-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3840-trzpien-do-klamki-kwadrat-8x120.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3841-trzpien-do-klamki-kwadrat-8x140.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3838-trzpien-kwadrat-4x80-wc.html
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