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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

WKŁADKI BĘBENKOWE ELEKTRONICZNE
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI BĘBENKOWE ELEKTRONICZNE

Bateria do wkładki elektronicznej DOM ENiQ®
Skrócony opis:
Bateria do wkładki elektronicznej DOM ENIQ oraz DOM TAPKEY z kluczem do wymiany.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

67,90 zł 83,52 zł

Bateria litowa 2/3 AA 3,6V do wkładki LIBRA
Producent: ISEO

33,72 zł 41,48 zł

Beacon Proximity do GERDALOCK V3
Skrócony opis:
Beacon przyspiesza automatyczne otwieranie zamka dla aplikacji GERDALOCK na iOS i Android. Beacon przyklejamy na
ścianie nad drzwiami lub obok drzwi. Beacon jest zasilany pojedynczą baterią CR2477, która wystarcza na około 10-12
miesięcy.
 

Producent: GERDA

114,00 zł 140,22 zł

Karta DORMAKABA MIFARE
Skrócony opis:
Karta użytkownika MIFARE do wszystkich urządzeń elektronicznej kontroli dostępu DORMAKABA 

Producent: DORMAKABA

7,02 zł 8,63 zł

Transponder ENiQ® standard
Skrócony opis:
Transponder (brelok) do wkładek DOM ENIQ.Wysoka jakość wykonania. Praca w zakresie MIFARE 13,56 MHz.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

65,07 zł 80,04 zł

Transponder TAPKEY
Skrócony opis:
Transponder (brelok) do wkładek DOM TAPKEY. Wysoka jakość wykonania. Paraca w zakresie MIFARE 13,56 MHz.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

65,07 zł 80,04 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2073-bateria-do-wkladki-elektronicznej-dom-eniq.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2116-bateria-litowa-2-3-aa-36v-do-wkladki-libra.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2147-beacon-proximity-do-gerdalock-v3.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4521-karta-dormakaba-mifare.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2072-transponder-eniq-standard.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4520-transponder-tapkey.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka elektroniczna DOM ENiQ® EasyFlex Box
Skrócony opis:
Wkładka elektroniczna ENiQ® może być zainstalowana w każdych drzwiach czy
kontroli dostępu, które są wyposażone w zwykły zamek na typową wkładkę
bębenkową. Wymiana tradycyjnej wkładki na ENiQ® trwa dwie minuty i nie
wymaga żadnych dodatkowych instalacji elektrycznych czy
oprogramowania. ENiQ® sterowany jest za pomocą dedykowanych
transponderów(breloków) lub typowych kart zbliżeniowych. Ich programowanie
dzięki załączonemu do tej wersji zestawowi EasyFlex trwa chwilkę. Zawsze też
istnieje możliwość programowania przy pomocy Smartfona.
 

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1 674,81 zł 2 060,02 zł

Wkładka elektroniczna DOM ENiQ®
Skrócony opis:
Wkładka elektroniczna ENiQ® może być zainstalowana w każdych drzwiach czy
kontroli dostępu, które są wyposażone w zwykły zamek na typową wkładkę
bębenkową. Wymiana tradycyjnej wkładki na ENiQ® trwa dwie minuty i nie
wymaga żadnych dodatkowych instalacji elektrycznych czy
oprogramowania. ENiQ® sterowany jest za pomocą dedykowanych
transponderów(breloków) lub typowych kart zbliżeniowych. Ich programowanie
odbywa się za pośrednictwem dedykowanej aplikacji na telefon typu Smartfon.
Pobierz broszurę w języku polskim

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1 075,04 zł 1 322,30 zł

Wkładka elektroniczna DOM TAPKEY BOX
Skrócony opis:
DOM Tapkey to rewolucyjny sposób zamykania i otwierania drzwi do Twego domu lub biura. Po prostu przystaw smartfon do
wkładki i otwarte.
Nasz cyfrowy system zamykania, pozwala zarządzać kontrolą dostępu a tym samym, za pośrednictwem łatwej do użycia
aplikacji Tapkey, bezpieczeństwem Twojego domu czy biura. Nieważne czy jesteś w pracy, na spotkaniu czy gdziekolwiek
indziej, możesz dodawać i wycofywać użytkowników (smartfony lub transpondery) na Twoim smartfonie kiedykolwiek chcesz.
Odkryj innowacyjne rozwiązanie plug-and-play dla wszystkich Twoich potrzeb bezpieczeństwa. Z DOM Tapkey, wszystko
pozostaje pod kontrolą na każdym kroku
 
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEGO PORADNIKA FILMOWEGO :

 

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1 353,70 zł 1 665,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2068-wkladka-elektroniczna-dom-eniq-easyflex-box.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2069-wkladka-elektroniczna-dom-eniq.html
https://masterkey.door-tech.pl/downloads/eniqpro.pdf
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2078-wkladka-elektroniczna-dom-tapkey-box.html
https://masterkey.door-tech.pl/downloads/tapkey.pdf
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka elektroniczna GERDALOCK V3 z napędem Bluetooth APPLE HOME KIT
Skrócony opis:
OTWÓRZ SWOJE DRZWI SMARTFONEM!
• Zamek V3 HomeKit pasuje do drzwi z zamkiem pod typową wkładkę bębenkową
• Zamek jest obsługiwany przez aplikację Home
• Zamek można otworzyć z odblokowanego Watcha, iPhone'a i iPada przez: "Hey Siri, unlock the door".
• Zamek można zamknąć z Watcha, iPhone'a, iPada i HomePoda przez: "Hey Siri, lock the door".
• Zdalny dostęp do zamka jest możliwy jeżeli zamek znajduje się w zasięgu AppleTV 4 gen., iPada lub HomePoda podłączonych
do Internetu i tego samego AppleID.
UWAGA: smartfony z Androidem NIE obsłużą zamka w tej wersji
Zamek GERDALOCK V3 montuje się od wewnątrz mieszkania. Przy okazji montażu V3 wymienia się istniejącą wkładkę na
specjalny model atestowanej wkładki GERDA PRO System.
 

Producent: GERDA

1 100,00 zł 1 353,00 zł

Wkładka elektroniczna GERDALOCK V3 z napędem Bluetooth
Skrócony opis:
OTWÓRZ SWOJE DRZWI SMARTFONEM I NADAWAJ KLUCZE INNYM BĘDĄC NA DRUGIM KOŃCU ŚWIATA!
• Zamek GERDALOCK V3 pasuje do drzwi z zamkiem pod typową wkładkę bębenkową
• Kodowana transmisja AES-256 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
• Aplikacja GERDALOCK jest dostępna na AppStore oraz GooglePlay
Zamek GERDALOCK V3 montuje się od wewnątrz mieszkania. Przy okazji montażu V3 wymienia się istniejącą wkładkę na
specjalny model atestowanej wkładki GERDA PRO System. Aplikacja GERDALOCK umożliwia automatyczne otwarcie zamka
gdy zbliżamy się do drzwi (z dodatkowym beaconem, dostosowanym do współpracy z aplikacją), wysyłanie klucze innym
użytkownikom, przeglądanie dziennika zdarzeń, otrzymywanie powiadomień gdy inni użytkownicy otworzą lub zamkną zamek.
Więcej informacji o zamku i aplikacji znajdziecie Państwo poniżej w załaczniku do produktu.
 
Cena z montażem na terenie Częstochowy plus 20km.  Jeśli jesteś zainteresowany montażem poza tym obszarem
prosimy o kontakt!

Producent: GERDA

933,33 zł 1 148,00 zł

Wkładka elektroniczna GERDALOCK V3 z napędem Bluetooth+ZIGBEE
Skrócony opis:
OTWÓRZ SWOJE DRZWI SMARTFONEM I NADAWAJ KLUCZE INNYM BĘDĄC NA DRUGIM KOŃCU ŚWIATA!
• Zamek GERDALOCK V3 pasuje do drzwi z zamkiem pod typową wkładkę bębenkową
• Kodowana transmisja AES-256 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
• Aplikacja GERDALOCK jest dostępna na AppStore oraz GooglePlay
• Zamek w wersji Bluetooth + Zigbee można podłączyć do ALEXA Echo Plus
 
Zamek GERDALOCK V3 montuje się od wewnątrz mieszkania. Przy okazji montażu V3 wymienia się istniejącą wkładkę na
specjalny model atestowanej wkładki GERDA PRO System. Aplikacja GERDALOCK umożliwia automatyczne otwarcie zamka
gdy zbliżamy się do drzwi (z dodatkowym beaconem, dostosowanym do współpracy z aplikacją), wysyłanie klucze innym
użytkownikom, przeglądanie dziennika zdarzeń, otrzymywanie powiadomień gdy inni użytkownicy otworzą lub zamkną zamek.
Więcej informacji o zamku i aplikacji znajdziecie Państwo poniżej w załaczniku do produktu.
 

Producent: GERDA

1 056,00 zł 1 298,88 zł

Wkładka elektroniczna GERDALOCK V3 z napędem Bluetooth+ZWAVE
Skrócony opis:
OTWÓRZ SWOJE DRZWI SMARTFONEM I NADAWAJ KLUCZE INNYM BĘDĄC NA DRUGIM KOŃCU ŚWIATA!
• Zamek GERDALOCK V3 pasuje do drzwi z zamkiem pod typową wkładkę bębenkową
• Kodowana transmisja AES-256 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
• Aplikacja GERDALOCK jest dostępna na AppStore oraz GooglePlay
• Zamek w wersji Bluetooth + Z-wave można podłączyć do centralki FIBARO
Zamek GERDALOCK V3 montuje się od wewnątrz mieszkania. Przy okazji montażu V3 wymienia się istniejącą wkładkę na
specjalny model atestowanej wkładki GERDA PRO System. Aplikacja GERDALOCK umożliwia automatyczne otwarcie zamka
gdy zbliżamy się do drzwi (z dodatkowym beaconem, dostosowanym do współpracy z aplikacją), wysyłanie klucze innym
użytkownikom, przeglądanie dziennika zdarzeń, otrzymywanie powiadomień gdy inni użytkownicy otworzą lub zamkną zamek.
Więcej informacji o zamku i aplikacji znajdziecie Państwo poniżej w załaczniku do produktu.
 

Producent: GERDA

1 130,00 zł 1 389,90 zł

Wkładka elektroniczna LIBRA SMART premium
Skrócony opis:

Producent: ISEO

1 815,76 zł 2 233,38 zł

Wkładka elektroniczna LIBRA SMART standard
Skrócony opis:
Libra Smart to sterowana elektronicznie wkładka bębenkowa, zasilana za pomocą baterii. Wersja wkładki z gałką standardową.
Wkładka Libra Smart jest kompatybilna z większością modeli mechanicznych zamków wpuszczanych zgodnych z profilem
europejskiej wkładki bębenkowej (EN 1303). W efekcie jest bardzo funkcjonalna, a jej instalację można przeprowadzić zarówno
w nowych, jak i w istniejących już drzwiach. Wkładkę Libra Smart można obsługiwać za pomocą urządzeń mobilnych, które
posiadają zainstalowane oprogramowanie Argo oraz przy użyciu kart zbliżeniowych ISEO lub zwykłych kart Mifare, opasek,
breloków zbliżeniowych itp.
 

Producent: ISEO

1 664,00 zł 2 046,72 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2145-wkladka-elektroniczna-gerdalock-v3-z-napedem-bluetooth-apple-home-kit.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2130-wkladka-elektroniczna-gerdalock-v3-z-napedem-bluetooth.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2146-wkladka-elektroniczna-gerdalock-v3-z-napedem-bluetoothzigbee.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2144-wkladka-elektroniczna-gerdalock-v3-z-napedem-bluetooth-zwave.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2115-wkladka-elektroniczna-libra-smart-premium.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2114-wkladka-elektroniczna-libra-smart-standard.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zestaw kart i transponderów DOM ENiQ® EasyFlex booklet
Skrócony opis:
Zestaw kart programujących wraz z transponderami (brelokami) sterującymi. W wygodny sposób dokonasz zaprogramowania,
a w przypadku zagubienia lub potrzeby ograniczenia dostepu do danego breloka usuniesz go z listy uprawnionych
uzytkowaników. Jest to dobra alternatywa dla klientów, którzy nie potrzebują rozbudowanego systemu i kodowanie
transponderów na określony czas i datę.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

646,44 zł 795,12 zł

Zestaw kart MASTER wkładki LIBRA
Skrócony opis:
Zestaw kart MASTER do wkładki elektronicznej LIBRA. Zestaw ten musisz zakupić do każdej wkładki LIBRA za wyjatkiem
sytuacji, kiedy kupujesz dwie lub więcej wkładek LIBRA, które łączysz w jedną grupę.
W zestawie są 3 sztuki wkładki ponumerowane. W przypadku gdy np. zagubi się kartę nr 1 można wgrać kartę nr 2 i tym
samym karta nr 1 przestaje być użyteczna (zabezpieczenie)

Producent: ISEO

109,00 zł 134,07 zł

Zestaw zamka elektronicznego TEDEE
Skrócony opis:

Producent: GERDA

1 502,44 zł 1 848,00 zł

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

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

Producent: DOORTECH

7,00 zł 8,61 zł

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

29,38 zł 36,14 zł

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

29,30 zł 36,04 zł

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

29,30 zł 36,04 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2071-zestaw-kart-i-transponderow-dom-eniq-easyflex-booklet.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4155-zestaw-kart-master-wkladki-libra.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4347-zestaw-zamka-elektronicznego-tedee.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1964-doplata-do-kompletu-wkladek-na-wspolny-klucz-doortechdomiseo.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1663-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-21x21-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1662-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-25x25-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1661-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-25x30-3-klucze-niklowana-matowa.html


1-04-2021 WKŁADKI - 5/61

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

30,83 zł 37,92 zł

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

32,59 zł 40,08 zł

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

29,30 zł 36,04 zł

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

33,47 zł 41,17 zł

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

35,17 zł 43,26 zł

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

35,07 zł 43,14 zł

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

37,41 zł 46,01 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1660-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-28x28-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1659-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-28x33-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1657-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x30-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1656-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x35-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1655-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x40-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1654-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1653-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x50-3-klucze-niklowana-matowa.html


1-04-2021 WKŁADKI - 6/61

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

45,59 zł 56,08 zł

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

48,97 zł 60,23 zł

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

49,68 zł 61,11 zł

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

49,52 zł 60,91 zł

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

54,50 zł 67,04 zł

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

54,50 zł 67,04 zł

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

33,72 zł 41,48 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1652-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1651-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1650-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x65-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1649-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x70-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1648-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x75-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1647-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x80-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1645-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x35-3-klucze-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 35x40, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do zastosowania w miejscach, w których wysoki
poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

37,00 zł 45,51 zł

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

37,41 zł 46,01 zł

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

41,25 zł 50,74 zł

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

47,44 zł 58,35 zł

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

49,68 zł 61,11 zł

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

47,04 zł 57,86 zł

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

39,33 zł 48,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1644-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x40-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1643-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1642-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1641-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1640-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1639-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x65-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1637-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x40-3-klucze-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 40x45, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do zastosowania w miejscach, w których wysoki
poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

43,41 zł 53,40 zł

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

49,52 zł 60,91 zł

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

47,20 zł 58,05 zł

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

47,04 zł 57,86 zł

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

49,52 zł 60,91 zł

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

49,52 zł 60,91 zł

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

49,52 zł 60,91 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1636-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1635-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1634-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1633-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1632-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1631-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1630-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA F5 DWUSTRONNA 45x60, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do zastosowania w miejscach, w których wysoki
poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

85,28 zł 104,89 zł

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

47,04 zł 57,86 zł

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

63,33 zł 77,89 zł

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

71,04 zł 87,38 zł

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

26,33 zł 32,39 zł

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

29,07 zł 35,76 zł

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

33,24 zł 40,88 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1629-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1627-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-50x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1626-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-50x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1625-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-50x60-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1658-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-30x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1646-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-35x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1638-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-40x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
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WKŁADKA BĘBENKOWA F5 JEDNOSTRONNA 50x10, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F5 to wkładka bębenkowa na klucz pionowy, rekomendowana do zastosowania w miejscach, w których wysoki
poziom zabezpieczeń antywłamaniowych nie stanowi priorytetu. Wkładka została wyposażona w pięć kołków z mosiądzu i
oferuje zabezpieczenie kodu w klasie 4 wg normy EN 1303:2015
Producent: ISEO

37,96 zł 46,69 zł

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

39,52 zł 48,61 zł

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

41,09 zł 50,54 zł

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

48,49 zł 59,64 zł

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

61,34 zł 75,45 zł

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

11,25 zł 13,84 zł

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

14,00 zł 17,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1628-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-50x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1624-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-55x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1623-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-60x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1622-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-70x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1621-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-80x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1965-wkladka-doortech-impact-line-2525-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1966-wkladka-doortech-impact-line-26-36-mosiadz-satyna.html
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Wkładka DOORTECH Impact Line 26/36 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej jakości mosiądzu, elementy ryglujące w
postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny, sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne
chromowane. Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie temperatury co czyni ją
idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach. Certyfikat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek
ceny do jakości. Komplet wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

14,49 zł 17,82 zł

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

11,94 zł 14,69 zł

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

12,44 zł 15,30 zł

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

14,49 zł 17,82 zł

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

15,06 zł 18,52 zł

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

15,34 zł 18,87 zł

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

15,91 zł 19,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1967-wkladka-doortech-impact-line-26-36-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1968-wkladka-doortech-impact-line-30-30-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1969-wkladka-doortech-impact-line-30-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1970-wkladka-doortech-impact-line-30-35-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1971-wkladka-doortech-impact-line-30-35-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1972-wkladka-doortech-impact-line-30-40-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1973-wkladka-doortech-impact-line-30-40-nikiel-satyna.html
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Wkładka DOORTECH Impact Line 30/45 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej jakości mosiądzu, elementy ryglujące w
postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny, sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne
chromowane. Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie temperatury co czyni ją
idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach. Certyfikat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek
ceny do jakości. Komplet wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

16,19 zł 19,91 zł

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

16,75 zł 20,60 zł

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

17,04 zł 20,96 zł

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

17,54 zł 21,57 zł

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

17,89 zł 22,00 zł

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

18,38 zł 22,61 zł

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

15,34 zł 18,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1974-wkladka-doortech-impact-line-30-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1975-wkladka-doortech-impact-line-30-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1976-wkladka-doortech-impact-line-30-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1977-wkladka-doortech-impact-line-30-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1978-wkladka-doortech-impact-line-30-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1979-wkladka-doortech-impact-line-30-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1980-wkladka-doortech-impact-line-35-35-mosiadz-satyna.html
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Wkładka DOORTECH Impact Line 35/35 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej jakości mosiądzu, elementy ryglujące w
postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny, sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne
chromowane. Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie temperatury co czyni ją
idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach. Certyfikat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek
ceny do jakości. Komplet wkładek w układzie wspólnego klucza w tym jedna z gałką.
Producent: DOORTECH

15,91 zł 19,57 zł

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

16,19 zł 19,91 zł

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

16,75 zł 20,60 zł

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

17,13 zł 21,07 zł

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

17,54 zł 21,57 zł

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

17,89 zł 22,00 zł

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

18,38 zł 22,61 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1981-wkladka-doortech-impact-line-35-35-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1982-wkladka-doortech-impact-line-35-40-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1983-wkladka-doortech-impact-line-35-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1984-wkladka-doortech-impact-line-35-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1985-wkladka-doortech-impact-line-35-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1986-wkladka-doortech-impact-line-35-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1987-wkladka-doortech-impact-line-35-50-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

18,74 zł 23,05 zł

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

19,86 zł 24,43 zł

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

17,04 zł 20,96 zł

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

17,54 zł 21,57 zł

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

17,89 zł 22,00 zł

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

18,38 zł 22,61 zł

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

18,74 zł 23,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1988-wkladka-doortech-impact-line-35-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1989-wkladka-doortech-impact-line-35-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1990-wkladka-doortech-impact-line-40-40-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1991-wkladka-doortech-impact-line-40-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1992-wkladka-doortech-impact-line-40-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1993-wkladka-doortech-impact-line-40-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1994-wkladka-doortech-impact-line-40-50-mosiadz-satyna.html
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netto

Cena
brutto

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

19,23 zł 23,65 zł

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

19,91 zł 24,49 zł

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

20,08 zł 24,70 zł

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

18,74 zł 23,05 zł

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

19,23 zł 23,65 zł

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

19,51 zł 24,00 zł

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

20,26 zł 24,92 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1995-wkladka-doortech-impact-line-40-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1996-wkladka-doortech-impact-line-40-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1997-wkladka-doortech-impact-line-40-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1998-wkladka-doortech-impact-line-45-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1999-wkladka-doortech-impact-line-45-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2000-wkladka-doortech-impact-line-45-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2001-wkladka-doortech-impact-line-45-50-nikiel-satyna.html
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Wkładka DOORTECH Impact Line 45/55 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej jakości mosiądzu, elementy ryglujące w
postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny, sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne
chromowane. Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie temperatury co czyni ją
idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach. Certyfikat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek
ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

20,45 zł 25,15 zł

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

Producent: DOORTECH

22,93 zł 28,20 zł

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

22,41 zł 27,56 zł

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

16,04 zł 19,73 zł

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

18,00 zł 22,14 zł

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

14,13 zł 17,38 zł

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

15,61 zł 19,19 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2002-wkladka-doortech-impact-line-45-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2003-wkladka-doortech-impact-line-45-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2004-wkladka-doortech-impact-line-50-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1832-wkladka-wke128-36mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1833-wkladka-wke128-36nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1829-wkladka-wke130-10mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1830-wkladka-wke130-10nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

15,20 zł 18,70 zł

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

17,23 zł 21,20 zł

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

17,41 zł 21,41 zł

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

19,62 zł 24,13 zł

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

18,84 zł 23,17 zł

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

21,11 zł 25,96 zł

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

21,41 zł 26,33 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1827-wkladka-wke130-30mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1828-wkladka-wke130-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1825-wkladka-wke130-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1826-wkladka-wke130-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1823-wkladka-wke130-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1824-wkladka-wke130-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1821-wkladka-wke130-45mosiadz-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

24,32 zł 29,92 zł

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

22,54 zł 27,72 zł

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

24,80 zł 30,51 zł

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

24,92 zł 30,65 zł

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

27,24 zł 33,51 zł

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

15,14 zł 18,63 zł

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

17,47 zł 21,49 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1822-wkladka-wke130-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1819-wkladka-wke130-50mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1820-wkladka-wke130-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1817-wkladka-wke130-55mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1818-wkladka-wke130-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1815-wkladka-wke135-10mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1816-wkladka-wke135-10nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

19,79 zł 24,34 zł

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

22,18 zł 27,28 zł

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

21,41 zł 26,33 zł

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

24,32 zł 29,92 zł

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

22,95 zł 28,23 zł

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

25,58 zł 31,46 zł

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

24,92 zł 30,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1813-wkladka-wke135-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1814-wkladka-wke135-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1811-wkladka-wke135-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1812-wkladka-wke135-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1809-wkladka-wke135-45mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1810-wkladka-wke135-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1807-wkladka-wke135-50mosiadz-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

27,24 zł 33,51 zł

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

25,94 zł 31,90 zł

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

28,86 zł 35,49 zł

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

22,95 zł 28,23 zł

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

25,58 zł 31,46 zł

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

24,44 zł 30,06 zł

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

27,01 zł 33,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1808-wkladka-wke135-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1805-wkladka-wke135-55mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1806-wkladka-wke135-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1803-wkladka-wke140-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1804-wkladka-wke140-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1801-wkladka-wke140-45mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1802-wkladka-wke140-45nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

25,94 zł 31,90 zł

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

28,86 zł 35,49 zł

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

25,94 zł 31,90 zł

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

28,86 zł 35,49 zł

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

19,20 zł 23,61 zł

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

20,80 zł 25,59 zł

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

29,33 zł 36,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1799-wkladka-wke140-50mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1800-wkladka-wke140-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1797-wkladka-wke145-45mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1798-wkladka-wke145-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1796-wkladka-wke155-10mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1795-wkladka-wke155-10nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1881-wkladka-wke1z-galka28-43nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

22,30 zł 27,43 zł

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

24,57 zł 30,22 zł

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

24,32 zł 29,92 zł

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

25,46 zł 31,32 zł

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

25,22 zł 31,02 zł

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

26,23 zł 32,26 zł

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

26,89 zł 33,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1878-wkladka-wke1z-galka30-30mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1879-wkladka-wke1z-galka30-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1876-wkladka-wke1z-galka30-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1877-wkladka-wke1z-galka30-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1874-wkladka-wke1z-galka30-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1875-wkladka-wke1z-galka30-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1872-wkladka-wke1z-galka30-45mosiadz-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

28,02 zł 34,47 zł

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

27,79 zł 34,18 zł

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

28,97 zł 35,64 zł

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

24,32 zł 29,91 zł

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

25,46 zł 31,32 zł

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

26,41 zł 32,49 zł

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

27,49 zł 33,81 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1873-wkladka-wke1z-galka30-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1870-wkladka-wke1z-galka30-50mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1871-wkladka-wke1z-galka30-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1868-wkladka-wke1z-galka35-30mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1869-wkladka-wke1z-galka35-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1866-wkladka-wke1z-galka35-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1867-wkladka-wke1z-galka35-35nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

26,89 zł 33,08 zł

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

27,79 zł 34,18 zł

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

28,97 zł 35,64 zł

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

28,97 zł 35,64 zł

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

28,97 zł 35,64 zł

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

31,30 zł 38,50 zł

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

32,49 zł 39,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1865-wkladka-wke1z-galka35-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1863-wkladka-wke1z-galka35-45mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1864-wkladka-wke1z-galka35-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1861-wkladka-wke1z-galka35-50mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1862-wkladka-wke1z-galka35-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1859-wkladka-wke1z-galka35-55mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1860-wkladka-wke1z-galka35-55nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

23,20 zł 28,53 zł

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

25,58 zł 31,46 zł

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

25,22 zł 31,02 zł

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

26,23 zł 32,26 zł

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

26,89 zł 33,08 zł

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

28,02 zł 34,47 zł

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

27,79 zł 34,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1857-wkladka-wke1z-galka36-28mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1858-wkladka-wke1z-galka36-28nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1855-wkladka-wke1z-galka40-30mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1856-wkladka-wke1z-galka40-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1853-wkladka-wke1z-galka40-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1854-wkladka-wke1z-galka40-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1852-wkladka-wke1z-galka40-40mosiadz-satyna.html
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netto

Cena
brutto

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

31,30 zł 38,50 zł

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

32,49 zł 39,97 zł

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

26,89 zł 33,08 zł

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

29,33 zł 36,08 zł

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

27,79 zł 34,18 zł

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

28,97 zł 35,64 zł

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

31,30 zł 38,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1850-wkladka-wke1z-galka40-50mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1851-wkladka-wke1z-galka40-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1846-wkladka-wke1z-galka45-30mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1847-wkladka-wke1z-galka45-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1844-wkladka-wke1z-galka45-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1845-wkladka-wke1z-galka45-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1842-wkladka-wke1z-galka45-45mosiadz-satyna.html
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netto

Cena
brutto

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

32,49 zł 39,97 zł

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

27,01 zł 33,22 zł

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

28,97 zł 35,64 zł

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

28,97 zł 35,64 zł

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

33,00 zł 40,59 zł

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

31,30 zł 38,50 zł

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

32,49 zł 39,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1843-wkladka-wke1z-galka45-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1840-wkladka-wke1z-galka50-30mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1841-wkladka-wke1z-galka50-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1838-wkladka-wke1z-galka50-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1839-wkladka-wke1z-galka50-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1836-wkladka-wke1z-galka50-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1837-wkladka-wke1z-galka50-40nikiel-satyna.html
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Cena
brutto

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

31,30 zł 38,50 zł

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

32,49 zł 39,97 zł

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

22,20 zł 27,31 zł

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

22,76 zł 27,99 zł

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

24,64 zł 30,31 zł

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

22,76 zł 27,99 zł

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

17,18 zł 21,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1834-wkladka-wke1z-galka55-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1835-wkladka-wke1z-galka55-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2065-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-40-55g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2063-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-40-55g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2064-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2066-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2007-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-35g-mosiadz-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

17,18 zł 21,13 zł

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

18,03 zł 22,18 zł

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

19,40 zł 23,86 zł

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

18,88 zł 23,22 zł

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

19,91 zł 24,49 zł

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

19,73 zł 24,27 zł

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

20,23 zł 24,88 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2029-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-35g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2009-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-40g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2031-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-40g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2011-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-45g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2033-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-45g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2013-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-50g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2035-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-50g-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

18,88 zł 23,22 zł

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

20,45 zł 25,15 zł

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

19,73 zł 24,27 zł

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

20,23 zł 24,88 zł

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

20,58 zł 25,31 zł

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

21,06 zł 25,90 zł

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

21,35 zł 26,26 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2014-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-40g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2058-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-40g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2017-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-45g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2038-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-45g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2020-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-50g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2040-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-50g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2045-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-55g-mosiadz-satyna.html


1-04-2021 WKŁADKI - 31/61
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Cena
brutto

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

21,91 zł 26,95 zł

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

20,58 zł 25,31 zł

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

21,06 zł 25,90 zł

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

21,35 zł 26,26 zł

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

21,91 zł 26,95 zł

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

22,20 zł 27,31 zł

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

22,76 zł 27,99 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2046-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-55g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2022-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-40-45g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2042-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-40-45g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2024-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-40-50g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2044-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-40-50g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2052-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-45-50g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2055-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-45-50g-nikiel-satyna.html
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Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 45/55G mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej jakości mosiądzu, elementy ryglujące w
postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny, sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne
chromowane. Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie temperatury co czyni ją
idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach. Certyfikat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek
ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

10,37 zł 12,76 zł

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

23,61 zł 29,04 zł

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

16,61 zł 20,43 zł

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

17,18 zł 21,13 zł

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

16,33 zł 20,09 zł

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

16,33 zł 20,09 zł

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

17,18 zł 21,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2047-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-45-55g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2048-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-45-55g-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2005-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g26-36-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2027-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g26-36-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2006-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-30-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2028-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2008-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-35-mosiadz-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

17,18 zł 21,13 zł

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

8,11 zł 9,98 zł

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

19,40 zł 23,86 zł

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

18,88 zł 23,22 zł

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

19,91 zł 24,49 zł

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

19,73 zł 24,27 zł

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

20,98 zł 25,81 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2030-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-35-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2010-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-40-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2032-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2012-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2034-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2056-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2057-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-50-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

18,03 zł 22,18 zł

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

19,40 zł 23,86 zł

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

18,88 zł 23,22 zł

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

19,38 zł 23,84 zł

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

19,73 zł 24,27 zł

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

20,23 zł 24,88 zł

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

20,58 zł 25,31 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2019-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-35-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2059-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-35-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2015-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-40-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2036-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2018-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2039-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2021-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-50-mosiadz-satyna.html
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Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/50 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej jakości mosiądzu, elementy ryglujące w
postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny, sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne
chromowane. Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie temperatury co czyni ją
idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach. Certyfikat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek
ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

21,06 zł 25,90 zł

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

21,35 zł 26,26 zł

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

22,60 zł 27,80 zł

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

19,73 zł 24,27 zł

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

20,23 zł 24,88 zł

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

20,58 zł 25,31 zł

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

21,06 zł 25,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2041-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2049-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2050-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2016-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-40-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2037-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2023-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2043-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-45-nikiel-satyna.html
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Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G40/50 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej jakości mosiądzu, elementy ryglujące w
postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny, sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne
chromowane. Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie temperatury co czyni ją
idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach. Certyfikat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek
ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

21,35 zł 26,26 zł

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

21,91 zł 26,95 zł

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

21,35 zł 26,26 zł

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

22,55 zł 27,74 zł

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

22,20 zł 27,31 zł

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

22,76 zł 27,99 zł

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

23,05 zł 28,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2025-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2060-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2026-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2061-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2053-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2054-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2051-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-55-mosiadz-satyna.html
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Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G45/55 nikiel satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej jakości mosiądzu, elementy ryglujące w
postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny, sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne
chromowane. Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie temperatury co czyni ją
idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach. Certyfikat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek
ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

24,64 zł 30,31 zł

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

Dopłata do wersji z zębatką 10 DOM SIGMA PLUS LUB IX TWIDO
Skrócony opis: Dopłata do wersji z zębatką dla wkładki DOM IX6SR. Dolicz proszę tą pozycję jeśli zamawiasz ten model
wkładki z wersją zabieraka zębatkowego.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

20,00 zł 24,60 zł

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

70,00 zł 86,10 zł

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

70,00 zł 86,10 zł

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

70,00 zł 86,10 zł

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

88,67 zł 109,06 zł

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

70,00 zł 86,10 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2062-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1202-doplata-do-wersji-z-zebatka-10-dom-sigma-plus-lub-ix-twido.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1783-wkladka-gerda-evo-35-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1793-wkladka-gerda-evo-z-galka-g30-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1792-wkladka-gerda-evo-z-galka-g35-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1789-wkladka-gerda-evo-z-galka-g40-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1791-wkladka-gerda-evo-z-galka-g45-30-nikiel-satyna.html
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wkladka GERDA EVO z gałką G45/55 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000 kombinacji kodu klucza,odporność na
włamanie - klasa C,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie
antybumpingowe,utwardzane kołki w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

88,67 zł 109,06 zł

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

70,00 zł 86,10 zł

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

88,67 zł 109,06 zł

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

93,33 zł 114,80 zł

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

62,53 zł 76,92 zł

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

70,00 zł 86,10 zł

WKŁADKA BĘDENKOWA F6 EXTRA, JEDNOSTRONNA 50x10, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis: F6 Extra to wkładka bębenkowa na klucz pionowy. Liczne zabezpieczenia zastosowane w tym modelu, czynią
wkładkę F6 Extra odpowiednią do zastosowania w miejscach, w których wymagany jest wysoki poziom zabezpieczenia
antywłamaniowego. Wyposażono ją między innymi w sześć kołków ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie
przeciwprzewierceniowe w korpusie i w bębenku oraz zabezpieczenie antybumpingowe. Wkładka F6 Extra oferuje
zabezpieczenie kodu w klasie 5 i odporność na atak w najwyższej klasie D wg europejskiej normy EN 1303:2015.
Producent: ISEO

52,88 zł 65,04 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1790-wkladka-gerda-evo-z-galka-g45-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1787-wkladka-gerda-evo-z-galka-g50-35-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1788-wkladka-gerda-evo-z-galka-g55-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1786-wkladka-gerda-evo-z-galka-g55-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1785-wkladka-gerda-evo30-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1784-wkladka-gerda-evo35-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1963-wkladka-bedenkowa-f6-extra-jednostronna-50x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
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Wkładka DOM SICHERHEITSTECHNIK IX TWIDO nikiel satyna
Skrócony opis:
Wkładka wykonana jest w technologii kluczy dwustronnych ix Twido®, klucz patentowy jest szczególnie dobrze chroniony
przed nieautoryzowanym kopiowaniem klucza dzięki podwójnemu ruchomemu mechanizmowi rolek zamontowanemu na
kluczu. Specjalna technika głębokiego frezowania (HT) zwiększa bezpieczeństwo podczas odczytu klucza przez wkładkę i jest
trudna do skopiowania.Wkładka ix Twido® spełnia wysokie wymagania bezpieczeństwa. Dzięki nowej technologii rolek i
wyrafinowanej konstrukcji wkładka spełnia bardzo wysokie wymagania antywłamaniowe i bezpieczeństwa przy niewygórowanej
cenie.
Cechy i zalety
• Ochrona patentowa konstrukcji i klucza do 2036 r
• Dobra ochrona przed nieautoryzowanym kopiowaniem klucza dzięki podwójnemu wałkowi zamontowanemu na kluczu
• Wysoka ochrona przed kopiowaniem klucza dzięki wysokiemu głębokiemu frezowaniu HT
• Nasada klucza przedłużona, dzięki temu klucz dobrze współpracuje z okuciami antywłamaniowymi
• Karta bezpieczeństwa i rejestracyjna systemu w komplecie
• Bardzo wysoka odporność antywłamaniowa – na wiercenie i wyrywanie oraz manipulowanie wytrychem.
• Ceryfikaty SKG i normy EN 1303:2015
• 3 klucz w komplecie
• Najwyższa klasa zabezpieczenia antywłamaniowego-klasa 6.D

WYBIERZ ROZMIAR I KONFIGURACJĘ WKŁADKI

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

151,51 zł 186,36 zł

Wkładka DOM SICHERHEITSTECHNIK SIGMA PLUS nikiel satyna
Skrócony opis:
Wkładka bębenkowa DOM Sigma Plus to niezawodny system zamykania oferujący wysoki poziom bezpieczeństwa
antywłamaniowego oraz patentowy klucz chroniony znakiem towarowym, gwarantujący brak możliwości przypadkowego
dorobienia klucza. Cylinder dostępny jest we wszystkich modelach MASTERKEY, dzięki czemu można w oparciu o niego
wykonać proste jak i bardzo złożone systemy klucza. Stosunek cena/jakość stanowi niewątpliwe bardzo mocny atut tego
produktu.
Cechy i zalety
• Po każdej stronie cylindra 6 solidnych kołków sworzniowych + boczne kołki profilowe.
• Klucz wykonany z utwardzonego stopu mosiądzu „NEW SILVER” nie podatnego na wycieranie
• Patentowy klucz chroniony znakiem towarowym, gwarancja braku niepowołanego dorobienia klucza.
• Cylinder o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wykorzystujący zaawansowane technologie blokowania, aby pomóc chronić
przed nowoczesnymi technikami włamaniowymi..
• Opcjonalnie modułowa technologia pozwala wykonać każdy potrzebny rozmiar cylindra.
• Karta systemowa w komplecie
• 3 klucze w komplecie
• Ceryfikaty SKG i normy EN 1303:2015
• Najwyższa klasa zabezpieczenia antywłamaniowego-klasa 6.D

WYBIERZ ROZMIAR I KONFIGURACJĘ WKŁADKI

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

111,09 zł 136,64 zł

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

49,24 zł 60,57 zł

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

52,43 zł 64,49 zł

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

55,54 zł 68,32 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/4514-wkladka-dom-sicherheitstechnik-ix-twido-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/4513-wkladka-dom-sicherheitstechnik-sigma-plus-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1781-wkladka-gerda-evo-30-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1780-wkladka-gerda-evo-30-35-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1779-wkladka-gerda-evo-30-40-nikiel-satyna.html
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wkładka GERDA EVO 30 / 50 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000 kombinacji kodu klucza,odporność na
włamanie - klasa C,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie
antybumpingowe,utwardzane kołki w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

62,91 zł 77,38 zł

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

66,01 zł 81,20 zł

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

56,68 zł 69,72 zł

wkładka GERDA EVO 35 / 40 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000 kombinacji kodu klucza,odporność na
włamanie - klasa C,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie
antybumpingowe,utwardzane kołki w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

56,44 zł 69,42 zł

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

62,57 zł 76,96 zł

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

71,33 zł 87,73 zł

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

66,01 zł 81,20 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1778-wkladka-gerda-evo-30-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1777-wkladka-gerda-evo-30-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1774-wkladka-gerda-evo-35-35-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1773-wkladka-gerda-evo-35-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1772-wkladka-gerda-evo-35-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1771-wkladka-gerda-evo-35-55-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1768-wkladka-gerda-evo-40-40-nikiel-satyna.html
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wkładka GERDA EVO 40 / 45 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000 kombinacji kodu klucza,odporność na
włamanie - klasa C,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie
antybumpingowe,utwardzane kołki w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

66,01 zł 81,20 zł

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

71,33 zł 87,73 zł

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

71,33 zł 87,73 zł

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

65,03 zł 79,98 zł

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

65,03 zł 79,98 zł

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

65,03 zł 79,98 zł

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

65,03 zł 79,98 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1767-wkladka-gerda-evo-40-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1766-wkladka-gerda-evo-40-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1763-wkladka-gerda-evo-45-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1770-wkladka-gerda-evo-z-galka-35g-30-gal-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1769-wkladka-gerda-evo-z-galka-35g-35-gal-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1765-wkladka-gerda-evo-z-galka-40g-30-gal-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1776-wkladka-gerda-evo-z-galka-30g-35-gal-nikiel-satyna.html
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wkładka GERDA EVO z gałką 30G / 40 gał. nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000 kombinacji kodu klucza,odporność na
włamanie - klasa C,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie
antybumpingowe,utwardzane kołki w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca.
Producent: GERDA

65,03 zł 79,98 zł

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

81,80 zł 100,61 zł

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

61,84 zł 76,07 zł

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

73,38 zł 90,26 zł

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

63,74 zł 78,40 zł

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

61,01 zł 75,04 zł

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

59,72 zł 73,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1775-wkladka-gerda-evo-z-galka-30g-40-gal-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1764-wkladka-gerda-evo-z-galka-40g-50-gal-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1794-wkladka-gerda-evo-z-galka-30g-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1762-wkladka-gerda-evo-z-galka-50g-30-gal-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1700-wkladka-gerda-pro-system-30-10nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1698-wkladka-gerda-pro-system-30-30mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1699-wkladka-gerda-pro-system-30-30nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 30/35.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000 kombinacji kodu klucza,najwyższa
klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca
Producent: GERDA

74,59 zł 91,75 zł

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

73,45 zł 90,35 zł

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

75,58 zł 92,97 zł

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

78,84 zł 96,97 zł

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

83,17 zł 102,30 zł

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

92,73 zł 114,05 zł

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

86,35 zł 106,21 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1696-wkladka-gerda-pro-system-30-35mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1697-wkladka-gerda-pro-system-30-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1694-wkladka-gerda-pro-system-30-40mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1695-wkladka-gerda-pro-system-30-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1692-wkladka-gerda-pro-system-30-45mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1693-wkladka-gerda-pro-system-30-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1690-wkladka-gerda-pro-system-30-50mosiadz.html
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netto

Cena
brutto

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

89,62 zł 110,23 zł

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

93,13 zł 114,55 zł

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

98,79 zł 121,52 zł

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

75,58 zł 92,97 zł

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

78,84 zł 96,97 zł

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

83,17 zł 102,30 zł

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

89,62 zł 110,23 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1691-wkladka-gerda-pro-system-30-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1688-wkladka-gerda-pro-system-30-55mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1689-wkladka-gerda-pro-system-30-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1686-wkladka-gerda-pro-system-35-35mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1687-wkladka-gerda-pro-system-35-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1684-wkladka-gerda-pro-system-35-40mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1685-wkladka-gerda-pro-system-35-40nikiel-satyna.html
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netto
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 35/45.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000 kombinacji kodu klucza,najwyższa
klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca
Producent: GERDA

93,94 zł 115,55 zł

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

99,33 zł 122,17 zł

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

95,54 zł 117,51 zł

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

98,79 zł 121,52 zł

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

101,53 zł 124,88 zł

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

105,85 zł 130,19 zł

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

86,35 zł 106,21 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1682-wkladka-gerda-pro-system-35-45mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1683-wkladka-gerda-pro-system-35-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1680-wkladka-gerda-pro-system-35-50mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1681-wkladka-gerda-pro-system-35-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1678-wkladka-gerda-pro-system-35-55mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1679-wkladka-gerda-pro-system-35-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1676-wkladka-gerda-pro-system-40-40mosiadz.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 40/40.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000 kombinacji kodu klucza,najwyższa
klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca
Producent: GERDA

89,62 zł 110,23 zł

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

97,21 zł 119,56 zł

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

105,85 zł 130,19 zł

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

104,72 zł 128,81 zł

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

107,98 zł 132,81 zł

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

113,14 zł 139,16 zł

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

116,25 zł 142,98 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1677-wkladka-gerda-pro-system-40-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1674-wkladka-gerda-pro-system-40-50mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1675-wkladka-gerda-pro-system-40-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1672-wkladka-gerda-pro-system-40-55mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1673-wkladka-gerda-pro-system-40-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1670-wkladka-gerda-pro-system-40-60mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1671-wkladka-gerda-pro-system-40-60nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM 45/45.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000 kombinacji kodu klucza,najwyższa
klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca
Producent: GERDA

102,59 zł 126,19 zł

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

105,85 zł 130,19 zł

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

98,19 zł 120,77 zł

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

101,23 zł 124,51 zł

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

85,29 zł 104,90 zł

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

88,55 zł 108,92 zł

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

85,03 zł 104,59 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1668-wkladka-gerda-pro-system-45-45mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1669-wkladka-gerda-pro-system-45-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1666-wkladka-gerda-pro-system-45-50mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1667-wkladka-gerda-pro-system-45-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1748-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-30mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1749-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1746-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-35mosiadz.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.30/35.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000 kombinacji kodu klucza,najwyższa
klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca
Producent: GERDA

88,07 zł 108,33 zł

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

95,01 zł 116,86 zł

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

98,26 zł 120,86 zł

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

102,57 zł 126,16 zł

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

114,20 zł 140,47 zł

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

107,97 zł 132,80 zł

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

111,20 zł 136,78 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1747-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1744-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-40mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1745-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1742-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-45mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1743-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1740-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-50mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1741-wkladka-gerda-pro-system-z-galka30-50nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.35/30.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000 kombinacji kodu klucza,najwyższa
klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca
Producent: GERDA

90,69 zł 111,55 zł

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

93,94 zł 115,55 zł

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

95,01 zł 116,86 zł

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

98,26 zł 120,86 zł

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

102,57 zł 126,16 zł

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

105,81 zł 130,15 zł

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

115,52 zł 142,09 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1738-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-30mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1739-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1736-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-35mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1737-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1734-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-40mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1735-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1732-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-50mosiadz.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.35/50.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000 kombinacji kodu klucza,najwyższa
klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca
Producent: GERDA

119,38 zł 146,84 zł

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

120,92 zł 148,73 zł

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

124,16 zł 152,72 zł

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

102,57 zł 126,16 zł

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

105,81 zł 130,15 zł

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

123,09 zł 151,40 zł

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

124,16 zł 152,72 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1733-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1730-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-55mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1731-wkladka-gerda-pro-system-z-galka35-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1728-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-35mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1729-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1727-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1725-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-55mosiadz.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.40/55.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000 kombinacji kodu klucza,najwyższa
klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca
Producent: GERDA

127,41 zł 156,71 zł

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

129,56 zł 159,36 zł

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

124,58 zł 153,23 zł

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

102,57 zł 126,16 zł

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

114,20 zł 140,47 zł

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

122,01 zł 150,07 zł

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

125,24 zł 154,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1726-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-55nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1723-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-60mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1724-wkladka-gerda-pro-system-z-galka40-60nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1721-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-30mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1722-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1719-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-45mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1720-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-45nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.45/50.mosiądz
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000 kombinacji kodu klucza,najwyższa
klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca
Producent: GERDA

124,16 zł 152,72 zł

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

127,41 zł 156,71 zł

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

140,35 zł 172,63 zł

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

107,97 zł 132,80 zł

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

111,20 zł 136,78 zł

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

115,52 zł 142,09 zł

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

119,38 zł 146,84 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1717-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-50mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1718-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1716-wkladka-gerda-pro-system-z-galka45-65nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1714-wkladka-gerda-pro-system-z-galka50-30mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1715-wkladka-gerda-pro-system-z-galka50-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1712-wkladka-gerda-pro-system-z-galka50-35mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1713-wkladka-gerda-pro-system-z-galka50-35nikiel-satyna.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.50/40.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000 kombinacji kodu klucza,najwyższa
klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca
Producent: GERDA

123,09 zł 151,40 zł

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

127,41 zł 156,71 zł

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

113,37 zł 139,45 zł

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

119,38 zł 146,84 zł

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

120,92 zł 148,73 zł

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

124,16 zł 152,72 zł

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

124,16 zł 152,72 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1711-wkladka-gerda-pro-system-z-galka50-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1710-wkladka-gerda-pro-system-z-galka50-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1708-wkladka-gerda-pro-system-z-galka55-30mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1709-wkladka-gerda-pro-system-z-galka55-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1706-wkladka-gerda-pro-system-z-galka55-35mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1707-wkladka-gerda-pro-system-z-galka55-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1704-wkladka-gerda-pro-system-z-galka55-40mosiadz.html
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Wkładka GERDA PRO SYSTEM z gałką.55/40.nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 2 700 000 kombinacji kodu klucza,najwyższa
klasa zabezpieczenia - 6,najwyższa odporność na włamanie - D,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki
ppoż.,zabezpieczenie antybumpingowe,nowe dwuśrednicowe kołki,w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca
Producent: GERDA

127,41 zł 156,71 zł

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

124,58 zł 153,23 zł

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

124,58 zł 153,23 zł

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

151,16 zł 185,93 zł

WKŁADKA ISEO R6 5 KLUCZY, MOSIĄDZ MATOWY
Skrócony opis:
Wkładka bębenkowa ISEO R6 EXTRA to znakomity wybór do budowy systemu MASTERKEY na kluczu nawiercanym poziomym
dwustronnym jeśli nie potrzebujemy klucza patentowego ( wkładka posiada profil klucza tzw. handlowy, to znaczy, że klucz
surowy jest dostępny w punktach dorabiana kluczy). Jeśli nie potrzebujemy takiego zabezpieczenia to sam cylinder ma pełne
zabezpieczenie antywłamaniowe potwierdzone najwyższym certyfikatem odporności na atak „D”.  Na wyróżnienie zasługuje
fakt, że cylinder posiada dodatkowe zabezpieczenie przeciwko złamaniu korpusu, co w tej klasie cenowej jest w zasadzie
niespotykane.
Cechy i zalety
• Atrakcyjna cena i świetny stosunek cena/jakość
• Po każdej stronie cylindra 6 solidnych kołków sworzniowych
• Klucz wykonany z mosiądzu z powłoką niklu
• Klucz o profilu handlowym, dostępny w punktach dorabiania kluczy
• Klucz dwustronny dwustronny o poziomym wejściu w cylinder
• Cylinder o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wykorzystujący zaawansowane technologie blokowania, aby pomóc chronić
przed nowoczesnymi technikami włamaniowymi..
• Zabezpieczenie przeciwko złamaniu korpusu wkładki w postaci hartowanego łącznika..
• Karta systemowa w komplecie
• Certyfikat EN 1303:2015 5/D
• 5 kluczy w komplecie
WYBIERZ ROZMIAR I KONFIGURACJĘ WKŁADKI

Producent: ISEO

49,53 zł 60,92 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1705-wkladka-gerda-pro-system-z-galka55-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1702-wkladka-gerda-pro-system-z-galka60-40mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1703-wkladka-gerda-pro-system-z-galka60-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1701-wkladka-gerda-pro-system-z-galka65-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/4516-wkladka-iseo-r6-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
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WKŁADKA ISEO R6 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis:
Wkładka bębenkowa ISEO R6 EXTRA to znakomity wybór do budowy systemu MASTERKEY na kluczu nawiercanym poziomym
dwustronnym jeśli nie potrzebujemy klucza patentowego ( wkładka posiada profil klucza tzw. handlowy, to znaczy, że klucz
surowy jest dostępny w punktach dorabiana kluczy). Jeśli nie potrzebujemy takiego zabezpieczenia to sam cylinder ma pełne
zabezpieczenie antywłamaniowe potwierdzone najwyższym certyfikatem odporności na atak „D”.  Na wyróżnienie zasługuje
fakt, że cylinder posiada dodatkowe zabezpieczenie przeciwko złamaniu korpusu, co w tej klasie cenowej jest w zasadzie
niespotykane.
Cechy i zalety
• Atrakcyjna cena i świetny stosunek cena/jakość
• Po każdej stronie cylindra 6 solidnych kołków sworzniowych
• Klucz wykonany z mosiądzu z powłoką niklu
• Klucz o profilu handlowym, dostępny w punktach dorabiania kluczy
• Klucz dwustronny dwustronny o poziomym wejściu w cylinder
• Cylinder o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wykorzystujący zaawansowane technologie blokowania, aby pomóc chronić
przed nowoczesnymi technikami włamaniowymi..
• Zabezpieczenie przeciwko złamaniu korpusu wkładki w postaci hartowanego łącznika..
• Karta systemowa w komplecie
• Certyfikat EN 1303:2015 5/D
• 5 kluczy w komplecie
WYBIERZ ROZMIAR I KONFIGURACJĘ WKŁADKI

Producent: ISEO

49,53 zł 60,92 zł

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

117,39 zł 144,38 zł

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

127,53 zł 156,86 zł

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

113,21 zł 139,25 zł

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

113,21 zł 139,25 zł

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

117,39 zł 144,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/4515-wkladka-iseo-r6-5-kluczy-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1761-zestaw-wkl-gerda-evo-30-40-40g-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1760-zestaw-wkl-gerda-evo-30-45-30g-45-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1758-zestaw-wkl-gerda-evo-30-35-30g-35-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1757-zestaw-wkl-gerda-evo-30-35-35g-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1756-zestaw-wkl-gerda-evo-30-40-30g-40-nikiel-satyna.html
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Zestaw wkł GERDA EVO 30/45 + 45G / 30 nikiel satyna
Skrócony opis: najwyższa trwałość mechanizmu - ponad 100 000 cykli,ponad 9 300 000 kombinacji kodu klucza,odporność na
włamanie - klasa C,najwyższa odporność na korozję,certyfikowana do stolarki ppoż.,zabezpieczenie
antybumpingowe,utwardzane kołki w komplecie pięć kluczy i śruba mocująca. Komplet dwóch wkładek w tym jedna z gałką na
wspólny klucz.
Producent: GERDA

127,53 zł 156,86 zł

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

146,76 zł 180,51 zł

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

146,76 zł 180,51 zł

SYSTEMY MASTERKEY
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > SYSTEMY MASTERKEY

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

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

702,00 zł 863,46 zł

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

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

502,00 zł 617,46 zł

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

Producent: ISEO

238,39 zł 293,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1755-zestaw-wkl-gerda-evo-30-45-45g-30-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1753-zestaw-wkl-gerda-evo-40-50-40g-50-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1752-zestaw-wkl-gerda-evo-40-50-50g-40-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/systemy-masterkey/4255-przykladowy-system-masterkey-dom-ix-twido.html
http://www.masterkey.door-tech.pl
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulator-systemu/
https://online.centrumokuc.pl/systemy-masterkey/4254-przykladowy-system-masterkey-dom-rs-sigma.html
http://www.masterkey.door-tech.pl
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulator-systemu/
https://online.centrumokuc.pl/systemy-masterkey/4122-przykladowy-system-masterkey-iseo-f6.html
http://www.masterkey.door-tech.pl
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulator-systemu/


1-04-2021 WKŁADKI - 57/61

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

Producent: ISEO

271,99 zł 334,55 zł

Wkładka systemowa MASTERKEY DOM IX TWIDO
Skrócony opis:
Wkładka wykonana jest w technologii kluczy dwustronnych ix Twido®, klucz patentowy jest szczególnie dobrze chroniony
przed nieautoryzowanym kopiowaniem klucza dzięki podwójnemu ruchomemu mechanizmowi rolek zamontowanemu na
kluczu. Specjalna technika głębokiego frezowania (HT) zwiększa bezpieczeństwo podczas odczytu klucza przez wkładkę i jest
trudna do skopiowania.Wkładka ix Twido® spełnia wysokie wymagania bezpieczeństwa. Dzięki nowej technologii rolek i
wyrafinowanej konstrukcji wkładka spełnia bardzo wysokie wymagania antywłamaniowe i bezpieczeństwa przy niewygórowanej
cenie.
Cechy i zalety
• Ochrona patentowa konstrukcji i klucza do 2036 r
• Certyfikat SKG
• Dobra ochrona przed nieautoryzowanym kopiowaniem klucza dzięki podwójnemu wałkowi zamontowanemu na kluczu
• Wysoka ochrona przed kopiowaniem klucza dzięki wysokiemu głębokiemu frezowaniu HT
• Nasada klucza przedłużona, dzięki temu klucz dobrze współpracuje z okuciami antywłamaniowymi
• Karta bezpieczeństwa i rejestracyjna systemu w komplecie
• Bardzo wysoka odporność antywłamaniowa – na wiercenie i wyrywanie oraz manipulowanie wytrychem.

Sugerowane zastosowanie
Lotniska, Edukacja, Finanse, Domy, Szpitale, Przemysłowe, Średnie i duże firmy, Biura, Budynki publiczne, Małe i średnie firmy,
Hotele
Dane techniczne

Typ klucza 2D klucz dwustronny z podwójną ruchomą rolką, ochrona patentowa do
2036r.

Karta rejestracyjna/kodowa tak

Całkowita liczba elementów blokujących 19

Możliwości MASTERKEY pełen zakres

Zabezpieczenie chroniące przed wierceniem tak

Ochrona przed zrywaniem tak

Ochrona przed złamaniem tak

Ocena antywłamaniowa 8/10

Maksymalna liczba elementów bocznych 12

Maksymalna liczba górnych elementów 6

Liczba ruchomych elementów 2

Liczba elementów pasywnych 12

 
Więcej informacji oraz kalkulator i zamówienia na naszej specjalnej stronie - www.masterkey.door-tech.pl. Tam nie tylko
zaczerpniesz informacje o systemach, ale również wykorzystując kalkulator systemów zaprojektujesz i wycenisz system. 
Linki do pobrania kalkulatorów wejdź
 
Na poniższym filmie przedstawiamy poradnik jak krok po kroku korzystać z kalkulatorów systemów MASTERKEY.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

120,00 zł 147,60 zł

https://online.centrumokuc.pl/systemy-masterkey/4123-przykladowy-system-masterkey-iseo-r6.html
http://www.masterkey.door-tech.pl
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulator-systemu/
https://online.centrumokuc.pl/systemy-masterkey/4257-wkladka-systemowa-masterkey-dom-ix-twido.html
http://www.masterkey.door-tech.pl
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulator-systemu/
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Wkładka systemowa MASTERKEY DOM SIGMA PLUS
Skrócony opis:
Wkładka bębenkowa DOM RS Sigma to niezawodny system zamykania oferujący wysoki poziom bezpieczeństwa
antywłamaniowego oraz patentowy klucz chroniony znakiem towarowym, gwarantujący brak możliwości przypadkowego
dorobienia klucza. Cylinder dostępny jest we wszystkich modelach MASTERKEY, dzięki czemu można w oparciu o niego
wykonać proste jak i bardzo złożone systemy klucza. Stosunek cena/jakość stanowi niewątpliwe bardzo mocny atut tego
produktu.
Cechy i zalety
• Po każdej stronie cylindra 6 solidnych kołków sworzniowych + boczne kołki profilowe.
• Klucz wykonany z utwardzonego stopu mosiądzu „NEW SILVER” nie podatnego na wycieranie
• Patentowy klucz chroniony znakiem towarowym, gwarancja braku niepowołanego dorobienia klucza.
• Cylinder o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wykorzystujący zaawansowane technologie blokowania, aby pomóc chronić
przed nowoczesnymi technikami włamaniowymi..
• Opcjonalnie modułowa technologia pozwala wykonać każdy potrzebny rozmiar cylindra.
• Karta systemowa w komplecie
• Ceryfikaty SKG i normy EN 1303:2015

Sugerowane zastosowanie
Lotniska, edukacja, finanse, domy, szpitale, przemysłowe, średnie i duże firmy, biura, zakłady, budynki użyteczności publicznej,
małe i średnie firmy, hotele
Dane techniczne

Typ klucza 2D patentowy chroniony znakiem towarowym

Karta rejestracyjna/kodowa tak

Całkowita liczba elementów blokujących 18

Możliwości MASTERKEY pełen zakres

Zabezpieczenie chroniące przed wierceniem tak

Ochrona przed zrywaniem tak

Ochrona przed złamaniem tak

Ocena antywłamaniowa 8/10

Maksymalna liczba elementów bocznych 12

Maksymalna liczba górnych elementów 0

Liczba elementów pasywnych 12

Więcej informacji oraz kalkulator i zamówienia na naszej specjalnej stronie - www.masterkey.door-tech.pl. Tam nie tylko
zaczerpniesz informacje o systemach, ale również wykorzystując kalkulator systemów zaprojektujesz i wycenisz system. 
Linki do pobrania kalkulatorów wejdź
 
Na poniższym filmie przedstawiamy poradnik jak krok po kroku korzystać z kalkulatorów systemów MASTERKEY.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

84,00 zł 103,32 zł

https://online.centrumokuc.pl/systemy-masterkey/4256-przykladowy-system-masterkey-dom-rs-sigma.html
http://www.masterkey.door-tech.pl
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulator-systemu/
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Wkładka systemowa MASTERKEY ISEO F6
Skrócony opis:
Wkładka bębenkowa ISEO F6 EXTRA to znakomity wybór do budowy systemu MASTERKEY jeśli nie potrzebujemy klucza
patentowego ( wkładka posiada profil klucza tzw. handlowy, to znaczy, że klucz surowy jest dostępny w punktach dorabiana
kluczy). Jeśli nie potrzebujemy takiego zabezpieczenia to sam cylinder ma pełne zabezpieczenie antywłamaniowe potwierdzone
najwyższym certyfikatem odporności na atak „D”.  Na wyróżnienie zasługuje fakt, że cylinder posiada dodatkowe
zabezpieczenie przeciwko złamaniu korpusu, co w tej klasie cenowej jest w zasadzie niespotykane.
Cechy i zalety
• Atrakcyjna cena i świetny stosunek cena/jakość
• Po każdej stronie cylindra 6 solidnych kołków sworzniowych
• Klucz wykonany z mosiądzu z powłoką niklu
• Klucz o profilu handlowym, dostępny w punktach dorabiania kluczy
• Cylinder o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wykorzystujący zaawansowane technologie blokowania, aby pomóc chronić
przed nowoczesnymi technikami włamaniowymi..
• Zabezpieczenie przeciwko złamaniu korpusu wkładki w postaci hartowanego łącznika..
• Karta systemowa w komplecie
• Certyfikat EN 1303:2015 6/D
 
Sugerowane zastosowanie
Lotniska, edukacja, finanse, domy, szpitale, przemysłowe, średnie i duże firmy, biura, zakłady, budynki użyteczności publicznej,
małe i średnie firmy, hotele
Dane techniczne

Typ klucza 1D bez ochrony patentowej

Karta rejestracyjna/kodowa tak

  

Możliwości MASTERKEY pełen zakres

Zabezpieczenie chroniące przed wierceniem tak

Ochrona przed zrywaniem tak

Ochrona przed złamaniem tak

Ocena antywłamaniowa 7/10

Więcej informacji oraz kalkulator i zamówienia na naszej specjalnej stronie - www.masterkey.door-tech.pl. Tam nie tylko
zaczerpniesz informacje o systemach, ale również wykorzystując kalkulator systemów zaprojektujesz i wycenisz system. 
Linki do pobrania kalkulatorów wejdź
 
Na poniższym filmie przedstawiamy poradnik jak krok po kroku korzystać z kalkulatorów systemów MASTERKEY.

Producent: ISEO

43,00 zł 52,89 zł

Wkładka systemowa MASTERKEY ISEO R6
Skrócony opis:
Wkładka bębenkowa ISEO R6 EXTRA to znakomity wybór do budowy systemu MASTERKEY na kluczu nawiercanym poziomym
dwustronnym jeśli nie potrzebujemy klucza patentowego ( wkładka posiada profil klucza tzw. handlowy, to znaczy, że klucz
surowy jest dostępny w punktach dorabiana kluczy). Jeśli nie potrzebujemy takiego zabezpieczenia to sam cylinder ma pełne
zabezpieczenie antywłamaniowe potwierdzone najwyższym certyfikatem odporności na atak „D”.  Na wyróżnienie zasługuje
fakt, że cylinder posiada dodatkowe zabezpieczenie przeciwko złamaniu korpusu, co w tej klasie cenowej jest w zasadzie
niespotykane.
Cechy i zalety
• Atrakcyjna cena i świetny stosunek cena/jakość
• Po każdej stronie cylindra 6 solidnych kołków sworzniowych
• Klucz wykonany z mosiądzu z powłoką niklu
• Klucz o profilu handlowym, dostępny w punktach dorabiania kluczy
• Klucz dwustronny dwustronny o poziomym wejściu w cylinder
• Cylinder o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wykorzystujący zaawansowane technologie blokowania, aby pomóc chronić
przed nowoczesnymi technikami włamaniowymi..
• Zabezpieczenie przeciwko złamaniu korpusu wkładki w postaci hartowanego łącznika..
• Karta systemowa w komplecie
• Certyfikat EN 1303:2015 5/D
 
Sugerowane zastosowanie
Lotniska, edukacja, finanse, domy, szpitale, przemysłowe, średnie i duże firmy, biura, zakłady, budynki użyteczności publicznej,
małe i średnie firmy, hotele
Dane techniczne

Typ klucza 1D nawiercany poziomy bez ochrony patentowej

Karta rejestracyjna/kodowa tak

  

Możliwości MASTERKEY system klucza ujednoliconego,system klucza głównego, nierozbudowany
system klucza generalnego

Zabezpieczenie chroniące przed wierceniem tak

Ochrona przed zrywaniem tak

Ochrona przed złamaniem tak

Ocena antywłamaniowa 7/10

 
Więcej informacji oraz kalkulator i zamówienia na naszej specjalnej stronie - www.masterkey.door-tech.pl. Tam nie tylko
zaczerpniesz informacje o systemach, ale również wykorzystując kalkulator systemów zaprojektujesz i wycenisz system. 
Linki do pobrania kalkulatorów wejdź
 
Na poniższym filmie przedstawiamy poradnik jak krok po kroku korzystać z kalkulatorów systemów MASTERKEY.

Producent: ISEO

41,00 zł 50,43 zł

https://online.centrumokuc.pl/systemy-masterkey/4259-wkladka-systemowa-masterkey-iseo-f6.html
http://www.masterkey.door-tech.pl
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulator-systemu/
https://online.centrumokuc.pl/systemy-masterkey/4258-wkladka-systemowa-masterkey-iseo-r6.html
http://www.masterkey.door-tech.pl
http://masterkey.door-tech.pl/kalkulator-systemu/
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WKŁADKI ANTYWŁAMANIOWE ISEO
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI BĘBENKOWE ANTYWŁAMANIOWE > WKŁADKI ANTYWŁAMANIOWE ISEO

WKŁADKA ISEO F6 EXTRA 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA
Skrócony opis:
Wkładka bębenkowa ISEO F6 EXTRA to znakomity wybór  jeśli nie potrzebujemy klucza patentowego ( wkładka posiada profil
klucza tzw. handlowy, to znaczy, że klucz surowy jest dostępny w punktach dorabiana kluczy). Jeśli nie potrzebujemy takiego
zabezpieczenia to sam cylinder ma pełne zabezpieczenie antywłamaniowe potwierdzone najwyższym certyfikatem odporności
na atak „D”.  Na wyróżnienie zasługuje fakt, że cylinder posiada dodatkowe zabezpieczenie przeciwko złamaniu korpusu, co w
tej klasie cenowej jest w zasadzie niespotykane.
WYBIERZ ROZMIAR I KONFIGURACJĘ WKŁADKI

Producent: ISEO

49,51 zł 60,90 zł

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

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

19,01 zł 23,38 zł

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

20,21 zł 24,86 zł

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

69,97 zł 86,07 zł

Wkładka LOB WT 23 z rozetą CYKLOP
Skrócony opis: Wkładka typu RIM przeznaczona do współpracy z zamkiem wierzchnim CYKLOP firmy LOB. Ten produkt
występuje razem z rozetą osłaniającą wkładkę i poprawiającą jej antywłamaniowy charakter. Certyfikat antywłamaniowy.
Producent: LOB

34,04 zł 41,87 zł

Wkładka RIM 6000 nikiel
Skrócony opis:
Wkładka RIM 6000 to cylinder o okrągłym kształcie, który przeznaczony jest do montażu w drzwiach GERDA.
Wkładka produkowana przez firmę GERDA posiada najwyższy atest klasy C antywłamaniowości. Jej konstrukcja gwarantuje
zabezpieczenie przed otwarciem za pomocą wytrychów oraz innych metod manipulacyjnych. Jest również zabezpieczona
przed rozwierceniem. Jej doskonałe parametry oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że w doskonały sposób zabezpiecza
przed włamaniami i jest w stanie powstrzymać nawet doświadczonych włamywaczy.

Producent: GERDA

280,00 zł 344,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-antywlamaniowe-iseo/4517-wkladka-iseo-f6-extra-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2090-wkladka-lob-wt-01-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2089-wkladka-lob-wt-01-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2087-wkladka-lob-wt-20-z-rozeta-yetitaurus.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2085-wkladka-lob-wt-23-z-rozeta-cyklop.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2097-wkladka-rim-6000-nikiel.html
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Wkładka RIM PRO SYSTEM mosiądz
Skrócony opis: Wkładka typu RIM antywłamaniowa przeznaczona do współpracy z rodziną zamków GERDA : ZN / ZG oraz do
zamka ZX 1000.
Producent: GERDA

71,93 zł 88,48 zł

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

71,63 zł 88,11 zł

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

21,77 zł 26,78 zł

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

24,58 zł 30,24 zł

Wkładka WK RIM H PLUS mosiądz
Skrócony opis: Wkładka typu RIM przeznaczona do współpracy z rodziną zamków GERDA : ZN / ZG . Klucz poziomy
dodatkowo podnosi jej walory użytkowe.
Producent: GERDA

35,59 zł 43,77 zł

Wkładka WK RIM H PLUS nikiel
Skrócony opis: Wkładka typu RIM przeznaczona do współpracy z rodziną zamków GERDA : ZN / ZG. Klucz poziomy dodatkowo
podnosi jej walory użytkowe.
Producent: GERDA

37,64 zł 46,30 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2095-wkladka-rim-pro-system-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2096-wkladka-rim-pro-system-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2093-wkladka-wk-rim-e1-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2094-wkladka-wk-rim-e1-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2091-wkladka-wk-rim-h-plus-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-do-zamkow-wierzchnich/2092-wkladka-wk-rim-h-plus-nikiel.html
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