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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

74,86 zł 92,08 zł

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

35,51 zł 43,68 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

68,32 zł 84,03 zł

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

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

68,32 zł 84,03 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/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

1 846,48 zł 2 271,17 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

1 185,23 zł 1 457,83 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
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena
brutto

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

1 492,45 zł 1 835,71 zł

Wkładka elektroniczna DORMAKABA MASTER B
Skrócony opis:
Wkładka elektroniczna DORMAKABA MASTER B może być
zainstalowana w każdych istniejących już drzwiach, które są
wyposażone w zwykły zamek na typową wkładkę bębenkową. Wymiana
tradycyjnej mechanicznej wkładki na MASTER B trwa dwie minuty i nie
wymaga żadnych dodatkowych instalacji elektrycznych czy
oprogramowania. MASTER B sterowany jest za pomocą kart
zbliżeniowych DORMA Mifare lub Legic. Ich programowanie odbywa się
za pomocą dedykowanej karty MASTER B (należy osobno zakupić,
jedna karta wystarczy na „n” wkładek na obiekcie). Należy przystawić
kartę MASTER B do czytnika wkładki a następnie kartę użytkownika. W
tym  momencie uprawnienia zostają przeniesione na kartę.
 
Producent: DORMAKABA

936,53 zł 1 151,93 zł

Wkładka elektroniczna LIBRA SMART premium
Skrócony opis:

Producent: ISEO

1 912,00 zł 2 351,76 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2078-wkladka-elektroniczna-dom-tapkey-box.html
https://masterkey.door-tech.pl/downloads/tapkey.pdf
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4519-wkladka-elektroniczna-dormakaba-master-b.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2115-wkladka-elektroniczna-libra-smart-premium.html
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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

1 752,19 zł 2 155,19 zł

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

712,70 zł 876,62 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

120,55 zł 148,28 zł

Zestaw zamka elektronicznego TEDEE
Skrócony opis:

Producent: GERDA

1 502,44 zł 1 848,00 zł

KLAMKI ELEKTRONICZNE
Strona główna > ELEKTRONICZNE ZAMKNIĘCIA > KLAMKI ELEKTRONICZNE

Bateria litowa AA 3,6V do klamki ARIES
Skrócony opis:
Bateria do klamki elektronicznej ARIES.

Producent: ISEO

36,28 zł 44,62 zł

Klamka elektroniczna ARIES SMART stal nierdzewna
Skrócony opis:
Aries Smart to zasilana bateryjnie klamka elektroniczna z czytnikiem RFID 13,56 MHz, która
współpracuje z większością zamków wpuszczanych i jest dedykowana do drzwi z kontrolą dostępu.
Do zarządzania pracą i otwierania klamki Aries Smart dedykowana jest bezpłatna aplikacja Argo,
którą można zainstalować na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS (telefony,zegarki
itp) Komunikacja pomiędzy urządzeniem mobilnym z zainstalowaną aplikacją Argo, a elektroniczną
klamką Aries Smart, odbywa się przy użyciu technologii Bluetooth Smart 4.0. Wszystkie przesyłane
dane są zakodowane za pomocą 128-bitowego klucza AES, a następnie zapisywane w pamięci
wkładki. Gwarantuje to brak możliwości ich przechwycenia przy użyciu podsłuchu lub algorytmu
siłowego. Ponadto do otwierania i programowania możemy użyć dedykowanych kart i breloków a
także kart zbliżeniowych płatniczych.
 

Producent: ISEO

1 958,25 zł 2 408,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2114-wkladka-elektroniczna-libra-smart-standard.html
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/klamki-elektroniczne/2142-bateria-litowa-aa-36v-do-klamki-aries.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2141-klamka-elektroniczna-aries-smart-stal-nierdzewna.html
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Klamka elektroniczna DOM EASYKEY Adapt
Skrócony opis:
EasyKey to system kontroli dostępu z klawiaturą numeryczną i
brajlowską, bez kart i kluczy. Klamkę dostosować do prawie
każdego zamka wpuszczanego dostępnego na rynku.
EasyKey zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę, będąc prostym i
wygodnym narzędziem w środowiskach typu np. biura, szpitale,
obszary prywatne lub budynki publiczne.
Klamka zostaje uaktywniona poprzez wpisanie kodu. Po 3
sekundach klamka powraca w tryb zamknięty. Istnieje możliwość
pracy w trybie na stałe otwartym.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

858,49 zł 1 055,94 zł

Klamka elektroniczna DOM EASYKEY Slim 72mm
Skrócony opis:
EasyKey to system kontroli dostępu z klawiaturą numeryczną i brajlowską, bez kart i kluczy.
Klamkę dostosować do prawie każdego zamka wpuszczanego dostępnego na rynku.
EasyKey zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę, będąc prostym i wygodnym narzędziem w
środowiskach typu np. biura, szpitale, obszary prywatne lub budynki publiczne.
Klamka zostaje uaktywniona poprzez wpisanie kodu. Po 3 sekundach klamka powraca w tryb
zamknięty. Istnieje możliwość pracy w trybie na stałe otwartym.
Wersja klamki z otworem pod wkładkę bębenkową do zamka o rozstawie 72mm

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

888,69 zł 1 093,09 zł

Klamka elektroniczna DOM EASYKEY Slim 92mm
Skrócony opis:
EasyKey to system kontroli dostępu z klawiaturą numeryczną i brajlowską, bez kart i kluczy.
Klamkę dostosować do prawie każdego zamka wpuszczanego dostępnego na rynku.
EasyKey zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę, będąc prostym i wygodnym narzędziem w
środowiskach typu np. biura, szpitale, obszary prywatne lub budynki publiczne.
Klamka zostaje uaktywniona poprzez wpisanie kodu. Po 3 sekundach klamka powraca w tryb
zamknięty. Istnieje możliwość pracy w trybie na stałe otwartym.
Wersja klamki z otworem pod wkładkę bębenkową do zamka o rozstawie 92mm

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

888,69 zł 1 093,09 zł

Klamka elektroniczna DOM ENiQ® Guard
Skrócony opis:
Klamka elektroniczna ENiQ® GUARD może być zainstalowana w każdych drzwiach czy kontroli
dostępu, które są wyposażone w zwykły zamek na typową wkładkę klamkę Wymiana tradycyjnej
klamki 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
W jednym systemie możemy połączyć klamkę oraz wkładkę ENIQ.
Pobierz broszurę w języku polskim.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1 703,36 zł 2 095,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2082-klamka-elektroniczna-dom-easykey-adapt.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2083-klamka-elektroniczna-dom-easykey-slim-72mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2084-klamka-elektroniczna-dom-easykey-slim-92mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2075-klamka-elektroniczna-dom-eniq-guard.html
https://masterkey.door-tech.pl/downloads/eniqguard.pdf
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Klamka elektroniczna DOM ENiQ® Guard 72mm
Skrócony opis:
Klamka elektroniczna ENiQ® GUARD może być zainstalowana w każdych drzwiach czy kontroli
dostępu, które są wyposażone w zwykły zamek na typową wkładkę klamkę Wymiana tradycyjnej
klamki 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
W jednym systemie możemy połąączyć klamkę oraz wkładkę ENIQ.
Pobierz broszurę w języku polskim.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1 703,36 zł 2 095,13 zł

Klamka elektroniczna DOM ENiQ® Guard 92mm
Skrócony opis:
Klamka elektroniczna ENiQ® GUARD może być zainstalowana w każdych drzwiach czy kontroli
dostępu, które są wyposażone w zwykły zamek na typową wkładkę klamkę Wymiana tradycyjnej
klamki 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
W jednym systemie możemy połąączyć klamkę oraz wkładkę ENIQ.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1 703,36 zł 2 095,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2076-klamka-elektroniczna-dom-eniq-guard-72mm.html
https://masterkey.door-tech.pl/downloads/eniqguard.pdf
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2077-klamka-elektroniczna-dom-eniq-guard-92mm.html
https://masterkey.door-tech.pl/downloads/eniqguard.pdf
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Klamka elektroniczna DOM TAPKEY
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. Klamka bez otworu na wkładkę
bębenkową.
 
Więcej na poniższym filmie oraz poniżej w opisie.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

2 496,75 zł 3 071,00 zł

Klamka elektroniczna DOM TAPKEY 72mm
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. Klamka z otworem na wkładkę
bębenkową do zamka o rozstawie 72mm
 
Więcej na poniższym filmie oraz poniżej w opisie.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

2 496,75 zł 3 071,00 zł

Klamka elektroniczna DOM TAPKEY 92mm
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. Klamka z otworem na wkładkę
bębenkową do zamka o rozstawie 92mm
 
Więcej na poniższym filmie oraz poniżej w opisie.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

2 496,75 zł 3 071,00 zł

Klamka elektroniczna DORMAKABA C-LEVER COMPACT K6
Skrócony opis:
Klamka elektroniczna C-LEVER COMPACT K6 może być zainstalowana w
każdych istniejących już drzwiach, które są wyposażone w zwykły
zamek wpuszczany oraz w przypadku zastosowania w drzwiach
szklanych w zamek kasetowy. Z racji kompaktowych rozmiarów, nie
jest istotny rozstaw zamka, ponieważ klamka montowana jest jak
typowa klamka z szyldem dzielonym (otwory montażowe tylko na
wysokości kwadratu na klamkę.  Wymiana tradycyjnej klamki na C-
LEVER COMPACT trwa dwie minuty i nie wymaga żadnych dodatkowych
instalacji elektrycznych czy oprogramowania. C-LEVER COMPACT
sterowany jest za pomocą kart zbliżeniowych DORMA Mifare lub Legic.
Ich programowanie odbywa się za pomocą dedykowanej karty MASTER
B (należy osobno zakupić, jedna karta wystarczy na „n” urządzęń na
obiekcie). 
 
Producent: DORMAKABA

907,27 zł 1 115,94 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2079-klamka-elektroniczna-dom-tapkey-.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2080-klamka-elektroniczna-dom-tapkey-72mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2081-klamka-elektroniczna-dom-tapkey-92mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/4518-klamka-elektroniczna-dormakaba-c-lever-compact-k6.html
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Klamka elektroniczna DORMAKABA C-LEVER PRO
Skrócony opis:
Klamka elektroniczna C-LEVER PRO może być zainstalowana w każdych
istniejących już drzwiach, które są wyposażone w zwykły zamek
wpuszczany oraz w przypadku zastosowania w drzwiach szklanych w
zamek kasetowy. Klamka występuje z szyldem tzw. ślepym lub na
rozstaw zamka 72mm/92mm w przypadku zamiaru ryglowania
dodatkowego wkładką mechaniczną. Wymiana tradycyjnej klamki na C-
LEVER PRO trwa dwie minuty i nie wymaga żadnych dodatkowych
instalacji elektrycznych czy oprogramowania. C-LEVER PRO sterowany
jest za pomocą kart zbliżeniowych DORMA Mifare lub Legic. Ich
programowanie odbywa się za pomocą dedykowanej karty MASTER B
(należy osobno zakupić, jedna karta wystarczy na „n” urządzęń na
obiekcie). 
 
Producent: DORMAKABA

1 404,80 zł 1 727,90 zł

CZYTNIKI I STEROWNIKI
Strona główna > ELEKTRONICZNE ZAMKNIĘCIA > CZYTNIKI I STEROWNIKI

Brelok zbliżeniowy 125 Hz
Producent: ORNO

6,45 zł 7,93 zł

Czytnik bluetooth IDENCOM INSIDE uniwersalny
Skrócony opis:
Bluetooth & Code – otwieranie drzwi kodem i telefonem komórkowym
Klawiatura numeryczna z funkcją Bluetooth umożliwia otwieranie drzwi 6-8 cyfrowym kodem.
Klawiatura jest poszerzona o funkcje Bluetooth. Otwieranie drzwi przy użyciu Bluetooth, ze
względów bezpieczeństwa, zostało dodatkowo zabezpieczone koniecznością wprowadzenia
pierwszych dwóch cyfr kodu.Model przeznaczony do montażu w drzwiach lub ościeżnicy.
• Obudowa ze szkła z klawiaturą  i symbolem Bluetooth szczelnie odlana
• Kompatybilna z zamkami elektromechanicznymi i elektrozaczepami
•  Do 6 telefonów komórkowych i 18 kodów użytkownika równocześnie obsługiwanych przez system
• Kontroler może pracować w zakresie temperatur – 20 °C do + 60 °C, IP54
• Dostępny w kolorze niebieskim
• Technologia Bluetooth zabezpieczona opcją na dotyk

Producent: IDENCOM

1 440,00 zł 1 771,20 zł

Czytnik klawiaturowy IDENCOM GATE uniwersalny
Skrócony opis:
Klawiatura numeryczna z kodem jest przeznaczona dla producentów drzwi. Klawiaturę można
zintegrować ze wszystkimi rodzajami drzwi alu/pcv/drzewo/stal. Klawiatura jest kompatybilna z
zamkami: Winkhaus, Fuhr, Gu, Kfv, Roto, Maco, AssaAbloy jak również z innymi zamkami
elektromechanicznymi  i elektrozaczepami. Model przeznaczony do montażu na murze lub w innym
dowolnym miejscu. Do wyboru opcja natynkowa z ramką lub podtynkowa
• Materiał: stal szlachetna
• Kompatybilna z zamkami elektromechanicznymi i elektrozaczepami
• Zakodowana komunikacja
• Unikat – połączenie wewnętrznej i zewnętrznej jednostki
• Inteligentna blokada przed manipulacją
• Klawiatura z nierdzewnej stali ze szczelnie odlaną obudową

Producent: IDENCOM

1 680,00 zł 2 066,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/4522-klamka-elektroniczna-dormakaba-c-lever-pro.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2128-brelok-zblizeniowy-125-hz.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2119-czytnik-linii-bluetooth-idencom-inside.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2150-czytnik-klawiaturowy-idencom-gate-uniwersalny.html
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Czytnik klawiaturowy IDENCOM INSIDE uniwersalny
Skrócony opis:
lawiatura numeryczna z kodem jest przeznaczona dla producentów drzwi. Klawiaturę można
zintegrować ze wszystkimi rodzajami drzwi alu/pcv/drzewo/stal. Klawiatura jest kompatybilna z
zamkami: Winkhaus, Fuhr, Gu, Kfv, Roto, Maco, AssaAbloy jak również z innymi zamkami
elektromechanicznymi  i elektrozaczepami. Model przeznaczony do montażu w drzwiach lub
ościeżnicy. 
• Materiał: stal szlachetna
• Kompatybilna z zamkami elektromechanicznymi i elektrozaczepami
• Zakodowana komunikacja
• Unikat – połączenie wewnętrznej i zewnętrznej jednostki
• Inteligentna blokada przed manipulacją
• Klawiatura z nierdzewnej stali ze szczelnie odlaną obudową
• Instrukcja obsługi objaśniona w 2 linijkach, administracja bezpośrednio na klawiaturze
• Optymalna wysokość montażu od 1,2 m – również dla dzieci

Producent: IDENCOM

1 490,00 zł 1 832,70 zł

Czytnik linii papilarnych IDENCOM GATE uniwersalny
Skrócony opis:
Czytnik linni papilarnych IDENCOM jest najwyższej jakości czytnikiem biometrycznym, który
współpracuje z klasycznymi elektrozaczepami oraz z innymi urządzeniami, w których po dokonaniu
autoryzacji w postaci odcisku linii pailarnych palca uruchamia urządzenie. W przypadku
elektrozaczepu zwalnia rygiel elektrozaczepu, dzięki czemu możemy otworzyć pochwytem np.
drzwi, w przypadku zainstalowania z zamkiem elektromotorycznym np. GU BKS następuje
automatyczne zaryglowanie bądź otwarcie zamka. Wersja czytnika do montażu na murze lub w
innym dowolnym miejscu. Do wyboru opcja natynkowa z ramką lub podtynkowa.
Model uniwersalny, tzn posiadający uniwersalną końcówkę do urządzenia sterującego. 

Producent: IDENCOM

1 990,00 zł 2 447,70 zł

Czytnik linii papilarnych IDENCOM INSIDE uniwersalny
Skrócony opis:
Czytnik linii papilarnych IDENCOM jest najwyższej jakości czytnikiem biometrycznym, który
współpracuje z klasycznymi elektrozaczepami oraz z innymi urządzeniami, w których po dokonaniu
autoryzacji w postaci odcisku linii papilarnych palca uruchamia urządzenie. Wersja czytnika do
instalacji na drzwiach lub w ościeżnicy po wcześniejszym wyfrezowaniu otworu montażowego.
Szczegóły techniczne patrz niżej w opisie produktu.
Model uniwersalny, tzn posiadający uniwersalną końcówkę do urządzenia sterującego(dotyczy
zamków elektromotorycznych). Jeśli potrzebujesz końcówki do konkretnego modelu zamka
elektromotorycznego KFV,GU,FUHR,ROTO czy innego napisz do nas!
Poniżej wybierz opcje, jeśli potrzebujesz czytnik do elektrozaczepu!!

Producent: IDENCOM

1 790,00 zł 2 201,70 zł

Czytnik RFID IDENCOM GATE uniwersalny
Skrócony opis:
RFID – otwieranie drzwi kartami i brelokami
Rozwiązanie RFID INSIDE przeznaczone jest do montażu na murze lub w innym dowolnym miejscu.
Do wyboru opcja natynkowa lub podtynkowa.RFID to możliwość otwierania drzwi kartami i
brelokami. System RFID pozwala w prosty i szybki sposób dodać do 150 użytkowników, kart i
breloków.
Materiał: stal szlachetna + szklo
Kompatybilny z zamkami elektromechanicznymi i elektrozaczepami
Najwyższy stopień ochrony przed manipulacją
Wysokojakościowa, szczelnie odlana obudowa
Instrukcja obsługi w 4 linijkach, administracja bezpośrednio na urządzeniu

Producent: IDENCOM

1 842,00 zł 2 265,66 zł

Czytnik RFID IDENCOM INSIDE uniwersalny
Skrócony opis:
RFID – otwieranie drzwi kartami i brelokami
Rozwiązanie RFID INSIDE przeznaczone jest do montażu w drzwiach lub jego ościeżnicy.RFID to
możliwość otwierania drzwi kartami i brelokami. System RFID pozwala w prosty i szybki sposób
dodać do 150 użytkowników, kart i breloków.
Materiał: stal szlachetna + szklo
Kompatybilny z zamkami elektromechanicznymi i elektrozaczepami
Najwyższy stopień ochrony przed manipulacją
Wysokojakościowa, szczelnie odlana obudowa
Instrukcja obsługi w 4 linijkach, administracja bezpośrednio na urządzeniu
Poniżej wybierz opcje, jesli potrzebujesz czytnik do elektrozaczepu!!

Producent: IDENCOM

1 680,00 zł 2 066,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2118-czytnik-klawiaturowy-idencom-inside.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2149-czytnik-linii-papilarnych-idencom-gate-uniwersalny.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2117-czytnik-linii-papilarnych-idencom-inside.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2151-czytnik-rfid-idencom-gate-uniwersalny.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2148-czytnik-rfid-idencom-inside-uniwersalny.html
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DOM CHIPOLO lokalizator bluetooth
Skrócony opis:
Ten lokalizator działający w technologii bluetooth pozwoli bardzo szybko odnaleźć każdą rzecz w
zasięgu do 60m. Dzięki aplikacji na smartfon możemy po sygnale dźwiękowym zlokalizować każdy
przedmiot, do którego włożyliśmy lub dołączyliśmy chipolo.Ponadto mając w ręku chipolo możemy
w odrotny sposób zlokalizować nasz smartfon.
W momencie utraty sparowania chipolo ze smartfonem zaznaczy on ten fakt na mapie, dzięki
czemu zostawiając np. klucze u kolegi będziemy mogli bardzo szybko odszukać je na mapie.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

76,65 zł 94,28 zł

Karta zbliżeniowa 125 Hz
Skrócony opis:
Karta zbliżeniowa wspólpracująca z czytnikami firmy ORNO.

Producent: ORNO

5,79 zł 7,12 zł

Zamek szyfrowy hermetyczny z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych,
IP68
Skrócony opis:
Autonomiczny, hermetyczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury
kontroli dostępu oraz czytnika kart zbliżeniowych.
Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, steruje innymi urządzeniami elektrycznymi lub
alarmowymi. 2 wyjścia przekaźnikowe, które mogą sterować dwoma oddzielnymi wejściami, czytnik
kart i breloków zbliżeniowych pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów
PIN, zabezpieczonych 100 milionami możliwych kombinacji, 1200 PIN-ów użytkownika, numer
identyfikacyjny (ID) użytkownika, długość kodu od 4 do 8 cyfr, nieulotna pamięć EPROM zachowuje
zapisane dane w pamięci przy zaniku napięcia.
Przekaźniki mogą pracować w trybie impulsowym lub przerzutnikowym, podświetlana klawiatura
pokryta powłoką epoksydową, wandaloodporna i wodoszczelna obudowa (IP68), montaż natynkowy,
sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diod LED, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa,
wszystkie ustawienia dokonywane są z klawiatury. Regulowany czas przekaźnika drzwi: 1–99
sekund, regulowany czas alarmu: 0–3 minuty.

Producent: ORNO

237,15 zł 291,69 zł

Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych
Skrócony opis:
Autonomiczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu
oraz czytnika kart i breloków zbliżeniowych.
Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, z systemami kontroli dostępu, steruje innymi
urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. 1 wyjście przekaźnikowe, czytnik kart i breloków
zbliżeniowych pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN,
zabezpieczonych 10 000 możliwych kombinacji.
2000 PIN-ów użytkownika, długość kodu 4 cyfry, nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje zapisane
kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia, podświetlana klawiatura, montaż natynkowy,
sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diody LED, ochrona antysabotażowa, czujnik
wykrywania otwarcia drzwi, wszystkie ustawienia dokonywane są z klawiatury, regulowany czas
otwarcia drzwi i trwania alarmu.

Producent: ORNO

96,07 zł 118,17 zł

Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP44
Skrócony opis:
Autonomiczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu
oraz czytnika kart i breloków zbliżeniowych.
Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, z systemami kontroli dostępu, steruje innymi
urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. 1 wyjście przekaźnikowe, czytnik kart i breloków
zbliżeniowych pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN,
zabezpieczonych 10 000 możliwych kombinacji.
1000 PIN-ów użytkownika, długość kodu od 4 do 8 cyfr, nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje
zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia, podświetlana klawiatura,
wandaloodporna obudowa (IP44), montaż natynkowy, sygnalizacja stanu pracy szyfratora za
pomocą diod LED, dwa poziomy zabezpieczenia klawiatury, czujnik wykrywania otwarcia drzwi,
wszystkie ustawienia dokonywane są z klawiatury.

Producent: ORNO

133,29 zł 163,95 zł

https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/4147-dom-chipolo-lokalizator-bluetooth.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2122-karta-zblizeniowa-125-hz.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2127-zamek-szyfrowy-hermetyczny-z-czytnikiem-kart-i-brelokow-zblizeniowych-ip68.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2127-zamek-szyfrowy-hermetyczny-z-czytnikiem-kart-i-brelokow-zblizeniowych-ip68.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2124-zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-kart-i-brelokow-zblizeniowych.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2125-zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-kart-i-brelokow-zblizeniowych-ip44.html
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Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP55
Skrócony opis:
Autonomiczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu
oraz czytnika kart i breloków zbliżeniowych.
Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, steruje innymi urządzeniami elektrycznymi
lub alarmowymi. 1 wyjście przekaźnikowe, 1 przekaźnik do dzwonka, czytnik kart i breloków
zbliżeniowych (2 karty w zestawie) pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i
kodów PIN, zabezpieczonych 100 milionami możliwych kombinacji, 1000 PIN-ów użytkownika, numer
identyfikacyjny (ID) użytkownika, długość kodu od 4 do 8 cyfr, nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje
zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia
Inteligentny przycisk wyjścia, 50 numerów ID dla gości (kod jednorazowy lub ograniczenie czasowe
od 1 do 99 godzin), montaż na ścianie lub w ościeżnicy, podświetlana klawiatura pokryta powłoką
epoksydową, obudowa w wersji natynkowej (IP55), przycisk dzwonka do drzwi, trzy wskaźniki
diodowe, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa.

Producent: ORNO

165,00 zł 202,95 zł

Zasilacz na szynę 12V DC
Skrócony opis:
Zasilacz szynowy do czytników szyfrowych ORNO

Producent: ORNO

38,50 zł 47,36 zł

ELEKTROZACZEPY
Strona główna > ELEKTRONICZNE ZAMKNIĘCIA > ELEKTROZACZEPY

Elektrozaczep JIS seria 1400 RF
Skrócony opis:
Zaczepy typu radialnego. Specjalna konstrukcja mechanizmu języka elektrozaczepu powoduje
otwarcie przy minimalnym wychyleniu. Umożliwia to montaż elektrozaczepu przy mniejszym
podcięciu ościeżnicy. Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne, dostępne według pola wyboru
modelu. Regulacja języka elektrozaczepu w zakresie 2 mm. Rozstaw śrub montażowych 52,5 mm.
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

58,81 zł 72,34 zł

Elektrozaczep JIS seria 1400 RFT
Skrócony opis:
Specjalna konstrukcja mechanizmu języka oraz wyślizgu zapadki zamka w obudowie powoduje
otwarcie przy minimalnym wychyleniu. Umożliwia to montaż elektrozaczepu bez podcinania
ościeżnicy od czoła drzwi. Uniwersalne (lewe, prawe), symetryczne, dostępne według tabeli.
Regulacja języka w zakresie 2 lub 1 mm. Rozstaw śrub montażowych 52,5 mm.Wybierz z pola
wyboru model elektrozaczepu.
 
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

72,87 zł 89,63 zł

Elektrozaczep JIS seria 1400 RFW
Skrócony opis:
Zaczepy typu radialnego. Specjalna konstrukcja mechanizmu języka elektrozaczepu oraz blachy
zaczepowej powoduje otwarcie przy minimalnym wychyleniu. Umożliwia to montaż elektrozaczepu
przy mniejszym podcięciu ościeżnicy. Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne, dostępne według
tabeli. Regulacja języka elektrozaczepu zakresie 2 mm. Rozstaw śrub montażowych 52,5 mm.
Wybierz z pola wyboru odpowiedni model.
 
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

58,81 zł 72,34 zł

Elektrozaczep JIS seria 1400
Skrócony opis:
Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne elektrozaczepy, dostępne według pola wyboru opcji
produktu. Regulacja języka elektrozaczepu w zakresie 4 mm. Elektrozaczep szerokości 16,5 mm,
przeznaczony do stosowania w wąskich profilach. Rozstaw śrub montażowych 52,5 mm. Tabel
opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

50,51 zł 62,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2126-zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-kart-i-brelokow-zblizeniowych-ip55.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2129-zasilacz-na-szyne-12v-dc.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4059-elektrozaczep-jis-seria-1400-rf.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4060-elektrozaczep-jis-seria-1400-rft.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4061-elektrozaczep-jis-seria-1400-rfw.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4058-elektrozaczep-jis-seria-1400.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena
brutto

Elektrozaczep JIS seria 1500
Skrócony opis:
Uniwersalne (lewy, prawy) elektrozaczepy wzmocnione - wytrzymałość do 1000 kg, dostępne
według tabeli. Rozstaw śrub montażowych 52 mm. Temperatura pracy dla elektrozaczepów
rewersyjnych wynosi 60°C. Wybierz z pola wyboru wersje elektrozaczepu.
 
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

168,53 zł 207,29 zł

Elektrozaczep JIS seria 1560
Skrócony opis:
Uniwersalne (lewy, prawy) elektrozaczepy wzmocnione - wytrzymałość do 1000 kg, dostępne
według tabeli. Rozstaw śrub montażowych 52 mm. Obciążenie mikroprzełącznika: 3A -125V AC; 2A -
30V DC. Temperatura pracy dla elektrozaczepów rewersyjnych 60°C. Wybierz z pola wyboru
odpowiednią wersję.
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

223,65 zł 275,09 zł

Elektrozaczep JIS seria 1700
Skrócony opis:
Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne elektrozaczepy, dostępne według tabeli. Regulacja języka
elektrozaczepu w zakresie 4 mm. Rozstaw śrub montażowych 52 mm. Wybierz z pola wyboru model
elektrozaczepu.
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

51,95 zł 63,90 zł

Elektrozaczep JIS seria 1760
Skrócony opis:
Uniwersalne (lewy, prawy) elektrozaczepy z mikroprzełącznikiem. Regulacja języka w zakresie 4mm.
Rozstaw śrub montażowych 52mm. Max obciążenie mikroprzełącznika: 3A-125V AC; 2A 30V DC.
Temperatura pracy dla elektrozaczepów rewersyjnych wynosi 60°C. Wybierz z pola wyboru model
elektrozaczepu.
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

95,82 zł 117,86 zł

Elektrozaczep JIS seria 1800
Skrócony opis:
Uniwersalny (lewy/prawy) symetryczny elektrozaczep do drzwi przeciwpożarowych,
dymnoszczelnych o odporności ogniowej 60 min. (El 60). Rozstaw śrub mon- 2 tażowych 52 mm.
Wubierz z pola wyboru model elektrozaczepu.
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

447,43 zł 550,34 zł

ZAMKI ELEKTRONICZNE
Strona główna > ELEKTRONICZNE ZAMKNIĘCIA > ZAMKI ELEKTRONICZNE

Zamek antypaniczny elektromotoryczny ISEO IS-214
Skrócony opis:
Do zastosowania z zewnętrzną klamką. Przeciwpożarowy, przeciwpaniczny, jednopunktowy, tylko
ZACZEP, na wkładkę Głębokość 65 mm, rozstaw 72 mm, otwór na trzpień (dzielony) 9 mm Blacha
czołowa płaska 24x3 mm ze stali galwanizowanej na biało Napięcie 12V AC/DC Zaczep z funkcją
rygla Od wewnątrz: okucie przeciwpaniczne porusza zaczep Od zewnątrz: klamka porusza zaczep
tylko gdy trzpień aktywowany przez klucz wkładki lub podczas trwania impulsu elektrycznego
Zamek stanowi idealny zamiennik do zamków ASSA ABLOY, które są znacznie droższe od tego
zamka.
 

313,12 zł 385,14 zł

https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4062-elektrozaczep-jis-seria-1500.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4063-elektrozaczep-jis-seria-1560.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4064-elektrozaczep-jis-seria-1700.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4065-elektrozaczep-jis-seria-1760.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4066-elektrozaczep-jis-seria-1800.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-elektroniczne/4140-zamek-antypaniczny-elektromotoryczny-iseo-is-214.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena
brutto

Zestaw zamka elektromotorycznego G-U KD ECONO
Skrócony opis:
Kompletny zestaw firmy G-U do drzwi sterowany czytnikami firmy IDENCOM. Dzięki zastosowaniu
tego rozwiązania, uzyskamy pełną kontrolę nad zamykaniem/otwieraniem drzwi, a tradycjna
wkładką bębenkowa będzie tylko uzupełnieniem awaryjnym. W skład zestawu wchodzą :
• zamek wielopunktowy G-U SECURY AUTOMATIC z napędem ryglującym w różnych
konfiguracjach wymiarowych (wybierz z pola wyboru dostępne rozmiary)
• przepust drzwiowy + zasilacz
• czytnik IDENCOM do wyboru : na linie papilarne lub klawiatura z kodem
 
Zestaw zawiera również komplet zaczepów do wyboru : pojedyncze (pod zamek główny + 2 sztuki
pod zamki skrajne ryglowe) lub listwa na pełnej wysokości ościeżnicy
W celu zapoznania się z poszczególnymi modelami czytników, przejdź na stronę produktową
czytników na naszej stronie : https://online.centrumokuc.pl/58-czytniki-i-sterowniki

Producent: GU BKS

2 979,06 zł 3 664,24 zł

Zestaw zamka elektromotorycznego G-U KD RADIO
Skrócony opis:
Kompletny zestaw firmy G-U do drzwi sterowany modułem radiowym. Dzięki zastosowaniu tego
rozwiązania, uzyskamy pełną kontrolę nad zamykaniem/otwieraniem drzwi, a tradycjna wkładką
bębenkowa będzie tylko uzupełnieniem awaryjnym. W skład zestawu wchodzą :
• zamek wielopunktowy G-U SECURY AUTOMATIC z napędem ryglującym w różnych
konfiguracjach wymiarowych (wybierz z pola wyboru dostępne rozmiary)
• przepust drzwiowy bezstykowy z wbudowanym zasilaczem SECURY CONNECT 50
• moduł radiowy wraz z 2 pilotami sterującymi
 
Zestaw zawiera również komplet zaczepów do wyboru : pojedyncze (pod zamek główny + 2 sztuki
pod zamki skrajne ryglowe) lub listwa na pełnej wysokości ościeżnicy
 
 

Producent: GU BKS

1 873,43 zł 2 304,32 zł

Zestaw zamka elektromotorycznego G-U KD SC200
Skrócony opis:
Kompletny zestaw firmy G-U do drzwi sterowany czytnikami firmy IDENCOM. Dzięki zastosowaniu
tego rozwiązania, uzyskamy pełną kontrolę nad zamykaniem/otwieraniem drzwi, a tradycjna
wkładką bębenkowa będzie tylko uzupełnieniem awaryjnym. W skład zestawu wchodzą :
• zamek wielopunktowy G-U SECURY AUTOMATIC z napędem ryglującym w różnych
konfiguracjach wymiarowych (wybierz z pola wyboru dostępne rozmiary)
• przepust drzwiowy bezstykowy z zintergrowanym zasilaczem SC200
• czytnik IDENCOM do mointażu na murze natynkowo lub podtynkowo do wyboru : na linie papilarne
lub klawiatura z kodem
 
Zestaw zawiera również komplet zaczepów do wyboru : pojedyncze (pod zamek główny + 2 sztuki
pod zamki skrajne ryglowe) lub listwa na pełnej wysokości ościeżnicy
W celu zapoznania się z poszczególnymi modelami czytników, przejdź na stronę produktową
czytników na naszej stronie : https://online.centrumokuc.pl/58-czytniki-i-sterowniki

Producent: GU BKS

4 176,83 zł 5 137,50 zł

Zestaw zamka elektromotorycznego G-U KD SC50
Skrócony opis:
Kompletny zestaw firmy G-U do drzwi sterowany czytnikami firmy IDENCOM. Dzięki zastosowaniu
tego rozwiązania, uzyskamy pełną kontrolę nad zamykaniem/otwieraniem drzwi, a tradycjna
wkładką bębenkowa będzie tylko uzupełnieniem awaryjnym. W skład zestawu wchodzą :
• zamek wielopunktowy G-U SECURY AUTOMATIC z napędem ryglującym w różnych
konfiguracjach wymiarowych (wybierz z pola wyboru dostępne rozmiary)
• przepust drzwiowy bezstykowy z zintergrowanym zasilaczem SC50
• czytnik IDENCOM do wyboru : na linie papilarne, na kartę lub brelok oraz na klawiaturę na kod
wraz z obsługą poprzez BLUETOOTH.
 
Zestaw zawiera również komplet zaczepów do wyboru : pojedyncze (pod zamek główny + 2 sztuki
pod zamki skrajne ryglowe) lub listwa na pełnej wysokości ościeżnicy
W celu zapoznania się z poszczególnymi modelami czytników, przejdź na stronę produktową
czytników na naszej stronie : https://online.centrumokuc.pl/58-czytniki-i-sterowniki

Producent: GU BKS

3 763,21 zł 4 628,75 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-elektroniczne/4138-zestaw-zamka-elektromotorycznego-g-u-kd-econo.html
https://online.centrumokuc.pl/58-czytniki-i-sterowniki
https://online.centrumokuc.pl/zamki-elektroniczne/4139-zestaw-zamka-elektromotorycznego-g-u-kd-radio.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-elektroniczne/4137-zestawzestaw-zamka-elektromotorycznego-g-u-kd-sc200.html
https://online.centrumokuc.pl/58-czytniki-i-sterowniki
https://online.centrumokuc.pl/zamki-elektroniczne/4136-zestaw-zamka-elektromotorycznego-g-u-kd-sc50.html
https://online.centrumokuc.pl/58-czytniki-i-sterowniki
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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

ZAMKI WIERZCHNIE
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI WIERZCHNIE

213,73 PLN
Skrócony opis: Gerda TYTAN to rodzina zamków, które są owocem wieloletnich badań i doświadczeń.
Zaawansowane technologie, które zostały zastosowane przy produkcji tych zamków pozwoliły im uzyskać
najwyższy certyfikat bezpieczeństwa (posiadają Certyfikat klasy 7 w zakresie zabezpieczenia według PN-EN
12209). Od wielu lat niepokonane przez włamywaczy, zamki TYTAN ZX ustanawiają najwyższy standard w
dziedzinie bezpieczeństwa. Sprawdzone w milionach egzemplarzy, są synonimem niezawodności i trwałości.
Producent: GERDA

177,25 zł 218,02 zł

Obejma angielska do zamka ZX czarna
Producent: GERDA

15,03 zł 18,49 zł

Obejma kątowa do zamka ZX 1000 czarna
Producent: GERDA

12,60 zł 15,50 zł

Obejma kątowa do zamka ZX czarna
Producent: GERDA

11,85 zł 14,58 zł

Obejma niska do zamka ZX czarna
Producent: GERDA

13,07 zł 16,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/774-zamek-tytan-zx-antyczne-srebro.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/764-obejma-angielska-do-zamka-zx-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/759-obejma-katowa-do-zamka-zx-1000-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/760-obejma-katowa-do-zamka-zx-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/763-obejma-niska-do-zamka-zx-czarna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Obejma wysoka do zamka ZX czarna
Producent: GERDA

14,75 zł 18,14 zł

Obejma zwykła do zamka ZX czarna
Producent: GERDA

8,77 zł 10,79 zł

Szyld płaski pogodowy do zamka ZX stal nierdzewna
Skrócony opis:
Szyld płaski wykonany ze stali nierdzewnej do zamków z serii TYTAN.

Producent: GERDA

14,65 zł 18,02 zł

Szyld wgłębny do zamka ZX czarny lakier
Producent: GERDA

18,01 zł 22,15 zł

Szyld wzmocniony do zamka ZX brąz
Skrócony opis:
Szyld wzmocniony z mocowaniem śrub na przestrzał. Szyld posiada tulejki do których mocujemy zamek.

Producent: GERDA

29,40 zł 36,16 zł

Szyld wzmocniony do zamka ZX grafit
Skrócony opis:
Szyld wzmocniony z mocowaniem śrub na przestrzał. Szyld posiada tulejki do których mocujemy zamek.

Producent: GERDA

29,40 zł 36,16 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/762-obejma-wysoka-do-zamka-zx-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/761-obejma-zwykla-do-zamka-zx-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/752-szyld-plaski-do-zamka-zx-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/753-szyld-wglebny-do-zamka-zx-czarny-lakier.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/757-szyld-wzmocniony-do-zamka-zx-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/756-szyld-wzmocniony-do-zamka-zx-grafit.html
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Zamek dwupiórowy na klucz lakier czarny
Skrócony opis: Zamek na długi klucz dwupiórowy , wersja bez prowadnicy na klucz.Kolor lakier czarny.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

43,61 zł 53,64 zł

Zamek dwupiórowy na klucz lakier czarny z prowadnicą
Skrócony opis:
Zamek na długi klucz dwupiórowy , wersja z prowadnicą na klucz. Kolor lakier czarny.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

54,48 zł 67,01 zł

Zamek FANA 2000 2ZDF lakier brąz
Skrócony opis:
Zamek najwyższej klasy antywłamaniowej, na wkładkę bebenkową. W komplecie zamek z zaczepem i rozetą na
wkładkę. Kolor lakier brązowy.

Producent: FANA

168,67 zł 207,46 zł

Zamek FANA 2000 2ZDF lakier grafit
Skrócony opis: Zamek najwyższej klasy antywłamaniowej, na wkładkę bebenkową. W komplecie zamek z
zaczepem i rozetą na wkładkę. Kolor lakier grafitowy.
Producent: FANA

168,67 zł 207,46 zł

Zamek FANA ZDM lakier brąz
Skrócony opis: Zamek na wkładkę bebenkową z prowadnicą przez drzwi. W komplecie zamek, zaczep i wkładka
bębenkowa. Kolor lakier brązowy.
Producent: FANA

86,49 zł 106,38 zł

Zamek FANA ZDM lakier grafit
Skrócony opis:
Zamek na wkładkę bebenkową z prowadnicą przez drzwi. W komplecie zamek, zaczep i wkładka bębenkowa. Kolor
lakier grafitowy.

Producent: FANA

86,49 zł 106,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/692-zamek-dwupiorowy-na-klucz-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/691-zamek-dwupiorowy-na-klucz-lakier-czarny-z-prowadnica.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/693-zamek-fana-2000-2zdf-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/694-zamek-fana-2000-2zdf-lakier-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/695-zamek-fana-zdm-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/696-zamek-fana-zdm-lakier-grafit.html
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Zamek FANA ZSW lakier brąz
Skrócony opis:
Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową w komplecie zaczep i wkładka. Kolor lakier brąz.

Producent: FANA

49,55 zł 60,94 zł

Zamek FANA ZSW lakier grafit
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową w komplecie zaczep i wkładka. Kolor lakier grafitowy.
Producent: FANA

49,55 zł 60,94 zł

Zamek JANIA T-3 lakier brąz
Skrócony opis: Zamek na klucz długi typu zasuwowego, podstawowe zabezpieczenie do pomieszczeń o małym
zagrożeniu włamaniowym.
Producent: JANIA

17,85 zł 21,96 zł

Zamek KRONOS 50 lakier biały
Skrócony opis:
Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową w komplecie z zaczepem i wkładką. Kolor lakier biały. Odległość od
zmaka do osi pokrętła 50mm.

Producent: DOORTECH

33,60 zł 41,33 zł

Zamek KRONOS 50 lakier brąz
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową w komplecie z zaczepem i wkładką. Kolor lakier brąz.
Odległość od zmaka do osi pokrętła 50mm.
Producent: DOORTECH

33,60 zł 41,33 zł

Zamek KRONOS 50 lakier grafit
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową w komplecie z zaczepem i wkładką. Kolor lakier
grafitowy. Odległość od zmaka do osi pokrętła 50mm.
Producent: DOORTECH

33,60 zł 41,33 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/697-zamek-fana-zsw-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/698-zamek-fana-zsw-lakier-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/706-zamek-jania-t-3-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/704-zamek-kronos-50-lakier-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/702-zamek-kronos-50-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/703-zamek-kronos-50-lakier-grafit.html
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Zamek KRONOS 60 lakier biały
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową w komplecie z zaczepem i wkładką. Kolor lakier biały.
Odległość od zmaka do osi pokrętła 60mm.
Producent: DOORTECH

33,60 zł 41,33 zł

Zamek KRONOS 60 lakier brąz
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową w komplecie z zaczepem i wkładką. Kolor lakier brąz.
Odległość od zmaka do osi pokrętła 60mm.
Producent: DOORTECH

33,60 zł 41,33 zł

Zamek KRONOS 60 lakier grafit
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową w komplecie z zaczepem i wkładką. Kolor lakier
grafitowy. Odległość od zmaka do osi pokrętła 60mm.
Producent: DOORTECH

33,60 zł 41,33 zł

Zamek LOB TAURUS lakier brąz
Skrócony opis: Taurus jest doskonałym zamkiem przeznaczonym do drzwi wejściowych. Wkładka zamka
dodatkowo zabezpieczona jest tarczką antywłamaniową. Produkt przeznaczony jest do drzwi lewych i prawych o
grubości skrzydła od 37 do 57 mm. Zamek posiada atest klasy 5 przyznany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w
Warszawie.
Producent: LOB

141,91 zł 174,55 zł

Zamek LOB TAURUS lakier grafit
Skrócony opis: Taurus jest doskonałym zamkiem przeznaczonym do drzwi wejściowych. Wkładka zamka
dodatkowo zabezpieczona jest tarczką antywłamaniową. Produkt przeznaczony jest do drzwi lewych i prawych o
grubości skrzydła od 37 do 57 mm. Zamek posiada atest klasy 5 przyznany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w
Warszawie.
Producent: LOB

141,91 zł 174,55 zł

Zamek LOB TB 51 lakier biały
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony pokrętło. W komplecie wkłądka i zaczep.
Kolor biały. Odległość od czoła zamka do osi wkładki 50mm
Producent: LOB

50,93 zł 62,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/701-zamek-kronos-60-lakier-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/699-zamek-kronos-60-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/700-zamek-kronos-60-lakier-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/719-zamek-lob-taurus-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/720-zamek-lob-taurus-lakier-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/716-zamek-lob-tb-51-lakier-bialy.html
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Cena
brutto

Zamek LOB TB 51 lakier brąz
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony pokrętło. W komplecie wkłądka i zaczep.
Kolor brązowy. Odległość od czoła zamka do osi wkładki 50mm
Producent: LOB

50,93 zł 62,64 zł

Zamek LOB TB 51 lakier grafit
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony pokrętło. W komplecie wkłądka i zaczep.
Kolor grafitowy. Odległość od czoła zamka do osi wkładki 50mm
Producent: LOB

50,93 zł 62,64 zł

Zamek LOB TB 52 lakier brąz
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej również wkładka. W komplecie
wkłądka i zaczep. Kolor brązowy. Odległość od czoła zamka do osi wkładki 50mm
Producent: LOB

71,87 zł 88,40 zł

Zamek LOB TB 52 lakier grafit
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej również wkładka. W komplecie
wkłądka i zaczep. Kolor grafitowy Odległość od czoła zamka do osi wkładki 50mm
Producent: LOB

71,87 zł 88,40 zł

Zamek LOB TB 61 lakier biały
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony pokrętło. W komplecie wkłądka i zaczep.
Kolor biały. Odległość od czoła zamka do osi wkładki 60mm
Producent: LOB

54,31 zł 66,80 zł

Zamek LOB TB 61 lakier brąz
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony pokrętło. W komplecie wkłądka i zaczep.
Kolor brązowy. Odległość od czoła zamka do osi wkładki 60mm
Producent: LOB

54,31 zł 66,80 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/717-zamek-lob-tb-51-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/718-zamek-lob-tb-51-lakier-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/711-zamek-lob-tb-52-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/712-zamek-lob-tb-52-lakier-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/713-zamek-lob-tb-61-lakier-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/714-zamek-lob-tb-61-lakier-braz.html
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Zamek LOB TB 61 lakier grafit
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony pokrętło. W komplecie wkłądka i zaczep.
Kolor grafitowy. Odległość od czoła zamka do osi wkładki 60mm
Producent: LOB

54,31 zł 66,80 zł

Zamek LOB TB 62 lakier brąz
Skrócony opis:
Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej również wkładka. W komplecie wkłądka i zaczep.
Kolor brązowy. Odległość od czoła zamka do osi wkładki 60mm

Producent: LOB

75,77 zł 93,20 zł

Zamek LOB TB 62 lakier grafit
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej również wkładka. W komplecie
wkłądka i zaczep. Kolor grafitowy Odległość od czoła zamka do osi wkładki 60mm
Producent: LOB

75,77 zł 93,20 zł

Zamek LOB TB 63 lakier brąz
Skrócony opis:
Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej tzw. "ślepy" W komplecie wkłądka i zaczep.
Kolor brązowy.

Producent: LOB

53,65 zł 65,99 zł

Zamek LOB TB 63 lakier grafit
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej tzw. "ślepy" W komplecie
wkłądka i zaczep. Kolor grafitowy.
Producent: LOB

53,65 zł 65,99 zł

Zamek LOB YETI lakier brąz
Skrócony opis: Zamek przeznaczony jest do drzwi wejściowych do domów i mieszkań oraz wszędzie tam, gdzie
wymagany jest wysoki stopień zabezpieczenia przed włamaniem np. w sklepach, biurach, magazynach itp. Jest
zamknięciem uniwersalnym, może być stosowany do drzwi lewych i prawych o grubości od 38 do 70 mm. Posiada
dwie zasuwy, a jedna z nich dodatkowo wzmocniona jest przed przecięciem stalowym prętem.
Producent: LOB

201,00 zł 247,23 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/715-zamek-lob-tb-61-lakier-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/709-zamek-lob-tb-62-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/710-zamek-lob-tb-62-lakier-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/707-zamek-lob-tb-63-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/708-zamek-lob-tb-63-lakier-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/722-zamek-lob-yeti-lakier-braz.html
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Zamek LOB YETI lakier grafit
Skrócony opis: Zamek przeznaczony jest do drzwi wejściowych do domów i mieszkań oraz wszędzie tam, gdzie
wymagany jest wysoki stopień zabezpieczenia przed włamaniem np. w sklepach, biurach, magazynach itp. Jest
zamknięciem uniwersalnym, może być stosowany do drzwi lewych i prawych o grubości od 38 do 70 mm. Posiada
dwie zasuwy, a jedna z nich dodatkowo wzmocniona jest przed przecięciem stalowym prętem.
Producent: LOB

201,00 zł 247,23 zł

Zamek TYTAN Z2 brąz
Skrócony opis: Ten zamek nie posiada pokrętła od strony wewnętrznej - przeznaczony jest do stosowania jako
zamek główny, np. w drzwiach do magazynu lub jako zamek uzupełniający.
Producent: GERDA

221,20 zł 272,08 zł

Zamek TYTAN Z2 grafit
Skrócony opis: Ten zamek nie posiada pokrętła od strony wewnętrznej - przeznaczony jest do stosowania jako
zamek główny, np. w drzwiach do magazynu lub jako zamek uzupełniający.
Producent: GERDA

221,20 zł 272,08 zł

Zamek TYTAN ZE1 biały
Skrócony opis:
Zamek Gerda Tytan ZE1 jest zamkiem wyposażonym w elektroniczny układ alarmowy oraz sztywny łańcuch
pozwalający na bezpieczne uchylenie drzwi bez ryzyka wtargnięcia niepowołanej osoby do lokalu. Stalowa
konstrukcja zamka i monolityczna obudowa zapewniają niespotykaną odporność na wszelkie próby wyłamania go
z drzwi.

Producent: GERDA

396,67 zł 487,90 zł

Zamek TYTAN ZE1 brąz
Skrócony opis: amek Gerda Tytan ZE1 jest zamkiem wyposażonym w elektroniczny układ alarmowy oraz
sztywny łańcuch pozwalający na bezpieczne uchylenie drzwi bez ryzyka wtargnięcia niepowołanej osoby do
lokalu. Stalowa konstrukcja zamka i monolityczna obudowa zapewniają niespotykaną odporność na wszelkie próby
wyłamania go z drzwi.
Producent: GERDA

396,67 zł 487,90 zł

Zamek TYTAN ZE1 grafit
Skrócony opis: Zamek Gerda Tytan ZE1 jest zamkiem wyposażonym w elektroniczny układ alarmowy oraz
sztywny łańcuch pozwalający na bezpieczne uchylenie drzwi bez ryzyka wtargnięcia niepowołanej osoby do
lokalu. Stalowa konstrukcja zamka i monolityczna obudowa zapewniają niespotykaną odporność na wszelkie próby
wyłamania go z drzwi.
Producent: GERDA

396,67 zł 487,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/721-zamek-lob-yeti-lakier-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/751-zamek-tytan-z2-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/750-zamek-tytan-z2-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/747-zamek-tytan-ze1-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/746-zamek-tytan-ze1-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/745-zamek-tytan-ze1-grafit.html
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Zamek TYTAN ZK brąz
Skrócony opis: Posiada dwa mechanizmy bębenkowe (po obydwu stronach) umożliwiające zamykanie i
otwieranie zamka z obydwu stron kluczem. Dzięki temu zamek ZK może być stosowany w drzwiach przejściowych
i kratach. Certyfikat IMP
Producent: GERDA

280,00 zł 344,40 zł

Zamek TYTAN ZK grafit
Skrócony opis: Posiada dwa mechanizmy bębenkowe (po obydwu stronach) umożliwiające zamykanie i
otwieranie zamka z obydwu stron kluczem. Dzięki temu zamek ZK może być stosowany w drzwiach przejściowych
i kratach. Certyfikat IMP
Producent: GERDA

280,00 zł 344,40 zł

Zamek TYTAN ZX 1000 biały
Skrócony opis: Zamek Gerda ZX 1000 doskonale sprawdza się we wszelkich drzwiach wejściowych. Oferuje
estetyczne, dyskretne zabezpieczenie przy niewielkich rozmiarach zamka, zachowując najwyższe walory
użytkowe. Różne wersje wykończenia. Zamek w odróżnieniu od wersji TYTAN ZX posiada tradycyjną wkładkę
bebenkową antywłamaniową.
Producent: GERDA

196,19 zł 241,31 zł

Zamek TYTAN ZX 1000 brąz
Skrócony opis:
Zamek Gerda ZX 1000 doskonale sprawdza się we wszelkich drzwiach wejściowych. Oferuje estetyczne, dyskretne
zabezpieczenie przy niewielkich rozmiarach zamka, zachowując najwyższe walory użytkowe. Różne wersje
wykończenia. Zamek w odróżnieniu od wersji TYTAN ZX posiada tradycyjną wkładkę bebenkową antywłamaniową.

Producent: GERDA

196,19 zł 241,31 zł

Zamek TYTAN ZX 1000 czarny
Skrócony opis: Zamek Gerda ZX 1000 doskonale sprawdza się we wszelkich drzwiach wejściowych. Oferuje
estetyczne, dyskretne zabezpieczenie przy niewielkich rozmiarach zamka, zachowując najwyższe walory
użytkowe. Różne wersje wykończenia. Zamek w odróżnieniu od wersji TYTAN ZX posiada tradycyjną wkładkę
bebenkową antywłamaniową.
Producent: GERDA

196,19 zł 241,31 zł

Zamek TYTAN ZX 1000 grafit
Skrócony opis: Zamek Gerda ZX 1000 doskonale sprawdza się we wszelkich drzwiach wejściowych. Oferuje
estetyczne, dyskretne zabezpieczenie przy niewielkich rozmiarach zamka, zachowując najwyższe walory
użytkowe. Różne wersje wykończenia. Zamek w odróżnieniu od wersji TYTAN ZX posiada tradycyjną wkładkę
bebenkową antywłamaniową.
Producent: GERDA

196,19 zł 241,31 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/749-zamek-tytan-zk-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/748-zamek-tytan-zk-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/769-zamek-tytan-zx-1000-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/768-zamek-tytan-zx-1000-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/766-zamek-tytan-zx-1000-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/767-zamek-tytan-zx-1000-grafit.html
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Zamek TYTAN ZX 1000 lakier satynowy
Skrócony opis: Zamek Gerda ZX 1000 doskonale sprawdza się we wszelkich drzwiach wejściowych. Oferuje
estetyczne, dyskretne zabezpieczenie przy niewielkich rozmiarach zamka, zachowując najwyższe walory
użytkowe. Różne wersje wykończenia. Zamek w odróżnieniu od wersji TYTAN ZX posiada tradycyjną wkładkę
bebenkową antywłamaniową.
Producent: GERDA

196,19 zł 241,31 zł

Zamek TYTAN ZX biały
Skrócony opis: Gerda TYTAN to rodzina zamków, które są owocem wieloletnich badań i doświadczeń.
Zaawansowane technologie, które zostały zastosowane przy produkcji tych zamków pozwoliły im uzyskać
najwyższy certyfikat bezpieczeństwa (posiadają Certyfikat klasy 7 w zakresie zabezpieczenia według PN-EN
12209). Od wielu lat niepokonane przez włamywaczy, zamki TYTAN ZX ustanawiają najwyższy standard w
dziedzinie bezpieczeństwa. Sprawdzone w milionach egzemplarzy, są synonimem niezawodności i trwałości.
Producent: GERDA

213,73 zł 262,89 zł

Zamek TYTAN ZX brąz
Skrócony opis: Gerda TYTAN to rodzina zamków, które są owocem wieloletnich badań i doświadczeń.
Zaawansowane technologie, które zostały zastosowane przy produkcji tych zamków pozwoliły im uzyskać
najwyższy certyfikat bezpieczeństwa (posiadają Certyfikat klasy 7 w zakresie zabezpieczenia według PN-EN
12209). Od wielu lat niepokonane przez włamywaczy, zamki TYTAN ZX ustanawiają najwyższy standard w
dziedzinie bezpieczeństwa. Sprawdzone w milionach egzemplarzy, są synonimem niezawodności i trwałości.
Producent: GERDA

213,73 zł 262,89 zł

Zamek TYTAN ZX czarny
Skrócony opis: Gerda TYTAN to rodzina zamków, które są owocem wieloletnich badań i doświadczeń.
Zaawansowane technologie, które zostały zastosowane przy produkcji tych zamków pozwoliły im uzyskać
najwyższy certyfikat bezpieczeństwa (posiadają Certyfikat klasy 7 w zakresie zabezpieczenia według PN-EN
12209). Od wielu lat niepokonane przez włamywaczy, zamki TYTAN ZX ustanawiają najwyższy standard w
dziedzinie bezpieczeństwa. Sprawdzone w milionach egzemplarzy, są synonimem niezawodności i trwałości.
Producent: GERDA

213,73 zł 262,89 zł

Zamek TYTAN ZX grafit
Skrócony opis: Gerda TYTAN to rodzina zamków, które są owocem wieloletnich badań i doświadczeń.
Zaawansowane technologie, które zostały zastosowane przy produkcji tych zamków pozwoliły im uzyskać
najwyższy certyfikat bezpieczeństwa (posiadają Certyfikat klasy 7 w zakresie zabezpieczenia według PN-EN
12209). Od wielu lat niepokonane przez włamywaczy, zamki TYTAN ZX ustanawiają najwyższy standard w
dziedzinie bezpieczeństwa. Sprawdzone w milionach egzemplarzy, są synonimem niezawodności i trwałości.
Producent: GERDA

213,73 zł 262,89 zł

Zamek TYTAN ZX PLUS chrom
Skrócony opis: Zamek Gerda Tytan ZX PLUS świetnie nadaje się do zastosowania w drzwiach wejściowych do
mieszkań, domów, biur i sklepów. Zamek ten łączy niezawodność i jakość z elegancką i nowoczesną stylistyką
(przyznany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego znak „DOBRY WZÓR 2002”). Zastosowanie aluminiowej
obudowy pozwala zaproponować zamek w ciekawej gamie wykończeń. Atestowany zamek nawierzchniowy GERDA
Tytan ZX PLUS jest wyposażony w unikalną, opatentowaną wkładkę bębenkową systemu Tytan, sterowaną
kluczem specjalnym (rurkowym). System Tytan umożliwia 4 000 000 000 kombinacji wzoru klucza, co gwarantuje
niepowtarzalność każdego zamka.
Producent: GERDA

238,19 zł 292,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/765-zamek-tytan-zx-1000-lakier-satynowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/779-zamek-tytan-zx-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/778-zamek-tytan-zx-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/776-zamek-tytan-zx-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/777-zamek-tytan-zx-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/770-zamek-tytan-zx-plus-chrom.html
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Zamek TYTAN ZX PLUS oliwka
Skrócony opis: Zamek Gerda Tytan ZX PLUS świetnie nadaje się do zastosowania w drzwiach wejściowych do
mieszkań, domów, biur i sklepów. Zamek ten łączy niezawodność i jakość z elegancką i nowoczesną stylistyką
(przyznany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego znak „DOBRY WZÓR 2002”). Zastosowanie aluminiowej
obudowy pozwala zaproponować zamek w ciekawej gamie wykończeń. Atestowany zamek nawierzchniowy GERDA
Tytan ZX PLUS jest wyposażony w unikalną, opatentowaną wkładkę bębenkową systemu Tytan, sterowaną
kluczem specjalnym (rurkowym). System Tytan umożliwia 4 000 000 000 kombinacji wzoru klucza, co gwarantuje
niepowtarzalność każdego zamka.
Producent: GERDA

267,87 zł 329,48 zł

Zamek TYTAN ZX PLUS satyna
Skrócony opis: Zamek Gerda Tytan ZX PLUS świetnie nadaje się do zastosowania w drzwiach wejściowych do
mieszkań, domów, biur i sklepów. Zamek ten łączy niezawodność i jakość z elegancką i nowoczesną stylistyką
(przyznany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego znak „DOBRY WZÓR 2002”). Zastosowanie aluminiowej
obudowy pozwala zaproponować zamek w ciekawej gamie wykończeń. Atestowany zamek nawierzchniowy GERDA
Tytan ZX PLUS jest wyposażony w unikalną, opatentowaną wkładkę bębenkową systemu Tytan, sterowaną
kluczem specjalnym (rurkowym). System Tytan umożliwia 4 000 000 000 kombinacji wzoru klucza, co gwarantuje
niepowtarzalność każdego zamka
Producent: GERDA

246,40 zł 303,07 zł

Zamek TYTAN ZX PLUS złoty matowy
Skrócony opis: Zamek Gerda Tytan ZX PLUS świetnie nadaje się do zastosowania w drzwiach wejściowych do
mieszkań, domów, biur i sklepów. Zamek ten łączy niezawodność i jakość z elegancką i nowoczesną stylistyką
(przyznany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego znak „DOBRY WZÓR 2002”). Zastosowanie aluminiowej
obudowy pozwala zaproponować zamek w ciekawej gamie wykończeń. Atestowany zamek nawierzchniowy GERDA
Tytan ZX PLUS jest wyposażony w unikalną, opatentowaną wkładkę bębenkową systemu Tytan, sterowaną
kluczem specjalnym (rurkowym). System Tytan umożliwia 4 000 000 000 kombinacji wzoru klucza, co gwarantuje
niepowtarzalność każdego zamka.
Producent: GERDA

254,80 zł 313,40 zł

Zamek TYTAN ZX słoneczne złoto
Skrócony opis: Gerda TYTAN to rodzina zamków, które są owocem wieloletnich badań i doświadczeń.
Zaawansowane technologie, które zostały zastosowane przy produkcji tych zamków pozwoliły im uzyskać
najwyższy certyfikat bezpieczeństwa (posiadają Certyfikat klasy 7 w zakresie zabezpieczenia według PN-EN
12209). Od wielu lat niepokonane przez włamywaczy, zamki TYTAN ZX ustanawiają najwyższy standard w
dziedzinie bezpieczeństwa. Sprawdzone w milionach egzemplarzy, są synonimem niezawodności i trwałości.
Producent: GERDA

213,73 zł 262,89 zł

Zamek wiejski lakier czarny na klucz
Skrócony opis: Zamek furtkowy idealnie nadający się do pokreślenia stardodawnego wyglądu ogrodzenia.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

74,69 zł 91,87 zł

Zamek ZG 100 biały
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka standardowa
Producent: GERDA

56,93 zł 70,02 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/772-zamek-tytan-zx-plus-oliwka.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/773-zamek-tytan-zx-plus-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/771-zamek-tytan-zx-plus-zloty-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/775-zamek-tytan-zx-sloneczne-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/690-zamek-wiejski-lakier-czarny-na-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/736-zamek-zg-100-bialy.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek ZG 100 brąz
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka standardowa
Producent: GERDA

56,93 zł 70,02 zł

Zamek ZG 100 grafit
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka standardowa
Producent: GERDA

56,93 zł 70,02 zł

Zamek ZG 100 satyna lakier
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka standardowa
Producent: GERDA

56,93 zł 70,02 zł

Zamek ZG 100S chrom połysk
Skrócony opis:
Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła zamka do osi
pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka standardowa

Producent: GERDA

73,73 zł 90,69 zł

Zamek ZG 100S mosiądz antyczny
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka standardowa
Producent: GERDA

89,60 zł 110,21 zł

Zamek ZG 100S nikiel perłowy
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka standardowa
Producent: GERDA

73,73 zł 90,69 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/735-zamek-zg-100-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/734-zamek-zg-100-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/733-zamek-zg-100-satyna-lakier.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/730-zamek-zg-100s-chrom-polysk.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/732-zamek-zg-100s-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/731-zamek-zg-100s-nikiel-perlowy.html
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Zamek ZG 200 biały
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka o zwiększonym
zabezpieczenie antywłamaniowym
Producent: GERDA

77,47 zł 95,29 zł

Zamek ZG 200 brąz
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka o zwiększonym
zabezpieczenie antywłamaniowym
Producent: GERDA

77,47 zł 95,29 zł

Zamek ZG 200 grafit
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka o zwiększonym
zabezpieczenie antywłamaniowym
Producent: GERDA

77,47 zł 95,29 zł

Zamek ZG 200 satyna lakier
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka o zwiększonym
zabezpieczenie antywłamaniowym
Producent: GERDA

77,47 zł 95,29 zł

Zamek ZG 200S chrom połysk
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka o zwiększonym
zabezpieczenie antywłamaniowym
Producent: GERDA

89,60 zł 110,21 zł

Zamek ZG 200S mosiądz antyczny
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka o zwiększonym
zabezpieczenie antywłamaniowym
Producent: GERDA

89,60 zł 110,21 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/729-zamek-zg-200-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/728-zamek-zg-200-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/727-zamek-zg-200-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/726-zamek-zg-200-satyna-lakier.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/723-zamek-zg-200s-chrom-polysk.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/725-zamek-zg-200s-mosiadz-antyczny.html
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Zamek ZG 200S nikiel perłowy
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka o zwiększonym
zabezpieczenie antywłamaniowym
Producent: GERDA

89,60 zł 110,21 zł

Zamek ZN 100 biały
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka standardowa
Producent: GERDA

50,40 zł 61,99 zł

Zamek ZN 100 brąz
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka standardowa
Producent: GERDA

50,40 zł 61,99 zł

Zamek ZN 100 grafit
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka standardowa
Producent: GERDA

50,40 zł 61,99 zł

Zamek ZN 100 satyna lakier
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka standardowa
Producent: GERDA

50,40 zł 61,99 zł

Zamek ZN 200 biały
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka o zwiększonym
zabezpieczenie antywłamaniowym
Producent: GERDA

69,07 zł 84,96 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/724-zamek-zg-200s-nikiel-perlowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/744-zamek-zn-100-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/743-zamek-zn-100-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/742-zamek-zn-100-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/741-zamek-zn-100-satyna-lakier.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/740-zamek-zn-200-bialy.html
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Zamek ZN 200 brąz
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka o zwiększonym
zabezpieczenie antywłamaniowym
Producent: GERDA

69,07 zł 84,96 zł

Zamek ZN 200 grafit
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka o zwiększonym
zabezpieczenie antywłamaniowym
Producent: GERDA

69,07 zł 84,96 zł

Zamek ZN 200 satyna lakier
Skrócony opis: Zamek typu YALE na wkładkę bebenkową od strony wewnętrznej pokrętło. Odległość od czoła
zamka do osi pokrętła 50/60. Dostepne różne atrkacyjne wykończenia. W komplecie wkładka o zwiększonym
zabezpieczenie antywłamaniowym
Producent: GERDA

69,07 zł 84,96 zł

ZAMKI WPUSZCZANE BOLCOWE
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI WPUSZCZANE BOLCOWE

Blacha czołowa do zamków FIAM chrom
Skrócony opis: Zaczep do ościeżnicy współpracujący z zamkami ISEO FIAM.
Producent: ISEO

19,15 zł 23,55 zł

Klamka KĘDZIORA 85 bęb mosiądz
Skrócony opis:
Klamka drzwiowa o rozstawie 85mm przeznaczona do zamka bolcowego o tym samym rozstawie.

Producent: KĘDZIORA

53,33 zł 65,60 zł

Zamek FIAM 678 bęb chrom
Skrócony opis: Zamek antywłamaniowy FIAM zapadkowo-bolcowy, rozstaw 85mm, rygle góra i dół, mechanizm
zębatkowy, najwyższa klasa antywłamaniowa
Producent: ISEO

207,53 zł 255,26 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/739-zamek-zn-200-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/738-zamek-zn-200-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wierzchnie/737-zamek-zn-200-satyna-lakier.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/509-blacha-czolowa-do-zamkow-fiam-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/4158-klamka-kedziora-85-beb-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/510-zamek-fiam-678-beb-chrom.html
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Zamek KĘDZIORA 85/50 bęb mosiądz
Skrócony opis:
Zamek zapadkowo-bolcowy 85mm zostaw dormas 50mm, czoło mosiądzowane. Do drzwi marki Kędziora. Na
stanie posiadamy również klamki do tych zamków w kolorze złotym o rozstawie 85 takim samym jak zamek.

Producent: KĘDZIORA

48,00 zł 59,04 zł

Zamek SAB 2100 /50 bęb mosiądz
Skrócony opis: Zamek bolcowy, dormas 50mm blacha czołowa wykonana z mosiądzu, szerokość czoła 22mm
Producent: SAB

104,94 zł 129,08 zł

Zamek SAB 2200 72/50 bęb mosiądz prosty
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy rozstaw 72mm dormas 50mm szerokość czoła 22mm czoło zamka
wykonane z mosiądzu
Producent: SAB

138,00 zł 169,74 zł

Zamek SAB 2200 72/50 bęb mosiądz zaokrąglony
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy rozstaw 72mm dormas 50mm szerokość czoła 22mm czoło zamka
wykonane z mosiądzu
Producent: SAB

138,00 zł 169,74 zł

Zamek SAB 2200 90/50 bęb mosiądz
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy rozstaw 90mm dormas 50mm szerokość czoła 22mm czoło zamka
wykonane z mosiądzu
Producent: SAB

138,00 zł 169,74 zł

Zamek Z200 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek dodatkowy bolcowy dormas 50mm szerokość czoła 20mm, wykończenie cynk biały.
Producent: LOB

15,93 zł 19,60 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/508-zamek-kedziora-85-50-beb-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/511-zamek-sab-2100-50-beb-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/514-zamek-sab-2200-7250-beb-mosiadz-prosty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/513-zamek-sab-2200-7250-beb-mosiadz-zaokraglony.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/512-zamek-sab-2200-9050-beb-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/520-zamek-z200-beb-cynk-bialy.html
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Zamek Z200 bęb cynk żółty
Skrócony opis: Zamek dodatkowy bolcowy dormas 50mm szerokość czoła 20mm, wykończenie cynk żółty.
Producent: LOB

15,93 zł 19,60 zł

Zamek Z200 bęb nikiel
Skrócony opis: Zamek dodatkowy bolcowy dormas 50mm szerokość czoła 20mm, wykończenie nikiel.
Producent: LOB

17,88 zł 21,99 zł

Zamek ZP /50 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek dodatkowy bolcowy dormas 50mm szerokość czoła 20mm wykończenie cynk biały
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

16,22 zł 19,95 zł

Zamek ZT 75 72/50 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy rozstaw 72mm dormas 50mm szerokość czoła 20mm wykończenie
cynk biały
Producent: LOB

23,44 zł 28,83 zł

Zamek ZT 75 72/50 bęb cynk żółty
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy rozstaw 72mm dormas 50mm szerokość czoła 20mm wykończenie
cynk żółty
Producent: LOB

23,44 zł 28,83 zł

Zamek ZT 75 72/50 bęb nikiel
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy rozstaw 72mm dormas 50mm szerokość czoła 20mm wykończenie
nikiel
Producent: LOB

34,41 zł 42,33 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/519-zamek-z200-beb-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/518-zamek-z200-beb-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/533-zamek-zp-50-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/532-zamek-zt-75-7250-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/531-zamek-zt-75-7250-beb-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/530-zamek-zt-75-7250-beb-nikiel.html
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Zamek ZT 95 90/50 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy rozstaw 90mm dormas 50mm szerokość czoła 20mm wykończenie
cynk biały
Producent: LOB

24,77 zł 30,47 zł

Zamek ZT 95 90/50 bęb cynk żółty
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy rozstaw 90mm dormas 50mm szerokość czoła 20mm wykończenie
cynk żółty
Producent: LOB

24,77 zł 30,47 zł

Zamek ZT 95 90/50 bęb nikiel
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy rozstaw 90mm dormas 50mm szerokość czoła 20mm wykończenie
nikiel
Producent: LOB

37,36 zł 45,95 zł

Zamek ZW1000 bęb 90/50 klasa C
Skrócony opis: Zamek antywłamaniowy zapadkowo-bolcowy rozstaw 90mm dormas 50mm wykończenie cynk
biały
Producent: GERDA

69,25 zł 85,18 zł

Zamek ZW3000 bęb 90/65 klasa C
Skrócony opis: Zamek antywłamaniowy zapadkowo-bolcowy rozstaw 90mm dormas 65mm wykończenie cynk
biały
Producent: GERDA

122,62 zł 150,82 zł

Zamek ZW500 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek dodatkowy bolcowy antywłamaniowy dormas 50mm szerokość czoła 22mm wykończenie
cynk biały
Producent: GERDA

25,57 zł 31,45 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/526-zamek-zt-95-9050-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/525-zamek-zt-95-9050-beb-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/524-zamek-zt-95-9050-beb-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/540-zamek-zw1000-beb-9050-klasa-c.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/539-zamek-zw3000-beb-9065-klasa-c.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/538-zamek-zw500-beb-cynk-bialy.html
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Zamek ZW550 bęb cynk biały
Skrócony opis:
Zamek dodatkowy bolcowy antywłamaniowy dormas 50mm szerokość czoła 22mm wykończenie cynk biały

Producent: GERDA

60,11 zł 73,94 zł

Zamek ZZP 72/50 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy rozstaw 72mm dormas 50mm szerokość czoła 20mm wykończenie
cynk biały
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

17,86 zł 21,97 zł

ZAMKI ANTYPANICZNE-AWARYJNE-P.POŻ
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI ANTYPANICZNE-AWARYJNE-P.POŻ

Drążek dźwigni do zamka IDEA BASE 1130mm szary
Skrócony opis: Drążek do okucia antypanicznego IDEA BASE
Producent: ISEO

37,85 zł 46,56 zł

Drążek dźwigni do zamka IDEA BASE 1330mm czerwony
Skrócony opis: Drążek do okucia antypanicznego IDEA BASE
Producent: ISEO

48,12 zł 59,19 zł

Drążek dźwigni do zamka IDEA BASE 1330mm szary
Skrócony opis: Drążek do okucia antypanicznego IDEA BASE
Producent: ISEO

85,32 zł 104,94 zł

Drążek dźwigni do zamka IDEA BASE 830mm czerwony
Skrócony opis: Drążek do okucia antypanicznego IDEA BASE
Producent: ISEO

30,40 zł 37,39 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/536-zamek-zw550-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/534-zamek-zzp-7250-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/647-drazek-dzwigni-do-zamka-idea-base-1130mm-szary.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/645-drazek-dzwigni-do-zamka-idea-base-1330mm-czerwony.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/646-drazek-dzwigni-do-zamka-idea-base-1130mm-czerwony.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/648-drazek-dzwigni-do-zamka-idea-base-830mm-czerwony.html
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Klamka IDEA z wkładką bębenkową p.poż czarna
Skrócony opis:
Klamka do zamknięć antypanicznych wierzchnich z serii IDEA BASE, IDEA PUSH, IDEA PAD kolor czarny. Zawiera w
komplecie wkładkę bebenkową

Producent: ISEO

121,63 zł 149,60 zł

Klamka IDEA z wkładką bębenkową p.poż szara
Skrócony opis:
Klamka do zamknięć antypanicznych wierzchnich z serii IDEA BASE, IDEA PUSH, IDEA PAD kolor szary. Zawiera w
komplecie wkładkę bebenkową

Producent: ISEO

129,48 zł 159,26 zł

Pochwyt stały IDEA z wkładką bębenkową p.poż. Czarny
Skrócony opis:
Pochwyt stały do zamknięć antypanicznych wierzchnich z serii IDEA BASE. IDEA PUSH. IDEA PAD kolor czarny.
Zawiera w komplecie wkładkę bebenkową

Producent: ISEO

129,06 zł 158,74 zł

Pochwyt stały IDEA z wkładką bębenkową p.poż. szary
Skrócony opis:
Pochwyt stały do zamknięć antypanicznych wierzchnich z serii IDEA BASE. IDEA PUSH. IDEA PAD kolor szary.
Zawiera w komplecie wkładkę bebenkową

Producent: ISEO

141,99 zł 174,65 zł

Prety IDEA BASE/PUSH do zamka 2pkt i 3pkt 2400mm czarne
Skrócony opis: Pręty z osłonami do zamknięć Idea Base / Push do zamknięć dwupunktowych i trzypunktowych
Producent: ISEO

48,58 zł 59,75 zł

Prety IDEA BASE/PUSH do zamka 2pkt i 3pkt 2400mm szare
Skrócony opis: Pręty z osłonami do zamknięć Idea Base / Push do zamknięć dwupunktowych i trzypunktowych
Producent: ISEO

76,60 zł 94,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/635-klamka-idea-z-wkladka-bebenkowa-ppoz-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/636-klamka-idea-z-wkladka-bebenkowa-ppoz-szara.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/633-pochwyt-staly-idea-z-wkladka-bebenkowa-ppoz-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/634-pochwyt-staly-idea-z-wkladka-bebenkowa-ppoz-szary.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/643-prety-idea-basepush-do-zamka-2pkt-i-3pkt-2400mm-czarne.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/644-prety-idea-basepush-do-zamka-2pkt-i-3pkt-2400mm-szare.html
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Prety IDEA BASE/PUSH do zamka 2pkt i 3pkt 3400mm czarne
Skrócony opis: Pręty z osłonami do zamknięć Idea Base / Push do zamknięć dwupunktowych i trzypunktowych
Producent: ISEO

93,23 zł 114,67 zł

Prety IDEA BASE/PUSH do zamka 2pkt i 3pkt 3400mm szare
Skrócony opis: Pręty z osłonami do zamknięć Idea Base / Push do zamknięć dwupunktowych i trzypunktowych
Producent: ISEO

121,24 zł 149,13 zł

Rygle IDEA BASE/PUSH bok/bok p.poż czarne
Skrócony opis: Rygle bok/bok do zamknięć Idea Base / Push Góra: ryglowanie boczne Dół: ryglowanie boczne
Zaczep ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym (p.poż) Kolor czarny
Producent: ISEO

234,63 zł 288,59 zł

Rygle IDEA BASE/PUSH bok/bok p.poż szare
Skrócony opis: Rygle bok/bok do zamknięć Idea Base / Push Góra: ryglowanie boczne Dół: ryglowanie boczne
Zaczep ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym (p.poż) Kolor szary
Producent: ISEO

278,98 zł 343,15 zł

Rygle IDEA BASE/PUSH góra/dół p.poż czarne
Skrócony opis: Rygle góra/dół do zamknięć Idea Base / Push Góra: ryglowanie górne Dół: ryglowanie dolne
Zaczep ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym (ppoż.) Kolor czarny
Producent: ISEO

146,49 zł 180,18 zł

Rygle IDEA BASE/PUSH góra/dół p.poż szare
Skrócony opis: Rygle góra/dół do zamknięć Idea Base / Push Góra: ryglowanie górne Dół: ryglowanie dolne
Zaczep ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym (ppoż.) Kolor szary
Producent: ISEO

150,42 zł 185,02 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/641-prety-idea-basepush-do-zamka-2pkt-i-3pkt-3400mm-czarne.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/642-prety-idea-basepush-do-zamka-2pkt-i-3pkt-3400mm-szare.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/637-rygle-idea-basepush-bokbok-ppoz-czarne.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/638-rygle-idea-basepush-bokbok-ppoz-szare.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/639-rygle-idea-basepush-goradol-ppoz-czarne.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/640-rygle-idea-basepush-goradol-ppoz-szare.html
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Zamek antypaniczny IDEA BASE nawierzchniowy dwupunktowy czarny
Skrócony opis:
Przystosowane do ryglowania 2-punktowego Uniwersalne lewe/prawe. Do kompletu należy skompletować drążek
plus rygle górne i dolne oraz pręty sterujące. Patrz osobna pozycja.

Producent: ISEO

196,76 zł 242,01 zł

Zamek antypaniczny IDEA BASE nawierzchniowy jednopunktowy czarny
Skrócony opis:
Ryglowanie boczne Zaczep ze znalu Uniwersalne lewe/prawe Zamek nie zawiera drążka. Patrz osobna pozycja.

Producent: ISEO

196,76 zł 242,01 zł

Zamek antypaniczny IDEA BASE nawierzchniowy modułowy p.poż. czarny
Skrócony opis:
Ryglowanie boczne Przystosowane do ryglowania 2- i 3-punktowego Zaczep ze stali z zabezpieczeniem
przeciwwłamaniowym (p.poż) Uniwersalne lewe/prawe. Zamek nie zawiera drążka - patrz osobna pozycja.

Producent: ISEO

207,08 zł 254,71 zł

Zamek antypaniczny IDEA BASE nawierzchniowy modułowy p.poż. szary
Skrócony opis:
Ryglowanie boczne Przystosowane do ryglowania 2- i 3-punktowego Zaczep ze stali z zabezpieczeniem
przeciwwłamaniowym (p.poż) Uniwersalne lewe/prawe Zamek nie zawiera drążka -patrz osobna pozycja

Producent: ISEO

214,84 zł 264,25 zł

Zamek antypaniczny IDEA PUSH modułowy p.poż czarno-czerwony 1170mm
Skrócony opis:
Ryglowanie boczne Przystosowane do ryglowania 2- i 3-punktowego Zaczep ze stali z zabezpieczeniem
przeciwwłamaniowym Uniwersalne lewe/prawe Możliwość skrócenia do 330 mm Długość liswty 1170mm

Producent: ISEO

479,35 zł 589,60 zł

Zamek antypaniczny IDEA PUSH modułowy p.poż czarno-czerwony 1330mm
Skrócony opis:
Ryglowanie boczne Przystosowane do ryglowania 2- i 3-punktowego Zaczep ze stali z zabezpieczeniem
przeciwwłamaniowym Uniwersalne lewe/prawe Możliwość skrócenia do 330 mm Długość liswty 1330mm

Producent: ISEO

521,61 zł 641,58 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/652-zamek-antypaniczny-idea-base-nawierzchniowy-dwupunktowy-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/653-zamek-antypaniczny-idea-base-nawierzchniowy-jednopunktowy-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/650-zamek-antypaniczny-idea-base-nawierzchniowy-modulowy-ppoz-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/651-zamek-antypaniczny-idea-base-nawierzchniowy-modulowy-ppoz-szary.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/631-zamek-antypaniczny-idea-push-modulowy-ppoz-czarno-czerwony-1170mm.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/630-zamek-antypaniczny-idea-push-modulowy-ppoz-czarno-czerwony-1330mm.html
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Zamek antypaniczny IDEA PUSH modułowy p.poż czarno-czerwony 840mm
Skrócony opis:
Ryglowanie boczne Przystosowane do ryglowania 2- i 3-punktowego Zaczep ze stali z zabezpieczeniem
przeciwwłamaniowym Uniwersalne lewe/prawe Możliwość skrócenia do 330 mm Długość liswty 840mm

Producent: ISEO

409,30 zł 503,44 zł

Zamek antypaniczny IS-212 do skrzydła biernego cynk biały
Producent: ISEO

106,17 zł 130,59 zł

Zamek antypaniczny IS-214 72/65 bęb cynk biały rygiel
Skrócony opis: Zamek wpuszczany PRZECIWPANICZNY (od zewnątrz klamka) Rozstaw 72 mm. głębokość 65
mm. otwór na trzpień 9 mm (dzielony) Blacha czołowa 24x3 mm galwanizowana na biało Uniwersalny lewy/prawy.
do drzwi jedno- lub dwuskrzydłowych Jednopunktowy. tylko ZACZEP Od wewnątrz: zaczep poruszany dźwignią
przeciwpaniczną. klamką lub kluczem wkładki Od zewnątrz: zaczep poruszany kluczem wkładki lub klamką (tylko
przy odblokowanym zamku z wkładki)
Producent: ISEO

62,74 zł 77,17 zł

Zamek antypaniczny IS-214 72/65 bęb cynk biały zaczep i rygiel
Skrócony opis: Zamek wpuszczany PRZECIWPANICZNY (od zewnątrz klamka) Rozstaw 72 mm. głębokość 65
mm. otwór na trzpień 9 mm (dzielony) Blacha czołowa 24x3 mm galwanizowana na biało Uniwersalny lewy/prawy.
do drzwi jednoskrzydłowych Jednopunktowy. ZACZEP i RYGIEL Od wewnątrz: zaczep i rygiel poruszane dźwignią
przeciwpaniczną. klamką lub kluczem wkładki Od zewnątrz: zaczep i rygiel poruszane kluczem wkładki. zaczep
poruszany tylko klamką
Producent: ISEO

110,34 zł 135,72 zł

Zamek antypaniczny IS-214 72/65 bęb cynk biały zaczep i rygiel stały
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany PRZECIWPANICZNY (od zewnątrz gałka stała) Rozstaw 72 mm. głębokość 65 mm. otwór na
trzpień 9 mm (pełny) Blacha czołowa 24x3 mm galwanizowana na biało Uniwersalny lewy/prawy. do drzwi
jednoskrzydłowych Jednopunktowy. ZACZEP i RYGIEL Od wewnątrz: zaczep i rygiel poruszane dźwignią
przeciwpaniczną. klamką lub kluczem wkładki Od zewnątrz: zaczep i rygiel poruszane tylko kluczem wkładki

Producent: ISEO

91,78 zł 112,89 zł

Zamek IDEA PAD 1 nawierzchniowy p.poż. czarne
Skrócony opis:
Ryglowanie boczne Zaczep ze stali z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym Uniwersalne lewe/prawe

Producent: ISEO

285,70 zł 351,41 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/632-zamek-antypaniczny-idea-push-modulowy-ppoz-czarno-czerwony-840mm.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/623-zamek-antypaniczny-is-212-do-skrzydla-biernego-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/624-zamek-antypaniczny-is-214-7265-beb-cynk-bialy-rygiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/625-zamek-antypaniczny-is-214-7265-beb-cynk-bialy-zaczep-i-rygiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/626-zamek-antypaniczny-is-214-7265-beb-cynk-bialy-zaczep-i-rygiel-staly.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/629-zamek-idea-pad-1-nawierzchniowy-ppoz-czarne.html
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Zamek IDEA PAD 2 nawierzchniowy p.poż. Czarne rygle i pręty w zestawie
Skrócony opis:
Góra: ryglowanie górne Dół: ryglowanie dolne Bolce ze stali z zabezpieczeniem przed przecięciem Uniwersalne
lewe/prawe Pręty z osłonami do drzwi o wysokości max. 2400 mm

Producent: ISEO

519,36 zł 638,81 zł

Zamek MC p.poż 72/55 cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek o rozstawie 72mm dormas 55mm przystosowany do drzwi p.poż (wykonany w całości ze
stalowych elementów) Czoło zamka 235mm wersja na wkładkę bębenkową. Lewy lub prawy
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

21,40 zł 26,32 zł

Zamek p.poż IS-216 cynk biały
Skrócony opis: Zamek o rozstawie 72mm dormas 65mm do zastosowania w drzwiach przecuwpożarowych.
posiada niezbędne atesty. Produkcja włoska. Strona zamka uniwersalna poprzez obrót zamka.
Producent: ISEO

35,87 zł 44,12 zł

Zamek WILKA 0207 72/65 p.poż cynk biały uniwersalny
Skrócony opis: Zamek o rozstawie 72mm dormas 65mm do zastosowania w drzwiach przecuwpożarowych.
posiada niezbędne atesty. Produkcja niemiecka. Strona zamka uniwersalna poprzez obrót zamka.
Producent: WILKA

36,75 zł 45,20 zł

Zamek WILKA 0211 72/65 p.poż cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek o rozstawie 72mm dormas 65mm do zastosowania w drzwiach przecuwpożarowych. posiada niezbędne
atesty. Produkcja niemiecka. Strona zamka lewa lub prawa.

Producent: WILKA

43,30 zł 53,26 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/628-zamek-idea-pad-2-nawierzchniowy-ppoz-czarne-rygle-i-prety-w-zestawie.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/619-zamek-mc-ppoz-7255-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/622-zamek-ppoz-is-216-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/621-zamek-wilka-0207-7265-ppoz-cynk-bialy-uniwersalny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/620-zamek-wilka-0211-7265-ppoz-cynk-bialy-lewyprawy.html
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Zamek WILKA V657 72/65 antypaniczny funkcja D cynk biały
Skrócony opis:
Zamek o rozstawie 72mm dormas 65mm do zastosowania w drzwiach antypanicznych. posiada niezbędne atesty
wg normy EN 1125 oraz EN 179 Produkcja niemiecka. Strona zamka lewa lub prawa.
Zamek posiada funkcje antypaniczną "D"
Do drzwi, które muszą zagwarantować możliwość otwarcia od wewnątrz oraz swobodne przejście od zewnątrz.
Otwarcie drzwi od wewnątrz jest zawsze możliwe (funkcja drzwi ewakuacyjnych) od zewnatrz w celu
uniemozliwienia wejścia należy zaryglować drzwi za pomocą wkładki bębenkowej.
Zamek posiada orzech dzielony.

 
 
 
 

Producent: WILKA

143,95 zł 177,06 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/4135-zamek-wilka-v657-72-65-antypaniczny-funkcja-d-cynk-bialy.html
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Zamek WILKA V667 72/65 antypaniczny funkcja E cynk biały
Skrócony opis:
Zamek o rozstawie 72mm dormas 65mm do zastosowania w drzwiach antypanicznych. posiada niezbędne atesty
wg normy EN 1125 oraz EN 179 Produkcja niemiecka. Strona zamka lewa lub prawa.
Zamek posiada funkcje antypaniczną "E"
Do drzwi, które muszą zagwarantować możliwość otwarcia od wewnątrz oraz zabezpieczyć możliwość
otwarcia drzwi od zewnątrz przez nieuprawnione osoby. Otwarcie drzwi od wewnątrz jest zawsze możliwe (funkcja
drzwi ewakuacyjnych) od zewnatrz tylko poprzez odciag języczka za posrednictwem wkładki bebenkowej. Zamki z
tą funkcją
posiadają orzech stały.\

 
 
 
 

Producent: WILKA

117,66 zł 144,72 zł

Zamkniecie PALMO wpuszczany 72 bęb czarne
Skrócony opis:
Do stosowania z przeciwpanicznymi zamkami wpuszczanymi Rozstaw 72 mm. otwór na trzpień 9 mm Rotacja
trzpienia: 30º (trzpień na osobne zamówienie) Uniwersalne lewe/prawe Certyfikat zgodności z normą EN 1125
ważny tylko dla całego zestawu okuć: zamknięcie. drążek. zamek. blacha zaczepowa i akcesoria Iseo 

Producent: ISEO

243,41 zł 299,39 zł

ZAMKI WIELOPUNKTOWE I LISTWOWE
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI WIELOPUNKTOWE I LISTWOWE

ELEMENT MAGNETYCZNY WINKHAUS 13 UMV AV3 do zaczepu FRA do zamków
AUTOMATIC
Producent: WINKHAUS

30,66 zł 37,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/4134-zamek-wilka-v667-72-65-antypaniczny-funkcja-e-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-antypaniczne-awaryjne-ppoz/627-zamkniecie-palmo-wpuszczany-72-beb-czarne.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/541-element-magnetyczny-winkhaus-13-umv-av3-do-zaczepu-fra-do-zamkow-automatic.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/541-element-magnetyczny-winkhaus-13-umv-av3-do-zaczepu-fra-do-zamkow-automatic.html
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Listwa antywyważeniowa bez kołków 20x2300 biały
Skrócony opis: Listwa antywyważeniowa bez kołków montowana na ościeżnicy. Wykończenie cynk biały
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

43,33 zł 53,30 zł

Listwa antywyważeniowa bez kołków 20x2300 żółty
Skrócony opis: Listwa antywyważeniowa bez kołków montowana na ościeżnicy. Wykończenie cynk żółty
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

43,33 zł 53,30 zł

Listwa antywyważeniowa z kołkami 20x2300 biały
Skrócony opis: Listwa antywyważeniowa z kołkami montowana na skrzydle drzwiowym. Wykończenie cynk biały
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

50,28 zł 61,84 zł

Listwa antywyważeniowa z kołkami 20x2300 żółty
Skrócony opis: Listwa antywyważeniowa z kołkami montowana na skrzydle drzwiowym. Wykończenie cynk żółty
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

50,28 zł 61,84 zł

Listwa zaczepowa z regulacją 20x2300 cynk biały lewa/prawa
Skrócony opis: Listwa zaczepowa z regulacją na zapadkę szeokość 20mm długość 2300mm wykończenie cynk
biały, listwa przeznaczona do współpracy z zamkiem wielopunktowym firmy DOM POLSKA
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

46,08 zł 56,68 zł

Listwa zaczepowa z regulacją 20x2300 cynk żółty lewa/prawa
Skrócony opis: Listwa zaczepowa z regulacją na zapadkę szeokość 20mm długość 2300mm wykończenie cynk
żółty, listwa przeznaczona do współpracy z zamkiem wielopunktowym firmy DOM POLSKA.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

43,89 zł 53,98 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/548-listwa-antywywazeniowa-bez-kolkow-20x2300-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/549-listwa-antywywazeniowa-bez-kolkow-20x2300-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/550-listwa-antywywazeniowa-z-kolkami-20x2300-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/551-listwa-antywywazeniowa-z-kolkami-20x2300-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/553-listwa-zaczepowa-z-regulacja-20x2300-cynk-bialy-lewaprawa.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/552-listwa-zaczepowa-z-regulacja-20x2300-cynk-zolty-lewaprawa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zaczep dodatkowy GU 20x85 z regulacją cynk biały
Skrócony opis:
Zaczep z regulacją do zamków wilopunktowych GU SECURY oraz SECURY AUTOMATIC z ryglami MR2. Zaczep do
zamków skrajnych góra/dół oraz pod zamek dodatkowy.

Producent: GU BKS

18,04 zł 22,19 zł

Zaczep dodatkowy KFV 20x120 z regulacją cynk biały
Producent: KFV

14,77 zł 18,17 zł

Zaczep dodatkowy WINKHAUS TM 22-4-V 20x120 z regulacją cynk biały
Producent: WINKHAUS

9,92 zł 12,20 zł

Zaczep główny GU 20x212 z regulacją cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis:
Produkt niedostępny czasowo .

Producent: GU BKS

23,68 zł 29,13 zł

Zaczep główny KFV 20x208 z regulacją cynk biały
Producent: KFV

26,01 zł 31,99 zł

Zaczep główny WINKHAUS FRA U2402 AVU SKG 20x340 z regulacją cynk biały
lewy/prawy
Producent: WINKHAUS

20,87 zł 25,67 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/544-zaczep-dodatkowy-gu-20x85-z-regulacja-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/546-zaczep-dodatkowy-kfv-20x120-z-regulacja-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/542-zaczep-dodatkowy-winkhaus-tm-22-4-v-20x120-z-regulacja-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/545-zaczep-glowny-gu-20x212-z-regulacja-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/547-zaczep-glowny-kfv-20x208-z-regulacja-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/543-zaczep-glowny-winkhaus-fra-u2402-avu-skg-20x340-z-regulacja-cynk-bialy-lewy-prawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/543-zaczep-glowny-winkhaus-fra-u2402-avu-skg-20x340-z-regulacja-cynk-bialy-lewy-prawy.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek górny do wielopunkta MC /55
Skrócony opis:
Zamek górny dodatkowy do zamka wielopunktowego produkcji DOM POLSKA dormas 55mm. Można go wymienić
zamiast całej listwy.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

75,56 zł 92,94 zł

Zamek górny do wielopunkta MC /65
Skrócony opis: Zamek górny dodatkowy do zamka wielopunktowego produkcji DOM POLSKA dormas 65mm.
Można go wymienić zamiast całej listwy.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

75,56 zł 92,94 zł

Zamek główny do wielopunkta MC 72/55
Skrócony opis: Zamek główny do zamka wielopunktowego produkcji DOM POLSKA dormas 55mm. Można go
wymienić zamiast całej listwy.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

121,02 zł 148,85 zł

Zamek główny do wielopunkta MC 72/65
Skrócony opis: Zamek główny do zamka wielopunktowego produkcji DOM POLSKA dormas 65mm. Można go
wymienić zamiast całej listwy.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

121,02 zł 148,85 zł

Zamek wielopunktowy 72/55 bęb 16x2300 bolcowy cynk biały
Skrócony opis:
Zamek wielopuntkowy zamki skrajne bolcowe rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość listwy 16mm długość
listwy 2300 ryglowanie wkładką bębenkową

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

245,68 zł 302,19 zł

Zamek wielopunktowy 72/55 bęb 16x2300 bolcowy cynk zółty
Skrócony opis:
Zamek wielopuntkowy zamki skrajne bolcowe rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość listwy 16mm długość
listwy 2300 ryglowanie wkładką bębenkową

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

245,68 zł 302,19 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/576-zamek-gorny-do-wielopunkta-mc-55.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/575-zamek-gorny-do-wielopunkta-mc-65.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/578-zamek-glowny-do-wielopunkta-mc-7255.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/577-zamek-glowny-do-wielopunkta-mc-7265.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/582-zamek-wielopunktowy-7255-beb-16x2300-bolcowy-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/581-zamek-wielopunktowy-7255-beb-16x2300-bolcowy-cynk-zolty.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek wielopunktowy 72/55 bęb 20x2300 bolcowy cynk biały
Skrócony opis:
Zamek wielopuntkowy zamki skrajne bolcowe rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość listwy 20mm długość
listwy 2300 ryglowanie wkładką bębenkową

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

245,68 zł 302,19 zł

Zamek wielopunktowy 72/55 bęb 20x2300 bolcowy cynk zółty
Skrócony opis:
Zamek wielopuntkowy zamki skrajne bolcowe rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość listwy 20mm długość
listwy 2300 ryglowanie wkładką bębenkową

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

245,68 zł 302,19 zł

Zamek wielopunktowy 72/65 bęb 20x1729 bolcowy cynk biały
Skrócony opis: Zamek wielopuntkowy zamki skrajne bolcowe rozstaw 72mm dormas 65mm szerokość listwy
20mm długość listwy 1729 zaokrąglona na końcach ryglowanie wkładką bębenkową
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

245,68 zł 302,19 zł

Zamek wielopunktowy 72/65 bęb 20x1729 bolcowy cynk żółty
Skrócony opis: Zamek wielopuntkowy zamki skrajne bolcowe rozstaw 72mm dormas 65mm szerokość listwy
20mm długość listwy 1729 zaokrąglona na końcach ryglowanie wkładką bębenkową
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

245,68 zł 302,19 zł

Zamek wielopunktowy GU SECURY AUTOMATIC MR2 72/55 bęb 16x2285 1 wkładkowy
c.b.
Skrócony opis:
Zamek wielopunktowy ryglowaniy AUTOMATYCZNIE (rygle po zamknięciu skrzydła automatycznie ryglują skrzydło
bez użycia klucza, kluczem je tylko blokujemy), rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość listwy 16mm długość
listwy 2285mm wersja na 1 wkładkę bebenkową.Rozstaw rygli 700/790mm. Zamki skajne w postaci masywnych
rygli.Wykończenie cynk biały. Szczegóły wymiarowe w załaczonym zdjęciu oraz w załaczniku do pobrania pdf. 
Gdy potrzebujesz wersji na 2 wkładki (dodatkowy zamek) wybierz poniżej wersje na 2 wkładki
Rysunek wymiarowy zamka do pobrania w ZAŁĄCZNIKACH

Producent: GU BKS

241,23 zł 296,71 zł

Zamek wielopunktowy GU SECURY AUTOMATIC MR2 72/55 bęb 20x2285 1 wkładkowy
c.b.
Skrócony opis:
Zamek wielopunktowy ryglowaniy AUTOMATYCZNIE (rygle po zamknięciu skrzydła automatycznie ryglują skrzydło
bez użycia klucza, kluczem je tylko blokujemy), rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość listwy 20mm długość
listwy 2285mm wersja na 1 wkładkę bebenkową.Rozstaw rygli 700/790mm. Zamki skajne w postaci masywnych
rygli.Wykończenie cynk biały. Szczegóły wymiarowe w załaczonym zdjęciu oraz w załaczniku do pobrania pdf. 
Gdy potrzebujesz wersji na 2 wkładki (dodatkowy zamek) wybierz poniżej wersje na 2 wkładki
Rysunek wymiarowy zamka do pobrania w ZAŁĄCZNIKACH

Producent: GU BKS

241,39 zł 296,91 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/584-zamek-wielopunktowy-7255-beb-20x2300-bolcowy-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/583-zamek-wielopunktowy-7255-beb-20x2300-bolcowy-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/580-zamek-wielopunktowy-7265-beb-20x1729-bolcowy-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/579-zamek-wielopunktowy-7265-beb-20x1729-bolcowy-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/4531-zamek-wielopunktowy-gu-secury-automatic-mr2-72-55-beb-16x2285-1-wkladkowy-cb.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/4531-zamek-wielopunktowy-gu-secury-automatic-mr2-72-55-beb-16x2285-1-wkladkowy-cb.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/2153-zamek-wielopunktowy-gu-secury-automatic-mr2-72-55-beb-20x2285-1-wkladkowy-cb.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/2153-zamek-wielopunktowy-gu-secury-automatic-mr2-72-55-beb-20x2285-1-wkladkowy-cb.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek wielopunktowy GU SECURY AUTOMATIC MR2 92/45 bęb 16x2285 1 wkładkowy
c.b.
Skrócony opis:
Zamek wielopunktowy ryglowaniY AUTOMATYCZNIE (rygle po zamknięciu skrzydła automatycznie ryglują skrzydło
bez użycia klucza, kluczem je tylko blokujemy), rozstaw 92mm dormas 45mm szerokość listwy 16mm długość
listwy 2285mm wersja na 1 wkładkę bebenkową.Rozstaw rygli 700/790mm. Zamki skajne w postaci masywnych
rygli.Wykończenie cynk biały. Szczegóły wymiarowe w załaczonym zdjęciu oraz w załaczniku do pobrania pdf. 
Gdy potrzebujesz wersji na 2 wkładki (dodatkowy zamek) wybierz poniżej wersje na 2 wkładki
Rysunek wymiarowy zamka do pobrania w ZAŁĄCZNIKACH

Producent: GU BKS

235,25 zł 289,36 zł

Zamek wielopunktowy GU SECURY AUTOMATIC MR2 92/55 bęb 20x2285 1 wkładkowy
c.b.
Skrócony opis:
Zamek wielopunktowy ryglowaniy AUTOMATYCZNIE (rygle po zamknięciu skrzydła automatycznie ryglują skrzydło
bez użycia klucza, kluczem je tylko blokujemy), rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość listwy 20mm długość
listwy 2285mm wersja na 1 wkładkę bebenkową.Rozstaw rygli 700/790mm. Zamki skajne w postaci masywnych
rygli.Wykończenie cynk biały. Szczegóły wymiarowe w załaczonym zdjęciu oraz w załaczniku do pobrania pdf. 
Gdy potrzebujesz wersji na 2 wkładki (dodatkowy zamek) wybierz poniżej wersje na 2 wkładki
Rysunek wymiarowy zamka do pobrania w ZAŁĄCZNIKACH

Producent: GU BKS

241,23 zł 296,71 zł

Zamek wielopunktowy GU SECURY MR2 72/55 bęb 16x2285 1 wkładkowy c.b.
Skrócony opis:
Zamek wielopunktowy ryglowanie ruchem klucza, rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość listwy 16mm długość
listwy 2285mm wersja na 1 wkładkę bebenkową.Rozstaw rygli 700/790mm. Zamki skajne w postaci masywnych
rygli.Wykończenie cynk biały.
Szczegółowy rysunek techniczny do pobrania jako ZAŁĄCZNIK.
Gdy potrzebujesz wersji na 2 wkładki (dodatkowy zamek) wybierz poniżej wersje na 2 wkładki
 

Producent: GU BKS

154,59 zł 190,15 zł

Zamek wielopunktowy GU SECURY MR2 72/55 bęb 20x2285 1 wkładkowy c.b.
Skrócony opis:
Zamek wielopunktowy ryglowanie ruchem klucza, rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość listwy 20mm długość
listwy 2285mm wersja na 1 wkładkę bebenkową.Rozstaw rygli 700/790mm. Zamki skajne w postaci masywnych
rygli.Wykończenie cynk biały.
Szczegółowy rysunek techniczny do pobrania jako ZAŁĄCZNIK.
Gdy potrzebujesz wersji na 2 wkładki (dodatkowy zamek) wybierz poniżej wersje na 2 wkładki
 

Producent: GU BKS

206,61 zł 254,13 zł

Zamek wielopunktowy GU SECURY MR2 92/45 bęb 16x2285 1 wkładkowy c.b.
Skrócony opis:
Zamek wielopunktowy ryglowanie ruchem klucza, rozstaw 92mm dormas 45mm szerokość listwy 16mm długość
listwy 2285mm wersja na 1 wkładkę bebenkową.Rozstaw rygli 700/790mm. Zamki skajne w postaci masywnych
rygli.Wykończenie cynk biały.
Szczegółowy rysunek techniczny do pobrania jako ZAŁĄCZNIK.
Gdy potrzebujesz wersji na 2 wkładki (dodatkowy zamek) wybierz poniżej wersje na 2 wkładki
 

Producent: GU BKS

151,39 zł 186,21 zł

Zamek wielopunktowy KFV 72/55 bęb 16x2170 1 wkładkowy cynk biały
Skrócony opis: Zamek wielopuntkowy zamki skrajne bolcowe rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość listwy
16mm długość listwy 2170mm wesja bez zamka dodatkowego wykończenie cynk biały ryglowanie wkładką
bębenkową
Producent: KFV

178,50 zł 219,56 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/2152-zamek-wielopunktowy-gu-secury-automatic-mr2-92-45-beb-16x2285-1-wkladkowy-cb.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/2152-zamek-wielopunktowy-gu-secury-automatic-mr2-92-45-beb-16x2285-1-wkladkowy-cb.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/4532-zamek-wielopunktowy-gu-secury-automatic-mr2-92-55-beb-20x2285-1-wkladkowy-cb.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/4532-zamek-wielopunktowy-gu-secury-automatic-mr2-92-55-beb-20x2285-1-wkladkowy-cb.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/2154-zamek-wielopunktowy-gu-secury-mr2-72-55-beb-16x2285-1-wkladkowy-cb.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/2155-zamek-wielopunktowy-gu-secury-mr2-72-55-beb-20x2285-1-wkladkowy-cb.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/2143-zamek-wielopunktowy-gu-secury-mr2-92-45-beb-16x2285-1-wkladkowy-cb.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/569-zamek-wielopunktowy-kfv-7255-beb-16x2170-1-wkladkowy-cynk-bialy.html
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Zamek wielopunktowy KFV 72/55 bęb 16x2170 2 wkładkowy cynk biały
Skrócony opis: Zamek wielopuntkowy zamki skrajne bolcowe rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość listwy
16mm długość listwy 2170mm wesja z zamkiem dodatkowym wykończenie cynk biały ryglowanie wkładką
bębenkową
Producent: KFV

199,50 zł 245,39 zł

Zamek wielopunktowy KFV 92/55 bęb 16x2170 1 wkładkowy cynk biały
Skrócony opis: Zamek wielopuntkowy zamki skrajne bolcowe rozstaw 92mm dormas 55mm szerokość listwy
16mm długość listwy 2170mm wesja bez zamka dodatkowego wykończenie cynk biały ryglowanie wkładką
bębenkową
Producent: KFV

178,50 zł 219,56 zł

Zamek wielopunktowy KFV 92/55 bęb 16x2170 2 wkładkowy cynk biały
Skrócony opis: Zamek wielopuntkowy zamki skrajne bolcowe rozstaw 92mm dormas 55mm szerokość listwy
16mm długość listwy 2170mm wesja z zamkiem dodatkowym wykończenie cynk biały ryglowanie wkładką
bębenkową
Producent: KFV

174,86 zł 215,08 zł

Zamek wielopunktowy MULTISTRONG 72/65 bęb 20/2300 cynk biały
Skrócony opis: Zamek wielopunktowy rygle we wszytskich zamkach FI12 bolcowe, rozstaw 72mm formas 65mm
szerokość czoła 20mm długość listwy 2300mm ryglowanie wkładką bębenkową najwyższa klasa antywłamaniowa.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

269,62 zł 331,63 zł

Zamek wielopunktowy WINKHAUS AUTOMATIC STV-AV3 M2 92/55 16x2060 lewe/prawe
Skrócony opis: Zamek wielopunktowy automatyczne reglowanie po zamknięciu skrzydła (na zasadzie
magnesów) rozstaw 92mm dormas 55mm szerokość listwy 16mm długość listwy 2060mm.
Producent: WINKHAUS

222,63 zł 273,83 zł

Zamek wielopunktowy WINKHAUS AUTOMATIC STV-AV3 M2 92/55 20x2060 lewe/prawe
Skrócony opis: Zamek wielopunktowy automatyczne reglowanie po zamknięciu skrzydła (na zasadzie
magnesów) rozstaw 92mm dormas 55mm szerokość listwy 20mm długość listwy 2060mm.
Producent: WINKHAUS

222,63 zł 273,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/567-zamek-wielopunktowy-kfv-7255-beb-16x2170-2-wkladkowy-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/568-zamek-wielopunktowy-kfv-9255-beb-16x2170-1-wkladkowy-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/566-zamek-wielopunktowy-kfv-9255-beb-16x2170-2-wkladkowy-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/574-zamek-wielopunktowy-multistrong-7265-beb-202300-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/555-zamek-wielopunktowy-winkhaus-automatic-stv-av3-m2-92-55-16x2060-lewe-prawe.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/554-zamek-wielopunktowy-winkhaus-automatic-stv-av3-m2-92-55-20x2060-lewe-prawe.html
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Zamek wielopunktowy WINKHAUS STV-F M2 72/55 20x2060 cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek wielopunktowy rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość czoła 20mm długość listwy
2060mm ryglowanie poprzez obrót klucza we wkładce w dolnym zamku, wykończenie cynk biały, wesja jedno-
wkładkowa bez zamka dodatkowego, rygle skrajne hakowe
Producent: WINKHAUS

173,89 zł 213,89 zł

Zamek wielopunktowy WINKHAUS STV-F M2 92/55 20x2060 cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek wielopunktowy rozstaw 92mm dormas 55mm szerokość czoła 20mm długość listwy
2060mm ryglowanie poprzez obrót klucza we wkładce w dolnym zamku, wykończenie cynk biały, wesja jedno-
wkładkowa bez zamka dodatkowego, rygle skrajne hakowe
Producent: WINKHAUS

147,17 zł 181,02 zł

Zamek wielopunktowy WINKHAUS STV-FA M2 72/55 20x2060 cynk biały lewy/prawy 2
zamki
Skrócony opis: Zamek wielopunktowy rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość czoła 20mm długość listwy
2060mm ryglowanie poprzez obrót klucza we wkładce w dolnym zamku, wykończenie cynk biały, wesja dwu-
wkładkowa z zamkiem górnym, rygle skrajne hakowe
Producent: WINKHAUS

240,80 zł 296,18 zł

Zamek wielopunktowy WINKHAUS STV-FA M2 92/55 20x2060 cynk biały lewy/prawy 2
zamki
Skrócony opis: Zamek wielopunktowy rozstaw 92mm dormas 55mm szerokość czoła 20mm długość listwy
2060mm ryglowanie poprzez obrót klucza we wkładce w dolnym zamku, wykończenie cynk biały, wesja dwu-
wkładkowa z zamkiem górnym, rygle skrajne hakowe
Producent: WINKHAUS

214,03 zł 263,25 zł

Zamek wielopunktowy ZDL 72/55 bęb 20x2300 hakowy cynk biały
Skrócony opis:
Zamek wielopunktowy zamki skrajne hakowe, rozstaw 72mm dormas 55mm szerokość listwy 20mm długość
listwy 2300mm z zamkiem dodatkowym wykończenie cynk biały ryglowanie wkładką bębenkową

Producent: LOB

159,69 zł 196,42 zł

ZAMKI BRAMOWE-HAKOWE-DO DRZWI PRZESUWNYCH
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI BRAMOWE-HAKOWE-DO DRZWI PRZESUWNYCH

Kaseta do elektrozaczepu KE cynk biały
Skrócony opis: Kaseta wierzchnia pod elektrozaczep. Rozstaw pasuje do większości zamków na rynku.
Producent: METALIK

30,13 zł 37,06 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/559-zamek-wielopunktowy-winkhaus-stv-f-m2-72-55-20x2060-cynk-bialy-lewy-prawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/558-zamek-wielopunktowy-winkhaus-stv-f-m2-92-55-20x2060-cynk-bialy-lewy-prawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/557-zamek-wielopunktowy-winkhaus-stv-fa-m2-72-55-20x2060-cynk-bialy-lewy-prawy-2-zamki.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/557-zamek-wielopunktowy-winkhaus-stv-fa-m2-72-55-20x2060-cynk-bialy-lewy-prawy-2-zamki.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/556-zamek-wielopunktowy-winkhaus-stv-fa-m2-92-55-20x2060-cynk-bialy-lewy-prawy-2-zamki.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/556-zamek-wielopunktowy-winkhaus-stv-fa-m2-92-55-20x2060-cynk-bialy-lewy-prawy-2-zamki.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wielopunktowe-i-listwowe/570-zamek-wielopunktowy-zdl-7255-beb-20x2300-hakowy-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/670-kaseta-do-elektrozaczepu-ke-cynk-bialy.html
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KUADRA Klamka z zamkiem magnetycznym
Skrócony opis:
Klamka z zamkiem magnetycznym przeznaczona do drzwi przesuwnych. 
Wybierz kolor zestawu z pola wyboru.

Producent: LINEA CALI

249,92 zł 307,40 zł

Puszka do zamka 72/34 ZZB1 surowa
Skrócony opis: Puszka stalowa do zamka o rozstawie 72mm i dormas 34mm. Idealana do zamków z serii ZZB 1
Producent: DOORTECH

16,39 zł 20,16 zł

Puszka do zamka 72/50 surowa
Skrócony opis: Puszka stalowa do zamka o rozstawie 72mm i dormas 50mm
Producent: DOORTECH

12,16 zł 14,96 zł

Puszka do zamka 90/22 ZZB3 surowa
Skrócony opis: Puszka stalowa do zamka o rozstawie 90mm i dormas 22mm. Idealana do zamków z serii ZZB 3
Producent: DOORTECH

16,39 zł 20,16 zł

Puszka do zamka 90/50 surowa
Skrócony opis: Puszka stalowa do zamka o rozstawie 90mm i dormas 50mm
Producent: DOORTECH

12,16 zł 14,96 zł

Puszka do zamka bramowego 90/65 surowa
Skrócony opis: Puszka stalowa do zamka bramowego o rozstawie 90mm i dormas 65mm
Producent: DOORTECH

24,29 zł 29,88 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/4117-kuadra-klamka-z-zamkiem-magnetycznym.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/667-puszka-do-zamka-7234-zzb1-surowa.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/665-puszka-do-zamka-7250-surowa.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/666-puszka-do-zamka-9022-zzb3-surowa.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/664-puszka-do-zamka-9050-surowa.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/663-puszka-do-zamka-bramowego-9065-surowa.html
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Zaczep do furtki ZF1 surowy
Skrócony opis: Zaczep bramowy do wmurowania, przeznaczony do współpracy z większością zamków.
Producent: METALIK

6,80 zł 8,36 zł

Zaczep dokrecany ZM1 cynk biały
Skrócony opis: Zaczep bramowy przykręcany przeznaczony do współpracy z większością zamków.
Producent: METALIK

17,07 zł 21,00 zł

Zamek bramowy JANIA bęb lakier brąz lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek bramowy o rozstawie 90mm dormas 65mm na wkładkę bebenkową, kwadrat klamki
10x10mm. Elementy ryglujące wykonane ze stopu cynku i aluminium(ZNAL)
Producent: JANIA

21,27 zł 26,16 zł

Zamek bramowy JANIA klucz lakier brąz lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek bramowy o rozstawie 90mm dormas 65mm na zwykły klucz, kwadrat klamki 10x10mm.
Elementy ryglujące wykonane ze stopu cynku i aluminium(ZNAL)
Producent: JANIA

22,65 zł 27,86 zł

Zamek bramowy MC bęb lakier brąz lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek bramowy o rozstawie 90mm dormas 65mm na wkładkę bębenkową, kwadrat klamki
10x10mm. Elementy ryglujące wykonane z żeliwa co gwarantuje dużą wytrzymałość.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

50,18 zł 61,72 zł

Zamek bramowy MC klucz lakier brąz lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek bramowy o rozstawie 90mm dormas 65mm na zwykły wielozastawkowy, kwadrat klamki
10x10mm. Elementy ryglujące wykonane z żeliwa co gwarantuje dużą wytrzymałość.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

72,69 zł 89,41 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/669-zaczep-do-furtki-zf1-surowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/668-zaczep-dokrecany-zm1-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/685-zamek-bramowy-jania-beb-lakier-braz-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/686-zamek-bramowy-jania-klucz-lakier-braz-lewy-prawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/688-zamek-bramowy-mc-beb-lakier-braz-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/689-zamek-bramowy-mc-klucz-lakier-braz-lewyprawy.html
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Zamek bramowy MC rolkowy bęb lakier brąz lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek bramowy rplkowy dormas 65mm na wkładkę bebenkową,Elementy ryglujące wykonane z
żeliwa co gwarantuje dużą wytrzymałość.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

56,15 zł 69,06 zł

Zamek do drzwi przesuwnych ATZ BĘB czarny
Skrócony opis:
Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z zaczepem czoło 16mm dormas 50mm.
Kolor lakier czarny.

Producent: TUPAI

58,80 zł 72,32 zł

Zamek do drzwi przesuwnych ATZ KLUCZ czarny
Skrócony opis:
Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z zaczepem czoło 16mm dormas 50mm.
Kolor lakier czarny.

Producent: TUPAI

58,80 zł 72,32 zł

Zamek do drzwi przesuwnych ATZ WC czarny
Skrócony opis:
Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z zaczepem czoło 16mm dormas 50mm.
Kolor lakier czarny.

Producent: TUPAI

58,80 zł 72,32 zł

Zamek do drzwi przesuwnych LC klucz chrom
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm
dormas 50mm + rozety+ pochwyt. Kolor chrom błyszczący.
Producent: LINEA CALI

73,62 zł 90,55 zł

Zamek do drzwi przesuwnych LC klucz chrom satyna
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm
dormas 50mm + rozety+ pochwyt. Kolor chrom satyna.
Producent: LINEA CALI

70,56 zł 86,79 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/687-zamek-bramowy-mc-rolkowy-beb-lakier-braz-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/4569-zamek-do-drzwi-przesuwnych-atz-beb-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/4568-zamek-do-drzwi-przesuwnych-atz-klucz-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/4567-zamek-do-drzwi-przesuwnych-atz-wc-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/657-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-klucz-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/656-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-klucz-chrom-satyna.html
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Zamek do drzwi przesuwnych LC klucz mosiądz
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm
dormas 50mm + rozety+ pochwyt. Kolor mosiądz błyszczący.
Producent: LINEA CALI

70,56 zł 86,79 zł

Zamek do drzwi przesuwnych LC WC chrom
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm
dormas 50mm + rozety+ pochwyt. Kolor chrom błyszczący.
Producent: LINEA CALI

79,77 zł 98,12 zł

Zamek do drzwi przesuwnych LC WC chrom satyna
Skrócony opis:
Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor chrom satyna.

Producent: LINEA CALI

73,62 zł 90,55 zł

Zamek do drzwi przesuwnych LC WC mosiądz
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm
dormas 50mm + rozety+ pochwyt. Kolor mosiądz błyszczący.
Producent: LINEA CALI

85,90 zł 105,66 zł

Zamek do drzwi przesuwnych LC WC patyna
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm
dormas 50mm + rozety+ pochwyt. Kolor patyna.
Producent: LINEA CALI

98,16 zł 120,74 zł

Zamek F-40 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek hakowy o rozstawie 72mm dormas 40mm.
Producent: DOORTECH

18,67 zł 22,96 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/654-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-klucz-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/661-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-wc-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/660-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-wc-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/658-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-wc-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/659-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-wc-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/684-zamek-f-40-beb-cynk-bialy.html
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Zamek F-60 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek hakowy o rozstawie 72mm dormas 60mm z bolcem prowadzącym.
Producent: DOORTECH

26,64 zł 32,77 zł

Zamek hakowy 56/45 klucz czarny
Skrócony opis: Zamek hakowy rozstaw 56mm dormas 45mm na klucz zwykły. W komplecie zaczep do zamka.
Kolor czarny.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

28,71 zł 35,31 zł

Zamek KASTEL 1 cynk biały komplet (klamka+cięgna)
Skrócony opis: Zamek wierzchni przeznaczony głównie do współpracy z bramami garażowymi. Ryglowanie 2
punktowe góra/dół. Wersja zawierająca w komplecie cięgna oraz klamkę)
Producent: KOWAL

70,86 zł 87,16 zł

Zamek KASTEL 1 cynk biały sam zamek
Skrócony opis: Zamek wierzchni przeznaczony głównie do współpracy z bramami garażowymi. Ryglowanie 2
punktowe góra/dół. Wersja zawierająca sam zamek.
Producent: KOWAL

26,80 zł 32,96 zł

Zamek KASTEL 2 cynk biały komplet(klamka+cięgna)
Skrócony opis: Zamek wierzchni przeznaczony głównie do współpracy z bramami garażowymi. Ryglowanie 2
punktowe boczne. Wersja zawierająca w komplecie cięgna oraz klamkę)
Producent: KOWAL

70,86 zł 87,16 zł

Zamek KASTEL 2 cynk biały sam zamek
Skrócony opis: Zamek wierzchni przeznaczony głównie do współpracy z bramami garażowymi. Ryglowanie 2
punktowe boczne. Wersja zawierająca sam zamek.
Producent: KOWAL

26,80 zł 32,96 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/683-zamek-f-60-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/662-zamek-hakowy-56-45-klucz-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/677-zamek-kastel-1-cynk-bialy-komplet-klamkaciegna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/678-zamek-kastel-1-cynk-bialy-sam-zamek.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/675-zamek-kastel-2-cynk-bialy-kompletklamkaciegna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/676-zamek-kastel-2-cynk-bialy-sam-zamek.html
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Zamek KASTEL 4 cynk biały komplet(klamka+cięgna)
Skrócony opis: Zamek wierzchni przeznaczony głównie do współpracy z bramami garażowymi. Ryglowanie 4
punktowe. Wersja zawierająca w komplecie cięgna oraz klamkę)
Producent: KOWAL

112,13 zł 137,92 zł

Zamek KASTEL 4 cynk biały sam zamek
Skrócony opis: Zamek wierzchni przeznaczony głównie do współpracy z bramami garażowymi. Ryglowanie 4
punktowe. Wersja zawierająca sam zamek.
Producent: KOWAL

32,79 zł 40,33 zł

Zamek KOWAL H-35 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek hakowy H-35 przeznaczony jest do bram wjazdowych jak również do drzwi wejściowych
przesuwnych. Ze względu na swoje parametry zamek może być montowany w profilach począwszy od wymiaru 35
x 20 mm.
Producent: KOWAL

19,32 zł 23,76 zł

Zamek KOWAL H-40 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek hakowy H-40 przeznaczony jest do bram wjazdowych jak również do drzwi wejściowych
(w wersji bez bolca prowadzącego). Zamek ten, ze względu na swoje parametry, może być montowany w profilach
począwszy od wymiaru 40 x 25 mm.
Producent: KOWAL

30,80 zł 37,88 zł

Zamek KOWAL H-50 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek hakowy H-50 przeznaczony jest do bram wjazdowych. Zamek ten, ze względu na swoje
parametry, może być montowany w profilach począwszy od wymiaru 50 x 25 mm.
Producent: KOWAL

23,47 zł 28,87 zł

Zamek KOWAL H-60 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek hakowy H-60 przeznaczony jest do bram wjazdowych przesuwnych, w których wymagane
jest samo zatrzaśnięcie się bramy. Zamek ten może być montowany w profilach od wymiaru 60 x 30 mm.
Producent: KOWAL

30,36 zł 37,34 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/673-zamek-kastel-4-cynk-bialy-kompletklamkaciegna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/674-zamek-kastel-4-cynk-bialy-sam-zamek.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/682-zamek-kowal-h-35-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/681-zamek-kowal-h-40-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/680-zamek-kowal-h-50-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/679-zamek-kowal-h-60-beb-cynk-bialy.html
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Zamek ZR2 cynk biały
Skrócony opis: Zamek wpuszczany rolkowy, rolka mosiężna, wykończenie cynk biały. Idealny do furtek.
Producent: METALIK

16,29 zł 20,04 zł

Zamek ZR3 INOX
Skrócony opis: Zamrek rolkowy, rolka teflonowa, czoło ze stali nierdzewnej. Idealny zameczek jako dodatkowe
ryglowanie.
Producent: METALIK

21,61 zł 26,58 zł

ZAMKI I KLAMKI DO DRZWI CHIŃSKICH
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI I KLAMKI DO DRZWI CHIŃSKICH

Klamka do zamków chińskich KL-BDA
Skrócony opis: Klamka przeznaczona do współpracy z zamkami tzw "chińskimi", które są montowane w drzwiach
stalowych marketowych. Szczegóły wymiarowe na zdjęciu.
Producent: DOORTECH

45,67 zł 56,17 zł

Klamka do zamków chińskich KL-FR
Skrócony opis: Klamka przeznaczona do współpracy z zamkami tzw "chińskimi", które są montowane w drzwiach
stalowych marketowych. Szczegóły wymiarowe na zdjęciu.
Producent: DOORTECH

40,51 zł 49,83 zł

Klamka do zamków chińskich KL-H1
Skrócony opis: Klamka przeznaczona do współpracy z zamkami tzw "chińskimi", które są montowane w drzwiach
stalowych marketowych. Szczegóły wymiarowe na zdjęciu.
Producent: DOORTECH

53,33 zł 65,60 zł

Komplet zamka górnego ZW-KPL
Skrócony opis: Zamek dodatkowy zasuwkowy w komplecie z wkładką przeznaczony do drzwi stalowych tzw.
"chińskich" sprzedawanych najczęsciej w marketach budowlanych.
Producent: DOORTECH

29,40 zł 36,16 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/672-zamek-zr2-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/671-zamek-zr3-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-i-klamki-do-drzwi-chinskich/500-klamka-do-zamkow-chinskich-kl-bda.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-i-klamki-do-drzwi-chinskich/501-klamka-do-zamkow-chinskich-kl-fr.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-i-klamki-do-drzwi-chinskich/499-klamka-do-zamkow-chinskich-kl-h1.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-i-klamki-do-drzwi-chinskich/502-komplet-zamka-gornego-zw-kpl.html
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Zamek ZW 1 bęb chrom lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy przeznaczony do drzwi stalowych tzw. "chińskich" sprzedawanych
najczęsciej w marketach budowlanych. Sczegóły wymiarowe na zdjęciach.
Producent: DOORTECH

71,77 zł 88,28 zł

Zamek ZW 2 bęb chrom lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy przeznaczony do drzwi stalowych tzw. "chińskich" sprzedawanych
najczęsciej w marketach budowlanych. Sczegóły wymiarowe na zdjęciach.
Producent: DOORTECH

38,65 zł 47,54 zł

Zamek ZW 4 beb chrom lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy przeznaczony do drzwi stalowych tzw. "chińskich" sprzedawanych
najczęsciej w marketach budowlanych. Sczegóły wymiarowe na zdjęciach.
Producent: DOORTECH

49,33 zł 60,68 zł

Zamek ZW 5-1 bęb chrom lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy przeznaczony do drzwi stalowych tzw. "chińskich" sprzedawanych
najczęsciej w marketach budowlanych. Sczegóły wymiarowe na zdjęciach.
Producent: DOORTECH

23,51 zł 28,92 zł

Zamek ZW 6 bęb chrom lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-bolcowy przeznaczony do drzwi stalowych tzw. "chińskich" sprzedawanych
najczęsciej w marketach budowlanych. Sczegóły wymiarowe na zdjęciach.
Producent: DOORTECH

51,01 zł 62,74 zł

ZAMKI MAGNETYCZNE
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI MAGNETYCZNE

Magnetyczny zamek SIMONSWERK KCM 50
Skrócony opis:
Cechy produktu
opakowanie
1 szt.
zastosowanie
do przylgowych ościeżnic drewnianych, stalowych lub aluminiowych
do zawiasu drzwiowego TECTUS TEG 310 2D
do drzwi szklanych
materiał
znal
wersja
płynna regulacja siły przyciągania do 5,0 kg
montaż
do przykręcenia do ościeżnicy

Producent: SIMONSWERK

339,64 zł 417,75 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-i-klamki-do-drzwi-chinskich/505-zamek-zw-1-beb-chrom-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-i-klamki-do-drzwi-chinskich/506-zamek-zw-2-beb-chrom-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-i-klamki-do-drzwi-chinskich/507-zamek-zw-4-beb-chrom-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-i-klamki-do-drzwi-chinskich/504-zamek-zw-5-1-beb-chrom-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-i-klamki-do-drzwi-chinskich/503-zamek-zw-6-beb-chrom-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4737-magnetyczny-zamek-simonswerk-kcm-50.html
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Zaczep BONAITI B-TWIN regulowany biały
Skrócony opis:
Zaczep do zamka magnetycznego B-TWIN włoskiej firmy BONAITI w kolorze lakieru białego

Producent: BONAITI

14,40 zł 17,71 zł

Zaczep BONAITI B-TWIN regulowany chrom
Skrócony opis: Zaczep do zamka magnetycznego B-TWIN włoskiej firmy BONAITI w kolorze błyszczącego chromu
Producent: BONAITI

13,75 zł 16,91 zł

Zaczep BONAITI B-TWIN regulowany chrom satyna
Skrócony opis: Zaczep do zamka magnetycznego B-TWIN włoskiej firmy BONAITI w kolorze chrom satyna
Producent: BONAITI

12,00 zł 14,76 zł

Zaczep BONAITI B-TWIN regulowany czarny
Skrócony opis:
Zaczep do zamka magnetycznego B-TWIN włoskiej firmy BONAITI w kolorze blakieru czarnego

Producent: BONAITI

14,40 zł 17,71 zł

Zaczep BONAITI B-TWIN regulowany mosiądz
Skrócony opis: Zaczep do zamka magnetycznego B-TWIN włoskiej firmy BONAITI w kolorze błyszczącego
mosiądzu
Producent: BONAITI

13,75 zł 16,91 zł

Zaczep magnetyczny STV chrom satyna
Skrócony opis:
Zaczep magnetyczny do zamków STV, kolor chrom satyna.

Producent: STV

13,38 zł 16,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4676-zaczep-bonaiti-b-twin-regulowany-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/599-zaczep-bonaiti-b-twin-regulowany-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/600-zaczep-bonaiti-b-twin-regulowany-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4245-zaczep-bonaiti-b-twin-regulowany-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/598-zaczep-bonaiti-b-twin-regulowany-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/617-zaczep-magnetyczny-stv-chrom-satyna.html
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Zaczep magnetyczny STV lakier czarny
Skrócony opis:
Zaczep magnetyczny do zamków STV, kolor lakier czarny.

Producent: STV

15,09 zł 18,56 zł

Zamek BONAITI B-NO MINI chrom satyna
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny firmy BONAITI, który nie wymaga tradycyjnej klamki! Super pozycja dla wszystkich klientów
ceniących minimalizm. W miejsce klamki stosujemy załaczoną w komplecie płytkę, którą możemy zamaksować
fornirem z drzwi lub inną okleiną.

Producent: BONAITI

313,33 zł 385,40 zł

Zamek do drzwi przesuwnych AGB WAVE SCIVOLA TRE CLASS BĘB chrom satyna
Skrócony opis:
Innowacyjny zamek magnetyczny do drzwi przesuwnych wraz z dedykowaną klamką włoskiej firmy AGB czoła
chrom satyna. Wersja na wkładkę bebenkową. 

Producent: AGB

502,24 zł 617,75 zł

Zamek do drzwi przesuwnych AGB WAVE SCIVOLA TRE CLASS BĘB czarny
Skrócony opis:
Innowacyjny zamek magnetyczny do drzwi przesuwnych wraz z dedykowaną klamką włoskiej firmy AGB czoła
czarny. Wersja na wkładkę bebenkową.

Producent: AGB

523,91 zł 644,40 zł

Zamek do drzwi przesuwnych AGB WAVE SCIVOLA TRE CLASS WC chrom satyna
Skrócony opis:
Innowacyjny zamek magnetyczny do drzwi przesuwnych wraz z dedykowaną klamką włoskiej firmy AGB czoła
chrom satyna. Wersja łazienkowa WC.

Producent: AGB

528,96 zł 650,63 zł

Zamek do drzwi przesuwnych AGB WAVE SCIVOLA TRE CLASS WC czarny
Skrócony opis:
Innowacyjny zamek magnetyczny do drzwi przesuwnych wraz z dedykowaną klamką włoskiej firmy AGB czoła
czarny. Wersja na wkładkę bebenkową.

Producent: AGB

549,64 zł 676,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/618-zaczep-magnetyczny-stv-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/597-zamek-bonaiti-b-no-mini-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4618-zamek-do-drzwi-przesuwnych-agb-wave-scivola-tre-class-beb-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4621-zamek-do-drzwi-przesuwnych-agb-wave-scivola-tre-class-beb-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4619-zamek-do-drzwi-przesuwnych-agb-wave-scivola-tre-class-wc-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4620-zamek-do-drzwi-przesuwnych-agb-wave-scivola-tre-class-wc-czarny.html
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Zamek magnetyczny AGB POLARIS 2XT BĘB chrom satyna+zaczep
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy AGB rozstaw 85mm dormas 50mm kolor czoła chrom satyna. Wesrja na
wkładkę bębenkową.Wybierz poniżej rodzaj zaczepu. Domyslnie zamek nie zawiera zaczepu.

Producent: AGB

44,11 zł 54,25 zł

Zamek magnetyczny AGB POLARIS 2XT BĘB czarny+zaczep
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy AGB rozstaw 85mm dormas 50mm kolor czoła chrom satyna. Wesrja na
wkładkę bębenkową.Wybierz poniżej rodzaj zaczepu. Domyslnie zamek nie zawiera zaczepu.

Producent: AGB

53,95 zł 66,36 zł

Zamek magnetyczny AGB POLARIS 2XT BĘB złoty+zaczep
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy AGB rozstaw 85mm dormas 50mm kolor czoła chrom satyna. Wesrja na
wkładkę bębenkową.Wybierz poniżej rodzaj zaczepu. Domyslnie zamek nie zawiera zaczepu.

Producent: AGB

40,39 zł 49,68 zł

Zamek magnetyczny AGB POLARIS 2XT klucz chrom satyna+zaczep
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy AGB rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła chrom satyna. Wesrja na klucz.
Wybierz poniżej rodzaj zaczepu. Domyslnie zamek nie zawiera zaczepu.

Producent: AGB

37,91 zł 46,62 zł

Zamek magnetyczny AGB POLARIS 2XT klucz czarny+zaczep
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy AGB rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła chrom satyna. Wesrja na klucz.
Wybierz poniżej rodzaj zaczepu. Domyslnie zamek nie zawiera zaczepu.

Producent: AGB

49,21 zł 60,52 zł

Zamek magnetyczny AGB POLARIS 2XT klucz złoty+zaczep
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy AGB rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła chrom satyna. Wesrja na klucz.
Wybierz poniżej rodzaj zaczepu. Domyslnie zamek nie zawiera zaczepu.

Producent: AGB

36,01 zł 44,30 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4144-zamek-magnetyczny-agb-polaris-2xt-beb-chrom-satynazaczep.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4509-zamek-magnetyczny-agb-polaris-2xt-beb-czarnyzaczep.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4512-zamek-magnetyczny-agb-polaris-2xt-beb-zlotyzaczep.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/616-zamek-magnetyczny-agb-polaris-2xt-klucz-chrom-satynazaczep.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4508-zamek-magnetyczny-agb-polaris-2xt-klucz-czarnyzaczep.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4511-zamek-magnetyczny-agb-polaris-2xt-klucz-zlotyzaczep.html
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Zamek magnetyczny AGB POLARIS 2XT WC chrom satyna+zaczep
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy AGB rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła chrom satyna. Wesrja
łazienkowa. Wybierz poniżej rodzaj zaczepu. Domyslnie zamek nie zawiera zaczepu.

Producent: AGB

41,76 zł 51,37 zł

Zamek magnetyczny AGB POLARIS 2XT WC czarny+zaczep
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy AGB rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła chrom satyna. Wesrja
łazienkowa. Wybierz poniżej rodzaj zaczepu. Domyslnie zamek nie zawiera zaczepu.

Producent: AGB

52,28 zł 64,30 zł

Zamek magnetyczny AGB POLARIS 2XT WC złoty+zaczep
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy AGB rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła chrom satyna. Wesrja
łazienkowa. Wybierz poniżej rodzaj zaczepu. Domyslnie zamek nie zawiera zaczepu.

Producent: AGB

38,82 zł 47,75 zł

Zamek magnetyczny AGB WAVE BĘB chrom satyna + klamka WAVE
Skrócony opis:
Innowacyjny zamek magnetyczny wraz z dedykowaną klamką włoskiej firmy AGB  dormass 50mm kolor czoła
chrom satyna. Wersja na wkładkę bębenkową. Wybierz poniżej rodzaj klamki (bez otworu/otwór na
wkładkę). Domyślnie zestaw zawiera klamkę bez otworowania.

Producent: AGB

503,17 zł 618,89 zł

Zamek magnetyczny AGB WAVE BĘB czarny + klamka WAVE
Skrócony opis:
Innowacyjny zamek magnetyczny wraz z dedykowaną klamką włoskiej firmy AGB  dormass 50mm kolor czoła
czarny. Wersja na wkładkę bebenkową. Wybierz poniżej rodzaj klamki (bez otworu/na wkładkę
bebenkową). Domyślnie zestaw zawiera klamkę bez otworowania.

Producent: AGB

522,15 zł 642,24 zł

Zamek magnetyczny AGB WAVE WC chrom satyna + klamka WAVE
Skrócony opis:
Innowacyjny zamek magnetyczny wraz z dedykowaną klamką włoskiej firmy AGB  dormass 50mm kolor czoła
chrom satyna. Wersja łazienkowa wc. Wybierz poniżej rodzaj klamki (bez otworu/łazienkowe wc).
Domyślnie zestaw zawiera klamkę bez otworowania.

Producent: AGB

499,66 zł 614,59 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4143-zamek-magnetyczny-agb-polaris-2xt-wc-chrom-satynazaczep.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4507-zamek-magnetyczny-agb-polaris-2xt-wc-czarnyzaczep.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4510-zamek-magnetyczny-agb-polaris-2xt-wc-zlotyzaczep.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4614-zamek-magnetyczny-agb-wave-beb-chrom-satyna-klamka-wave.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4617-zamek-magnetyczny-agb-wave-beb-czarny-klamka-wave.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4615-zamek-magnetyczny-agb-wave-wc-chrom-satyna-klamka-wave.html
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Zamek magnetyczny AGB WAVE WC czarny + klamka WAVE
Skrócony opis:
Innowacyjny zamek magnetyczny wraz z dedykowaną klamką włoskiej firmy AGB  dormass 50mm kolor czoła
czarny. Wersja łazienkowa wc. Wybierz poniżej rodzaj klamki (bez otworu/łazienkowe wc). Domyślnie
zestaw zawiera klamkę bez otworowania.

Producent: AGB

518,13 zł 637,31 zł

Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN bęb chrom
Skrócony opis: Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 85mm dormas 50mm kolor czoła chrom
błyszczący. Wersja na wkładkę bebenkową.Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.
Producent: BONAITI

32,00 zł 39,36 zł

Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN bęb chrom satyna
Skrócony opis: Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 85mm dormas 50mm kolor czoła chrom
satyna. Wersja na wkładkę bebenkową.Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.
Producent: BONAITI

30,88 zł 37,98 zł

Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN bęb lakier biały
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 85mm dormas 50mm kolor czoła lakier biały. Wersja na
wkładkę bebenkową. Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.

Producent: BONAITI

24,50 zł 30,14 zł

Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN bęb lakier czarny
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 85mm dormas 50mm kolor czoła lakier czarny. Wersja na
wkładkę bebenkową. Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.

Producent: BONAITI

24,50 zł 30,14 zł

Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN bęb mosiądz
Skrócony opis: Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 85mm dormas 50mm kolor czoła mosiądz
błyszczący. Wersja na wkładkę bebenkową.Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.
Producent: BONAITI

35,00 zł 43,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4616-zamek-magnetyczny-agb-wave-wc-czarny-klamka-wave.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/605-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-beb-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/608-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-beb-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4677-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-beb-lakier-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4246-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-beb-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/602-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-beb-mosiadz.html
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Cena
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Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN klucz biały
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła lakier biały. Wersja na klucz
.Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.

Producent: BONAITI

22,50 zł 27,68 zł

Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN klucz chrom
Skrócony opis: Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła chrom
błyszczący. Wersja na klucz.Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.
Producent: BONAITI

25,50 zł 31,37 zł

Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN klucz chrom satyna
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła chrom satyna. Wersja na
klucz.Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.

Producent: BONAITI

24,25 zł 29,83 zł

Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN klucz czarny
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła czarny. Wersja na klucz.Nie
zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.

Producent: BONAITI

22,50 zł 27,68 zł

Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN klucz mosiądz
Skrócony opis: Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła mosiądz
błyszczący. Wersja na klucz.Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.
Producent: BONAITI

31,06 zł 38,20 zł

Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN wc chrom
Skrócony opis: Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła chrom
błyszczący. Wersja łazienkowa.Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.
Producent: BONAITI

29,00 zł 35,67 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4678-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-klucz-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/606-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-klucz-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/609-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-klucz-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4247-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-klucz-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/603-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-klucz-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/604-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-wc-chrom.html
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Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN wc lakier biały
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła biały. Wersja
łazienkowa.Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.

Producent: BONAITI

23,14 zł 28,46 zł

Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN wc lakier czarny
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła czarny. Wersja
łazienkowa.Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.

Producent: BONAITI

23,14 zł 28,46 zł

Zamek magnetyczny BONAITI B-TWIN wc mosiądz
Skrócony opis: Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła mosiądz
błyszczący. Wersja łazienkowa.Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.
Producent: BONAITI

33,70 zł 41,45 zł

Zamek magnetyczny BONAITI WC B-TWIN chrom satyna
Skrócony opis: Zamek magnetyczny włoskiej firmy BONAITI rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła chrom
satyna. Wersja łazienkowa.Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.
Producent: BONAITI

26,01 zł 31,99 zł

Zamek magnetyczny DOM BERENIKA bęb cynk biały
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny zapadkowo-zasukowy, zamykanie na wkładkę bębenkową niezależne od języcza
magnetycznego, rozstaw 72mm. Zamek jest kompatybilny ze zwykła wersją zamka 72/50. 
Czoło zamka w kolorze cynku białego. W zamku zastosowano wyciszenie zapadki zamka, dzięki czemu
zredykowany jest do minimum moment przciągnięcia jeżyczka do zaczepu w ościeżnicy. Rozstaw tradyjny 72mm
pozwala zamontować również klasyczne klamki z długim szyldem.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

36,98 zł 45,48 zł

Zamek magnetyczny DOM BERENIKA bęb stal nierdzewna
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny zapadkowo-zasukowy, zamykanie wkładką bębenkową niezależne od języcza
magnetycznego, rozstaw 72mm. Zamek jest kompatybilny ze zwykła wersją zamka 72/50. 
Czoło zamka wykonanane ze stali nierdzewnej. W zamku zastosowano wyciszenie zapadki zamka, dzięki czemu
zredykowany jest do minimum moment przciągnięcia jeżyczka do zaczepu w ościeżnicy. Rozstaw tradyjny 72mm
pozwala zamontować również klasyczne klamki z długim szyldem.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,52 zł 58,45 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4679-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-wc-lakier-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/607-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-wc-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/601-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-wc-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4248-zamek-magnetyczny-bonaiti-b-twin-wc-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/2103-zamek-magnetyczny-berenika-beb-cynk.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/2099-zamek-magnetyczny-berenika-wkladka-stal-nierdzewna.html
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Zamek magnetyczny DOM BERENIKA klucz cynk biały
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny zapadkowo-zasukowy, zamykanie kluczem niezależne od języcza magnetycznego, rozstaw
72mm. Zamek jest kompatybilny ze zwykła wersją zamka 72/50. 
Czoło zamka w kolorze cynku białego. W zamku zastosowano wyciszenie zapadki zamka, dzięki czemu
zredykowany jest do minimum moment przciągnięcia jeżyczka do zaczepu w ościeżnicy. Rozstaw tradyjny 72mm
pozwala zamontować również klasyczne klamki z długim szyldem.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

35,43 zł 43,58 zł

Zamek magnetyczny DOM BERENIKA klucz stal nierdzewna
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny zapadkowo-zasukowy, zamykanie kluczem niezależne od języcza magnetycznego, rozstaw
72mm. Zamek jest kompatybilny ze zwykła wersją zamka 72/50. 
Czoło zamka wykonanane ze stali nierdzewnej. W zamku zastosowano wyciszenie zapadki zamka, dzięki czemu
zredykowany jest do minimum moment przciągnięcia jeżyczka do zaczepu w ościeżnicy. Rozstaw tradyjny 72mm
pozwala zamontować również klasyczne klamki z długim szyldem.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

44,13 zł 54,28 zł

Zamek magnetyczny DOM BERENIKA stal cynk biały
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny zapadkowo-zasukowy, bez możliwości ryglowania zasuwką. Zamek jest kompatybilny ze
zwykła wersją zamka 72/50. 
Czoło zamka w kolorze cynku białego. W zamku zastosowano wyciszenie zapadki zamka, dzięki czemu
zredykowany jest do minimum moment przciągnięcia jeżyczka do zaczepu w ościeżnicy. 

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

37,32 zł 45,90 zł

Zamek magnetyczny DOM BERENIKA stal nierdzewna
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny zapadkowo-zasukowy, bez możliwości ryglowania zasuwką. Zamek jest kompatybilny ze
zwykła wersją zamka 72/50. 
Czoło zamka stal nierdzewna. W zamku zastosowano wyciszenie zapadki zamka, dzięki czemu zredykowany jest
do minimum moment przciągnięcia jeżyczka do zaczepu w ościeżnicy. 

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

42,42 zł 52,18 zł

Zamek magnetyczny DOM BERENIKA wc cynk biały
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny zapadkowo-zasukowy, zamykanie wc niezależne od języcza magnetycznego, rozstaw 72mm.
Zamek jest kompatybilny ze zwykła wersją zamka 72/50. 
Czoło zamka w kolorze cynku białego. W zamku zastosowano wyciszenie zapadki zamka, dzięki czemu
zredykowany jest do minimum moment przciągnięcia jeżyczka do zaczepu w ościeżnicy. Rozstaw tradyjny 72mm
pozwala zamontować również klasyczne klamki z długim szyldem.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

35,43 zł 43,58 zł

Zamek magnetyczny DOM BERENIKA wc stal nierdzewna
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny zapadkowo-zasukowy, zamykanie wc niezależne od języcza magnetycznego, rozstaw 72mm.
Zamek jest kompatybilny ze zwykła wersją zamka 72/50. 
Czoło zamka wykonanane ze stali nierdzewnej. W zamku zastosowano wyciszenie zapadki zamka, dzięki czemu
zredykowany jest do minimum moment przciągnięcia jeżyczka do zaczepu w ościeżnicy. Rozstaw tradyjny 72mm
pozwala zamontować również klasyczne klamki z długim szyldem.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

44,13 zł 54,28 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/2101-zamek-magnetyczny-berenika-klucz-cynk.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/2098-zamek-magnetyczny-berenika-klucz-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/2105-zamek-magnetyczny-berenika-cynk.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/2104-zamek-magnetyczny-berenika-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/2102-zamek-magnetyczny-berenika-wc-cynk.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/2100-zamek-magnetyczny-berenika-wc-stal-nierdzewna.html
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Zamek magnetyczny KOLIBER-M beb INOX z zaczepem
Skrócony opis: Zamek magnetyczny polskiej produkcji KOLIBER-M rozstaw 72mm dormas 50mm czoło stal
nierdzewna wersja na wkładkę bębenkową w komplecie z zaczepem regulowanym
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

30,62 zł 37,66 zł

Zamek magnetyczny KOLIBER-M klucz INOX z zaczepem
Skrócony opis: Zamek magnetyczny polskiej produkcji KOLIBER-M rozstaw 72mm dormas 50mm czoło stal
nierdzewna wersja na klucz w komplecie z zaczepem regulowanym
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

30,62 zł 37,66 zł

Zamek magnetyczny KOLIBER-M wc INOX z zaczepem
Skrócony opis: Zamek magnetyczny polskiej produkcji KOLIBER-M rozstaw 72mm dormas 50mm czoło stal
nierdzewna wersja łazienkowa WC w komplecie z zaczepem regulowanym
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

30,62 zł 37,66 zł

Zamek magnetyczny LOB Z75 M bęb INOX z zaczepem regulowanym
Skrócony opis: Zamek magnetyczny polskiej produkcji LOB Z75 M rozstaw 72mm dormas 50mm czoło stal
nierdzewna wersja na wkładkę bebenkową z zaczepem regulowanych. Wymiary w załączonym zdjęciu.
Producent: LOB

43,07 zł 52,98 zł

Zamek magnetyczny LOB Z75 M klucz INOX z zaczepem regulowanym
Skrócony opis: Zamek magnetyczny polskiej produkcji LOB Z75 M rozstaw 72mm dormas 50mm czoło stal
nierdzewna wersja na klucz zwykły z zaczepem regulowanych. Wymiary w załączonym zdjęciu.
Producent: LOB

43,07 zł 52,98 zł

Zamek magnetyczny LOB Z75 M WC INOX z zaczepem regulowanym
Skrócony opis: Zamek magnetyczny polskiej produkcji LOB Z75 M rozstaw 72mm dormas 50mm czoło stal
nierdzewna wersja łazienkowa WC z zaczepem regulowanych. Wymiary w załączonym zdjęciu.
Producent: LOB

43,07 zł 52,98 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/589-zamek-magnetyczny-koliber-m-beb-inox-z-zaczepem.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/590-zamek-magnetyczny-koliber-m-klucz-inox-z-zaczepem.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/588-zamek-magnetyczny-koliber-m-wc-inox-z-zaczepem.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/586-zamek-magnetyczny-lob-z75-m-beb-inox-z-zaczepem-regulowanym.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/587-zamek-magnetyczny-lob-z75-m-klucz-inox-z-zaczepem-regulowanym.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/585-zamek-magnetyczny-lob-z75-m-wc-inox-z-zaczepem-regulowanym.html
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Zamek magnetyczny STV bęb chrom satyna
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy STV rozstaw 85mm dormas 50mm kolor czoła chrom satyna. Wesrja na
wkładkę bębenkową. Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.

Producent: STV

32,33 zł 39,77 zł

Zamek magnetyczny STV bęb czarny
Skrócony opis: Zamek magnetyczny włoskiej firmy STV rozstaw 85mm dormas 50mm kolor czoła czarny lakie.
Wesrja na wkładkę bębenkową. Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.
Producent: STV

41,81 zł 51,43 zł

Zamek magnetyczny STV klucz chrom satyna
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny włoskiej firmy STV rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła chrom satyna. Wesrja na klucz.
Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.

Producent: STV

32,33 zł 39,77 zł

Zamek magnetyczny STV klucz czarny
Skrócony opis: Zamek magnetyczny włoskiej firmy STV rozstaw 90mm dormas 50mm kolor czoła czarny lakier.
Wesrja na klucz. Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.
Producent: STV

41,81 zł 51,43 zł

Zamek magnetyczny STV wc chrom satyna
Skrócony opis: Zamek magnetyczny włoskiej firmy STV rozstaw 96mm dormas 50mm kolor czoła chrom satyna.
Wesrja łazienkowa wc. Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.
Producent: STV

32,33 zł 39,77 zł

Zamek magnetyczny STV wc czarny
Skrócony opis: Zamek magnetyczny włoskiej firmy STV rozstaw 96mm dormas 50mm kolor czoła czarny lakie.
Wesrja łazienkowa wc. Nie zawiera zaczepu w komplecie. Patrz osobna pozycja.
Producent: STV

41,81 zł 51,43 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/613-zamek-magnetyczny-stv-beb-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4142-zamek-magnetyczny-stv-beb-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/611-zamek-magnetyczny-stv-klucz-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/614-zamek-magnetyczny-stv-klucz-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/612-zamek-magnetyczny-stv-wc-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/615-zamek-magnetyczny-stv-wc-czarny.html
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Zamek magnetyczny TUPAI 286 bęb czarny z zaczepem regulowanym
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny portugalskiej firmy TUPAI, rozstaw 90mm dormas 50mm czoło czarny lakier wersja na klucz
w komplecie z zaczepem regulowanym

Producent: TUPAI

44,93 zł 55,26 zł

Zamek magnetyczny TUPAI 286 bęb nikiel satyna z zaczepem regulowanym
Skrócony opis: Zamek magnetyczny portugalskiej firmy TUPAI, rozstaw 85mm dormas 50mm czoło nikiel satyna
wersja na wkładkę bębenkową w komplecie z zaczepem regulowanym
Producent: TUPAI

31,38 zł 38,60 zł

Zamek magnetyczny TUPAI 286 klucz czarny z zaczepem regulowanym
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny portugalskiej firmy TUPAI, rozstaw 90mm dormas 50mm czoło czarny lakier wersja na klucz
w komplecie z zaczepem regulowanym

Producent: TUPAI

44,93 zł 55,26 zł

Zamek magnetyczny TUPAI 286 klucz nikiel satyna z zaczepem regulowanym
Skrócony opis: Zamek magnetyczny portugalskiej firmy TUPAI, rozstaw 90mm dormas 50mm czoło nikiel satyna
wersja na klucz w komplecie z zaczepem regulowanym
Producent: TUPAI

31,38 zł 38,60 zł

Zamek magnetyczny TUPAI 286 wc czarny z zaczepem regulowanym
Skrócony opis:
Zamek magnetyczny portugalskiej firmy TUPAI, rozstaw 90mm dormas 50mm czoło czarny lakier wersja na klucz
w komplecie z zaczepem regulowanym

Producent: TUPAI

44,93 zł 55,26 zł

Zamek magnetyczny TUPAI 286 wc nikiel satyna z zaczepem regulowanym
Skrócony opis: Zamek magnetyczny portugalskiej firmy TUPAI, rozstaw 90mm dormas 50mm czoło nikiel satyna
wersja łazienkowa w komplecie z zaczepem regulowanym
Producent: TUPAI

31,38 zł 38,60 zł

ZACZEPY DO OŚCIEŻNIC
Strona główna > ZAMKI > ZACZEPY DO OŚCIEŻNIC

https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4565-zamek-magnetyczny-tupai-286-beb-czarny-z-zaczepem-regulowanym.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/595-zamek-magnetyczny-tupai-286-beb-nikiel-satyna-z-zaczepem-regulowanym.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4564-zamek-magnetyczny-tupai-286-klucz-czarny-z-zaczepem-regulowanym.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/596-zamek-magnetyczny-tupai-286-klucz-nikiel-satyna-z-zaczepem-regulowanym.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4566-zamek-magnetyczny-tupai-286-wc-czarny-z-zaczepem-regulowanym.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/594-zamek-magnetyczny-tupai-286-wc-nikiel-satyna-z-zaczepem-regulowanym.html
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Zaczep 35K INOX
Skrócony opis: Zaczep bez regulacji w kształcie litery C przeznaczony do współpracy z zamkami do drzwi
aluminiowych i PCV z opadającym ryglem. Materiał stal nierdzewna.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

8,13 zł 10,00 zł

Zaczep 72/55 cynk biały
Skrócony opis: Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 72mm w komplecie z tworzywkiem maskującym o
półce bocznej 8mm którą zakrywa felc standardowy 10mm. Wykończenie cynk biały.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1,53 zł 1,88 zł

Zaczep 72/55 cynk żółty
Skrócony opis: Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 72mm w komplecie z tworzywkiem maskującym o
półce bocznej 8mm którą zakrywa felc standardowy 10mm. Wykończenie cynk żółty.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

2,16 zł 2,66 zł

Zaczep 72/55 EKO cynk biały
Skrócony opis: Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 72mm w komplecie z tworzywkiem maskującym o
półce bocznej 8mm którą zakrywa felc standardowy 10mm. Wykończenie cynk biały.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1,01 zł 1,24 zł

Zaczep 72/55 EKO cynk żółty
Skrócony opis: Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 72mm w komplecie z tworzywkiem maskującym o
półce bocznej 8mm którą zakrywa felc standardowy 10mm. Wykończenie cynk żółty.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1,01 zł 1,24 zł

Zaczep 72/55 mosiądz
Skrócony opis: Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 72mm w komplecie z tworzywkiem maskującym o
półce bocznej 8mm którą zakrywa felc standardowy 10mm. Wykończenie mosiądz.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

4,33 zł 5,33 zł

https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/289-zaczep-35k-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/219-zaczep-7255-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/220-zaczep-7255-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/4125-zaczep-72-55-eko-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/4126-zaczep-72-55-eko-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/222-zaczep-7255-mosiadz.html
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Zaczep 72/55 nikiel
Skrócony opis: Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 72mm w komplecie z tworzywkiem maskującym o
półce bocznej 8mm którą zakrywa felc standardowy 10mm. Wykończenie nikiel.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

3,87 zł 4,76 zł

Zaczep AQ odlewany krótki cynk biały
Skrócony opis: Zaczep do zamka dodatkowego odlewany typu łódka wykończenie cynk biały,strona lewa lub
prawa
Producent: DOORTECH

4,58 zł 5,63 zł

Zaczep AQ odlewany krótki cynk żółty
Skrócony opis: Zaczep do zamka dodatkowego odlewany typu łódka wykończenie cynk żółty,strona lewa lub
prawa
Producent: DOORTECH

4,58 zł 5,63 zł

Zaczep AQ odlewany regulowany długi cynk biały
Skrócony opis:
Zaczep do zamka o rozstawie 72mm odlewany typu łódka z regulacją pod zapadkę cynk biały. Lewy lub prawy

Producent: DOORTECH

8,21 zł 10,10 zł

Zaczep AQ odlewany regulowany długi cynk żółty
Skrócony opis:
Zaczep do zamka o rozstawie 72mm odlewany typu łódka z regulacją pod zapadkę cynk żółty. Lewy lub prawy

Producent: DOORTECH

8,21 zł 10,10 zł

Zaczep kątowy 72 cynk biały
Skrócony opis: Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 72mm kątowy wykończenie cynk biały
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

2,83 zł 3,48 zł

https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/221-zaczep-7255-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/235-zaczep-aq-odlewany-krotki-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/236-zaczep-aq-odlewany-krotki-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/233-zaczep-aq-odlewany-regulowany-dlugi-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/234-zaczep-aq-odlewany-regulowany-dlugi-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/223-zaczep-katowy-72-cynk-bialy.html
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Zaczep kątowy 72 cynk żółty
Skrócony opis:
Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 72mm kątowy wykończenie cynk żółty

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

2,83 zł 3,48 zł

Zaczep kątowy 72 mosiądz
Skrócony opis:
ZACZEP CZASOWO NIEDOSTĘPNY !!!!!!
Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 72mm kątowy wykończenie mosiądz

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

4,46 zł 5,48 zł

Zaczep kątowy 90 mosiądz
Skrócony opis: Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 90mm kątowy wykończenie mosiądz
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

4,68 zł 5,76 zł

Zaczep kątowy do ZB cynk biały
Skrócony opis: Zaczep do zamka wpuszczanego dodatkowego zasuwkowego kątowy z półką 8mm pod felc
10mm wykończenie cynk biały
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1,10 zł 1,35 zł

Zaczep kątowy do ZB cynk żółty
Skrócony opis: Zaczep do zamka wpuszczanego dodatkowego zasuwkowego kątowy z półką 8mm pod felc
10mm wykończenie żółty
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1,10 zł 1,35 zł

Zaczep MC35P/ALUHARD INOX pólka 6/8
Skrócony opis: Zaczep bez regulacji w kształcie litery C przeznaczony do współpracy z zamkami do drzwi
aluminiowych i PCV z opadającym ryglem. Materiał stal nierdzewna.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

19,10 zł 23,49 zł

https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/224-zaczep-katowy-72-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/225-zaczep-katowy-72-mosiadz-.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/226-zaczep-katowy-90-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/227-zaczep-katowy-do-zb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/228-zaczep-katowy-do-zb-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/290-zaczep-mc35paluhard-inox-polka-68.html
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Zaczep płaski 162 cynk biały
Skrócony opis: Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 72mm płaski wykończenie cynk biały
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

3,20 zł 3,94 zł

Zaczep płaski 162 cynk żółty
Skrócony opis: Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 72mm płaski wykończenie cynk żółty
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

3,20 zł 3,94 zł

Zaczep płaski 170 z wyślizgiem nikiel
Skrócony opis:
Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 72mm płaski wykończenie nikiel przeznaczony głównie do drzwi
bezfelcowych w których uzywamy zamka tradycjnego a nie magnetycznego.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

4,01 zł 4,93 zł

Zaczep płaski z wyslizgiem nikiel
Skrócony opis:
Zaczep do zamka wpuszczanego o rozstawie 72mm płaski wykończenie nikiel błyszczący z wyślizgiem pod zamek
rolkowy lub do drzwi bezfelcowych.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

3,07 zł 3,78 zł

Zaczep regulowany DOM ZR 116x24x9 RB WB
Skrócony opis:
Zaczep regulowany do zamka dodatkowego wielobolcowego w tym wielopunktowego, uniwersalny wykończenie
cynk biały.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

7,76 zł 9,54 zł

Zaczep regulowany DOM ZR 116x24x9 RB WWR
Skrócony opis:
Zaczep regulowany do zamka dodatkowego 1 bolcowego w tym wielopunktowego, uniwersalny wykończenie cynk
biały.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

7,76 zł 9,54 zł

Zaczep regulowany DOM ZR 116x24x9 RB WZS
Skrócony opis:
Zaczep regulowany do zamka dodatkowego zasuwkowego w tym wielopunktowego, uniwersalny wykończenie
cynk biały.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

7,76 zł 9,54 zł

https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/229-zaczep-plaski-162-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/230-zaczep-plaski-162-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/4133-zaczep-plaski-170-z-wyslizgiem-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/4127-zaczep-plaski-z-wyslizgiem-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/248-zaczep-regulowany-dom-zr-116x24x9-rb-wb.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/242-zaczep-regulowany-dom-zr-116x24x9-rb-wwr.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/239-zaczep-regulowany-dom-zr-116x24x9-rb-wzs.html
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Zaczep regulowany DOM ZR 116x24x9 RG WB
Skrócony opis:
Zaczep regulowany do zamka dodatkowego posiadjącego kilka bolcy w tym wielopunktowego, uniwersalny
wykończenie cynk biały,zaczep posiada tzw. odwrócony promień.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

7,76 zł 9,54 zł

Zaczep regulowany DOM ZR 116x24x9 RG WWR
Skrócony opis:
Zaczep regulowany do zamka dodatkowego posiadjącego jeden bolec w tym wielopunktowego, uniwersalny
wykończenie cynk biały,zaczep posiada tzw. odwrócony promień.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

7,76 zł 9,54 zł

Zaczep regulowany DOM ZR 116x24x9 RG WZA
Skrócony opis:
Zaczep regulowany do zamka dodatkowego zasuwkowego w tym wielopunktowego, uniwersalny wykończenie
cynk biały, zaczep posiada tzw. odwrócony promień.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

7,76 zł 9,54 zł

Zaczep regulowany DOM ZR 180x24x9 RB WB
Skrócony opis:
Zaczep regulowany do zamka o rozstawie 72mm wielobolcowego w tym wielopunktowego, strona lewa lub prawa,
wykończenie cynk biały.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

11,90 zł 14,64 zł

Zaczep regulowany DOM ZR 180x24x9 RB WW
Skrócony opis:
Zaczep regulowany do zamka o rozstawie 72mm zasuwkowego (rygiel prostokątny) w tym wielopunktowego,
strona lewa lub prawa, wykończenie cynk biały.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

11,90 zł 14,64 zł

Zaczep regulowany DOM ZR 180x24x9 RG WB
Skrócony opis:
Zaczep regulowany do zamka o rozstawie 72mm wielobolcowego w tym wielopunktowego, strona lewa lub prawa,
wykończenie cynk biały, zaczep posiada tzw. odwrócony promień.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

11,90 zł 14,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/244-zaczep-regulowany-dom-zr-116x24x9-rg-wb.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/246-zaczep-regulowany-dom-zr-116x24x9-rg-wwr.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/240-zaczep-regulowany-dom-zr-116x24x9-rg-wza.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/245-zaczep-regulowany-dom-zr-180x24x9-rb-wb.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/247-zaczep-regulowany-dom-zr-180x24x9-rb-ww.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/241-zaczep-regulowany-dom-zr-180x24x9-rg-wb.html
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Zaczep regulowany DOM ZR 180x24x9 RG WW
Skrócony opis:
Zaczep regulowany do zamka o rozstawie 72mm zasuwkowego (rygiel prostokątny) w tym wielopunktowego,
strona lewa lub prawa, wykończenie cynk biały, zaczep posiada tzw. odwrócony promień.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

11,90 zł 14,64 zł

Zaczep WILKA 72/55 z tworzywkiem BRAK
Skrócony opis:
Zaczep WILKA do zamków o rozstawie 72mm w komplecie z tworzywkiem maskującym wykończenie lakier
srebrny.

Producent: WILKA

6,22 zł 7,65 zł

Zaczep WILKA płaski z wypustem stal nierdzewna
Skrócony opis:
Zaczep płaski z tzw. wyślizgiem idealnie sprawdzający się w stolarce bezfelcowej. Wykonany ze stali nierdzewnej.
Do wszystkich zamków o rozstawie 72mm.

Producent: WILKA

31,17 zł 38,34 zł

ZAMKI WPUSZCZANE DO DREWNA
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI WPUSZCZANE DO DREWNA

Zamek 72/50 110 stolarka bęb cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany 110  lewy lub prawy 72/50 do drzwi produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST) z płytką
kieszenią.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

10,67 zł 13,12 zł

Zamek 72/50 110 stolarka klucz cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany 110  lewy lub prawy 72/50 do drzwi produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST) z płytką
kieszenią.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

10,67 zł 13,12 zł

Zamek 72/50 110 stolarka wc cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany 110  lewy lub prawy 72/50 do drzwi produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST) z płytką
kieszenią.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

10,67 zł 13,12 zł

https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/243-zaczep-regulowany-dom-zr-180x24x9-rg-ww.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/266-zaczep-wilka-7255-z-tworzywkiem-brak.html
https://online.centrumokuc.pl/zaczepy-do-oscieznic/267-zaczep-wilka-plaski-z-wypustem-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/48-zamek-7250-110-stolarka-beb-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/47-zamek-7250-110-stolarka-klucz-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/49-zamek-7250-110-stolarka-wc-cynk-bialy-lewyprawy.html
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Zamek 72/50 ECONOMIC stolarka bęb cynk biały
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST)

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

8,94 zł 11,00 zł

Zamek 72/50 ECONOMIC stolarka bęb cynk żólty
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM
POLSKA(dawniej METALPLAST)
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

8,94 zł 11,00 zł

Zamek 72/50 ECONOMIC stolarka bęb mosiądz
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM
POLSKA(dawniej METALPLAST)
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

18,15 zł 22,32 zł

Zamek 72/50 ECONOMIC stolarka bęb nikiel
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM
POLSKA(dawniej METALPLAST)
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

18,11 zł 22,28 zł

Zamek 72/50 ECONOMIC stolarka klucz cynk biały
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST)

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

9,37 zł 11,53 zł

Zamek 72/50 ECONOMIC stolarka klucz cynk żólty
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM
POLSKA(dawniej METALPLAST)
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

9,34 zł 11,49 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/32-zamek-7250-economic-stolarka-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/35-zamek-7250-economic-stolarka-beb-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/41-zamek-7250-economic-stolarka-beb-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/38-zamek-7250-economic-stolarka-beb-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/46-zamek-7250-economic-stolarka-klucz-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/34-zamek-7250-economic-stolarka-klucz-cynk-zolty.html
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Zamek 72/50 ECONOMIC stolarka klucz mosiądz
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM
POLSKA(dawniej METALPLAST)
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

17,57 zł 21,61 zł

Zamek 72/50 ECONOMIC stolarka klucz nikiel
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM
POLSKA(dawniej METALPLAST)
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

18,45 zł 22,69 zł

Zamek 72/50 ECONOMIC stolarka wc cynk biały
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST)

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

8,94 zł 11,00 zł

Zamek 72/50 ECONOMIC stolarka wc cynk żólty
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM
POLSKA(dawniej METALPLAST)
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

8,94 zł 11,00 zł

Zamek 72/50 ECONOMIC stolarka wc mosiądz
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST)

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

18,15 zł 22,32 zł

Zamek 72/50 ECONOMIC stolarka wc nikiel
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM
POLSKA(dawniej METALPLAST)
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

19,07 zł 23,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/40-zamek-7250-economic-stolarka-klucz-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/37-zamek-7250-economic-stolarka-klucz-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/33-zamek-7250-economic-stolarka-wc-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/36-zamek-7250-economic-stolarka-wc-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/42-zamek-7250-economic-stolarka-wc-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/39-zamek-7250-economic-stolarka-wc-nikiel.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek 72/55 110 stolarka bęb cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany 110  lewy lub prawy 72/55 do drzwi produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST) z płytką
kieszenią.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

10,67 zł 13,12 zł

Zamek 72/55 110 stolarka klucz cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany 110  lewy lub prawy 72/55 do drzwi produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST) z płytką
kieszenią.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

10,67 zł 13,12 zł

Zamek 72/55 110 stolarka wc cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany 110  lewy lub prawy 72/55 do drzwi produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST) z płytką
kieszenią.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

10,67 zł 13,12 zł

Zamek 72/55 BOX z zaczepem stolarka bęb lakier piaskowy lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany lewy lub prawy 72/55 do drzwi produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST) z szeroką
kieszenią.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

19,04 zł 23,42 zł

Zamek 72/55 BOX z zaczepem stolarka klucz lakier piaskowy lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany lewy lub prawy 72/55 do drzwi produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST) z szeroką
kieszenią.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

17,34 zł 21,33 zł

Zamek 72/55 BOX z zaczepem stolarka wc lakier piaskowy lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany lewy lub prawy 72/55 do drzwi produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST) z szeroką
kieszenią.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

16,94 zł 20,84 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/51-zamek-7255-110-stolarka-beb-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/50-zamek-7255-110-stolarka-klucz-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/52-zamek-7255-110-stolarka-wc-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/54-zamek-7255-box-z-zaczepem-stolarka-beb-lakier-piaskowy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/53-zamek-7255-box-z-zaczepem-stolarka-klucz-lakier-piaskowy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/55-zamek-7255-box-z-zaczepem-stolarka-wc-lakier-piaskowy-lewyprawy.html
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Zamek 90/50 ECONOMIC stolarka bęb cynk biały
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST)

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

13,10 zł 16,11 zł

Zamek 90/50 ECONOMIC stolarka klucz cynk biały
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 72/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST)

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

15,44 zł 18,99 zł

Zamek 90/50 ECONOMIC stolarka wc cynk biały
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany uniwersalny 90/50 do drzwi ECONOMIC produkcji DOM POLSKA(dawniej METALPLAST)

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

13,10 zł 16,11 zł

Zamek BODA 2014/2018 bęb lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek BODA typ 2014 opakowanie zbiorcze kolor, kolor piaskowy na wkładkę bębenkową

14,03 zł 17,26 zł

Zamek BODA 2014/2018 klucz/wc lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek BODA typ 2014 opakowanie zbiorcze kolor, kolor piaskowy na klucz zwykły/łazienkowy wc

14,03 zł 17,26 zł

Zamek GERDA ZW 100 KL 60/50 ocynk srebrny
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 50mm w
ocynku białym
Producent: GERDA

21,00 zł 25,83 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/44-zamek-9050-economic-stolarka-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/43-zamek-9050-economic-stolarka-klucz-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/45-zamek-9050-economic-stolarka-wc-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/189-zamek-boda-2014-2018-beb-lakier-piaskowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/190-zamek-boda-2014-2018-klucz-wc-lakier-piaskowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/71-zamek-gerda-zw-100-kl-6050-ocynk-srebrny.html
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netto

Cena
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Zamek GERDA ZW 100 KL 60/50 ocynk złoty
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 50mm w
ocynku żółtym
Producent: GERDA

21,00 zł 25,83 zł

Zamek GERDA ZW 100 KL 90/50 ocynk srebrny
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 90mm i dormasie 50mm w
ocynku białym
Producent: GERDA

21,93 zł 26,97 zł

Zamek GERDA ZW 100 KL 90/50 ocynk złoty
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 90mm i dormasie 50mm w
ocynku żółtym
Producent: GERDA

21,93 zł 26,97 zł

Zamek GERDA ZW 100 SKL 72/50 mosiądz
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 50mm w
mosiądzu.
Producent: GERDA

30,99 zł 38,12 zł

Zamek GERDA ZW 100 SKL 72/50 ocynk srebrny, stolarka
Skrócony opis:
Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 50mm w ocynku białym,
wersja w kompletacji sam zamek i opakowanie zbiorcze.

Producent: GERDA

13,72 zł 16,88 zł

Zamek GERDA ZW 100 SKL 72/50 ocynk złoty, stolarka
Skrócony opis:
Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 50mm w ocynku żółtym,
wersja w kompletacji sam zamek i opakowanie zbiorcze 25 sztuk.

Producent: GERDA

13,72 zł 16,88 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/72-zamek-gerda-zw-100-kl-6050-ocynk-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/73-zamek-gerda-zw-100-kl-9050-ocynk-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/74-zamek-gerda-zw-100-kl-9050-ocynk-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/75-zamek-gerda-zw-100-skl-7250-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/76-zamek-gerda-zw-100-skl-7250-ocynk-srebrny-stolarka.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/77-zamek-gerda-zw-100-skl-7250-ocynk-zloty-stolarka.html
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Zamek GERDA ZW 100 SKL 72/55 ocynk srebrny
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 55mm w
ocynku białym
Producent: GERDA

21,93 zł 26,97 zł

Zamek GERDA ZW 100 SKL 72/55 ocynk złoty
Skrócony opis:
Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 50mm w ocynku żółtym

Producent: GERDA

21,93 zł 26,97 zł

Zamek GERDA ZW 100 SKL 72/60 mosiądz
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 60mm w
mosiądzu
Producent: GERDA

32,85 zł 40,41 zł

Zamek GERDA ZW 100 SKL 72/60 ocynk srebrny, stolarka
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 60mm w
ocynku białym w kompletacji sam zamek w opakowaniu zbiorczym
Producent: GERDA

17,36 zł 21,35 zł

Zamek GERDA ZW 100 SKL 72/60 ocynk złoty, stolarka
Skrócony opis:
Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 60mm w ocynku żółtym w
kompletacji sam zamek w opakowaniu zbiorczym

Producent: GERDA

17,36 zł 21,35 zł

Zamek GERDA ZW 100 SWC 72/50 mosiądz
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 łazienkowy wc o rozstawie 72mm i dormasie 50mm w
mosiądzu.
Producent: GERDA

28,28 zł 34,78 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/78-zamek-gerda-zw-100-skl-7255-ocynk-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/79-zamek-gerda-zw-100-skl-7255-ocynk-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/80-zamek-gerda-zw-100-skl-7260-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/81-zamek-gerda-zw-100-skl-7260-ocynk-srebrny-stolarka.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/82-zamek-gerda-zw-100-skl-7260-ocynk-zloty-stolarka.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/83-zamek-gerda-zw-100-swc-7250-mosiadz.html
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Zamek GERDA ZW 100 SWC 72/50 ocynk srebrny, stolarka
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 łazienkowy wc o rozstawie 72mm i dormasie 50mm w
cynku białym w kompletacji sam zamek w opakowaniu zbiorczym
Producent: GERDA

13,72 zł 16,88 zł

Zamek GERDA ZW 100 SWC 72/50 ocynk złoty, stolarka
Skrócony opis:
Zamek produkcji GERDA seria ZW100 łazienkowy wc o rozstawie 72mm i dormasie 50mm w cynku żółty w
kompletacji sam zamek w opakowaniu zbiorczym 25 sztuk.

Producent: GERDA

13,72 zł 16,88 zł

Zamek GERDA ZW 100 SWC 72/55 ocynk złoty
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 55mm w
ocynku żółtym
Producent: GERDA

21,93 zł 26,97 zł

Zamek GERDA ZW 100 SWC 72/60 mosiądz
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 60mm w
mosiądzu
Producent: GERDA

32,85 zł 40,41 zł

Zamek GERDA ZW 100 SWC 72/60 ocynk srebrny, stolarka
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 60mm w
ocynku białym w kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze
Producent: GERDA

18,29 zł 22,50 zł

Zamek GERDA ZW 100 SWC 72/60 ocynk złoty, stolarka
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 60mm w
ocynku żółtym w kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze
Producent: GERDA

18,29 zł 22,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/84-zamek-gerda-zw-100-swc-7250-ocynk-srebrny-stolarka.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/85-zamek-gerda-zw-100-swc-7250-ocynk-zloty-stolarka.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/86-zamek-gerda-zw-100-swc-7255-ocynk-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/87-zamek-gerda-zw-100-swc-7260-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/88-zamek-gerda-zw-100-swc-7260-ocynk-srebrny-stolarka.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/89-zamek-gerda-zw-100-swc-7260-ocynk-zloty-stolarka.html
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Zamek GERDA ZW 100 SWK 72/50 mosiądz
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na wkładkę bębenkową o rozstawie 72mm i dormasie
50mm w mosiądzu.
Producent: GERDA

30,99 zł 38,12 zł

Zamek GERDA ZW 100 SWK 72/50 ocynk srebrny, stolarka
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na wkładkę bębenkową o rozstawie 72mm i dormasie
50mm w cynku białym w kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze
Producent: GERDA

13,72 zł 16,88 zł

Zamek GERDA ZW 100 SWK 72/50 ocynk złoty, stolarka
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na wkładkę bębenkową o rozstawie 72mm i dormasie
50mm w cynku żółtym w kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze
Producent: GERDA

13,72 zł 16,88 zł

Zamek GERDA ZW 100 SWK 72/55 ocynk srebrny
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na wkładkę bębenkową o rozstawie 72mm i dormasie
55mm w cynku białym
Producent: GERDA

21,93 zł 26,97 zł

Zamek GERDA ZW 100 SWK 72/55 ocynk złoty
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na wkładkę bębenkową o rozstawie 72mm i dormasie
55mm w cynku żółtym
Producent: GERDA

21,93 zł 26,97 zł

Zamek GERDA ZW 100 SWK 72/60 mosiądz
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na wkładkę bębenkową o rozstawie 72mm i dormasie
60mm w mosiądzu
Producent: GERDA

32,85 zł 40,41 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/90-zamek-gerda-zw-100-swk-7250-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/91-zamek-gerda-zw-100-swk-7250-ocynk-srebrny-stolarka.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/92-zamek-gerda-zw-100-swk-7250-ocynk-zloty-stolarka.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/93-zamek-gerda-zw-100-swk-7255-ocynk-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/94-zamek-gerda-zw-100-swk-7255-ocynk-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/95-zamek-gerda-zw-100-swk-7260-mosiadz.html
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Zamek GERDA ZW 100 SWK 72/60 ocynk srebrny, stolarka
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na wkładkę bębenkową o rozstawie 72mm i dormasie
60mm w w cynku białym w kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze
Producent: GERDA

16,43 zł 20,21 zł

Zamek GERDA ZW 100 SWK 72/60 ocynk złoty, stolarka
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na wkładkę bębenkową o rozstawie 72mm i dormasie
60mm w w cynku żółtym w kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze
Producent: GERDA

16,43 zł 20,21 zł

Zamek GERDA ZW 100 WK 60/50 ocynk srebrny
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na wkładkę bębenkową o rozstawie 60mm i dormasie
50mm w cynku białym
Producent: GERDA

21,00 zł 25,83 zł

Zamek GERDA ZW 100 WK 60/50 ocynk złoty
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na wkładkę bębenkową o rozstawie 60mm i dormasie
50mm w cynku żółtym
Producent: GERDA

21,00 zł 25,83 zł

Zamek GERDA ZW 100 WK 90/50 mosiądz
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na wkładkę bębenkową o rozstawie 90mm i dormasie
50mm w mosiądzu
Producent: GERDA

32,85 zł 40,41 zł

Zamek GERDA ZW 100 WK 90/50 ocynk srebrny, stolarka
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na wkładkę bębenkową o rozstawie 90mm i dormasie
50mm w w cynku białym w kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze
Producent: GERDA

15,49 zł 19,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/96-zamek-gerda-zw-100-swk-7260-ocynk-srebrny-stolarka.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/97-zamek-gerda-zw-100-swk-7260-ocynk-zloty-stolarka.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/98-zamek-gerda-zw-100-wk-6050-ocynk-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/99-zamek-gerda-zw-100-wk-6050-ocynk-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/100-zamek-gerda-zw-100-wk-9050-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/101-zamek-gerda-zw-100-wk-9050-ocynk-srebrny-stolarka.html
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Zamek GERDA ZW 100 WK 90/50 ocynk złoty, stolarka
Skrócony opis: Zamek produkcji GERDA seria ZW100 na wkładkę bębenkową o rozstawie 90mm i dormasie
50mm w w cynku żółtym w kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze
Producent: GERDA

15,49 zł 19,05 zł

Zamek HOBES 72/40 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek HOBES 72/40 opakowanie jednostkowe z zaczepem na wkładkę bębenkową zwykły cynk
biały
Producent: HOBES

19,99 zł 24,59 zł

Zamek HOBES 72/40 klucz cynk biały
Skrócony opis: Zamek HOBES 72/40 opakowanie jednostkowe z zaczepem na klucz zwykły cynk biały
Producent: HOBES

19,99 zł 24,59 zł

Zamek HOBES 72/40 wc cynk biały
Skrócony opis: Zamek HOBES 72/40 opakowanie jednostkowe z zaczepem łazienkowy wc zwykły cynk biały
Producent: HOBES

24,99 zł 30,74 zł

Zamek HOBES 7284 bęb rolka cynk biały
Skrócony opis:
ZAMEK NIEDOSTĘPNY !!!!!!           Zamek HOBES 7284 blokada rolki wkładką bębenkową cynk biały

Producent: HOBES

24,99 zł 30,74 zł

Zamek HOBES 90/40 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek HOBES 90/40 opakowanie jednostkowe z zaczepem na wkładkę bębenkową zwykły cynk
biały
Producent: HOBES

19,99 zł 24,59 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/102-zamek-gerda-zw-100-wk-9050-ocynk-zloty-stolarka.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/187-zamek-hobes-7240-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/185-zamek-hobes-7240-klucz-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/186-zamek-hobes-7240-wc-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/188-zamek-hobes-7284-beb-rolka-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/184-zamek-hobes-9040-beb-cynk-bialy.html
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netto
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Zamek HOBES 90/40 klucz cynk biały
Skrócony opis: Zamek HOBES 90/40 opakowanie jednostkowe z zaczepem na klucz zwykły cynk biały
Producent: HOBES

19,99 zł 24,59 zł

Zamek JANIA 60/50 BOX bęb stolarka lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 60/50 w opakowaniu jednostkowym razem z zaczepem i wkrętami kolor czoła żółte piaskowe na
wkładkę bębenkową uniwersalny
Wymiary:
I: 81, B: 50, F: 10,5, G: 21, H: 10,5, N: 3,A: 60, J: 30,5, K: 81, L: 141, M: 170, D: 200, C: 20, O:
10, U: 12,5, V: 56,8, W: 119,5, X: 187,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

10,31 zł 12,68 zł

Zamek JANIA 60/50 BOX klucz stolarka lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 60/50 w opakowaniu jednostkowym razem z zaczepem i wkrętami kolor czoła żółte piaskowe na
klucz zwykły uniwersalny
I: 81, B: 50, F: 10,5, G: 21, H: 10,5, N: 3,A: 60, J: 30,5, K: 81, L: 141, M: 170, D: 200, C: 20, O:
10, U: 12,5, V: 56,8, W: 119,5, X: 187,5, R: 12, P: 25,T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

11,24 zł 13,83 zł

Zamek JANIA 60/50 BOX wc stolarka lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 60/50 w opakowaniu jednostkowym razem z zaczepem i wkrętami kolor czoła żółte piaskowe
łazienkowy wc uniwersalny
Wymiary:
I: 81, B: 50, F: 10,5, H: 10,5, N: 3, A: 60, J: 30,5, K: 81, L: 141, M: 170, D: 200, C: 20, O:
10, U: 12,5, V: 56,8, W: 119,5, X: 187,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

10,47 zł 12,88 zł

Zamek JANIA 72/50 bęb stolarka cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 72/50 opakowanie zbiorcze cynk biały strona zamka lewa lub prawa wersja na wkładkę bębenkową
I: 81, B: 50, F: 10, G: 19, H: 9,5, N: 3, A: 72, J: 35, K: 86, L: 158, M: 186, D: 210, C: 20, O:
10, U: 12,5, V: 62, W: 136, X: 197,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

7,47 zł 9,19 zł

Zamek JANIA 72/50 klucz stolarka cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 72/50 opakowanie zbiorcze cynk biały strona zamka lewa lub prawa wersja klucz zwykły
I: 81, B: 50, F: 10, G: 19, H: 9,5, N: 3, A: 72, J: 35, K: 86, L: 158, M: 186, D: 210, C: 20, O:
10, U: 12,5, V: 62, W: 136, X: 197,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.I: 81, B: 50, F: 10, G: 19, H:
9,5, N: 3, A: 72, J: 35, K: 86, L: 158, M: 186, D: 210, C: 20, O: 10, U: 12,5, V: 62, W: 136, X:
197,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

7,47 zł 9,19 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/182-zamek-hobes-9040-klucz-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/177-zamek-jania-6050-box-beb-stolarka-lakier-piaskowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/175-zamek-jania-6050-box-klucz-stolarka-lakier-piaskowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/176-zamek-jania-6050-box-wc-stolarka-lakier-piaskowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/162-zamek-jania-7250-beb-stolarka-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/160-zamek-jania-7250-klucz-stolarka-cynk-bialy-lewyprawy.html
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netto
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Zamek JANIA 72/50 wc stolarka cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 72/50 opakowanie zbiorcze cynk biały strona zamka lewa lub prawa wersja łązienkowy wc
I: 81, B: 50, F: 10, G: 19, H: 9,5, N: 3, A: 72, J: 35, K: 86, L: 158, M: 186, D: 210, C: 20, O:
10, U: 12,5, V: 62, W: 136, X: 197,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.I: 81, B: 50, F: 10, G: 19, H:
9,5, N: 3, A: 72, J: 35, K: 86, L: 158, M: 186, D: 210, C: 20, O: 10, U: 12,5, V: 62, W: 136, X:
197,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

7,47 zł 9,19 zł

Zamek JANIA 72/55 BOX bęb stolarka lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 72/55 w opakowaniu jednostkowym razem z zaczepem i wkrętami kolor czoła żółte piaskowe na
wkładkę bębenkową uniwersalny
I: 86, B: 55, F: 10,5, G: 22, H: 11, N: 3, A: 72, J: 47,3, K: 98, L: 170, M: 198,3, D: 235, C:
20, O: 10, U: 12,5, V: 74,1, W: 148,2, X: 222,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

9,73 zł 11,97 zł

Zamek JANIA 72/55 BOX klucz stolarka lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 72/55 w opakowaniu jednostkowym razem z zaczepem i wkrętami kolor czoła żółte piaskowe na
klucz zwykły uniwersalny
I: 86, B: 55, F: 10,5, H: 11, N: 3, A: 72, J: 47,3, K: 98, L: 170, M: 198,3, D: 235, C: 20, O:
10, U: 12,5, V: 74,1, W: 148,2, X: 222,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

10,32 zł 12,69 zł

Zamek JANIA 72/55 BOX wc stolarka lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 72/55 w opakowaniu jednostkowym razem z zaczepem i wkrętami kolor czoła żółte piaskowe
łazienkowy wc uniwersalny
I: 86, B: 55, F: 10,5, H: 11, N: 3, A: 72, J: 47,3, K: 98, L: 170, M: 198,3, D: 235, C: 20, O:
10, U: 12,5, V: 74,1, W: 148,2, X: 222,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

9,73 zł 11,97 zł

Zamek JANIA 72/60 BOX bęb stolarka lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 60/50 w opakowaniu jednostkowym razem z zaczepem i wkrętami kolor czoła żółte piaskowe na
wkładkę bębenkową uniwersalny
Wymiary:
I: 91, B: 60, F: 10,5, G: 21, H: 10,5, N: 3, A: 72, J: 35, K: 86, L: 158, M: 186, D: 210, C: 20, O:
10, U: 12,5, V: 62, W: 136, X: 197,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

11,35 zł 13,96 zł

Zamek JANIA 72/60 BOX klucz stolarka lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 60/50 w opakowaniu jednostkowym razem z zaczepem i wkrętami kolor czoła żółte piaskowe na
klucz zwykły uniwersalny
I: 91, B: 60, F: 10,5, G: 21, H: 10,5, N: 3, A: 72, J: 35, K: 86, L: 158, M: 186, D: 210, C: 20, O:
10, U: 12,5, V: 62, W: 136, X: 197,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

12,29 zł 15,12 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/161-zamek-jania-7250-wc-stolarka-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/168-zamek-jania-7255-box-beb-stolarka-lakier-piaskowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/166-zamek-jania-7255-box-klucz-stolarka-lakier-piaskowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/167-zamek-jania-7255-box-wc-stolarka-lakier-piaskowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/171-zamek-jania-7260-box-beb-stolarka-lakier-piaskowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/169-zamek-jania-7260-box-klucz-stolarka-lakier-piaskowy.html


9-01-2022 ZAMKI - 71/111

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto
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Zamek JANIA 72/60 BOX wc stolarka lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 60/50 w opakowaniu jednostkowym razem z zaczepem i wkrętami kolor czoła żółte piaskowe
łazienkowy wc uniwersalny
Wymiary:
I: 91, B: 60, F: 10,5, H: 10,5, N: 3, A: 72, J: 35, K: 86, L: 158, M: 186, D: 210, C: 20, O: 10, U:
12,5, V: 62, W: 136, X: 197,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

11,39 zł 14,01 zł

Zamek JANIA 90/50 BOX bęb stolarka lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 90/50 w opakowaniu jednostkowym razem z zaczepem i wkrętami kolor czoła żółte piaskowe na
wkładkę bębenkową uniwersalny
Wymiary:
I: 81, B: 50, F: 10,5, G: 21, H: 10,5, N: 3, A: 90, J: 32,5, K: 83,5, L: 173,5, M: 203,5, D: 235, C:
20, O: 10, U: 12,5, V: 59, W: 151,5, X: 222,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

11,08 zł 13,63 zł

Zamek JANIA 90/50 BOX klucz stolarka lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 90/50 w opakowaniu jednostkowym razem z zaczepem i wkrętami kolor czoła żółte piaskowe na
klucz zwykły uniwersalny
Wymiary:
I: 81, B: 50, F: 10,5, G: 21, H: 10,5, N: 3, A: 90, J: 32,5, K: 83,5, L: 173,5, M: 203,5, D: 235, C:
20, O: 10, U: 12,5,V: 59, W: 151,5, X: 222,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

12,01 zł 14,77 zł

Zamek JANIA 90/50 BOX wc stolarka lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek JANIA 90/50 w opakowaniu jednostkowym razem z zaczepem i wkrętami kolor czoła żółte piaskowe
łazienkowy wc uniwersalny
Wymiary:
I: 81, B: 50, F: 10,5, G: 21, H: 10,5, N: 3, A: 90, J: 32,5, K: 83,5, L: 173,5, M: 203,5, D: 235, C:
20, O: 10, U: 12,5, V: 59, W: 151,5, X: 222,5, R: 12, P: 25, T: 8, S: 37.

Producent: JANIA

11,11 zł 13,67 zł

Zamek JANIA Z 050 cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek JANIA 050 na samą klamkę typ oszczędnościowy wąski cynk żółty
Wymiary:
I: 66,5, B: 50, F: 9, N: 3, J: 23,5, K: 40, M: 56,5, D: 80, C: 16, O: 8,U: 8,V: 40, X: 72, R: 11, P:
22.

Producent: JANIA

3,12 zł 3,84 zł

Zamek JANIA Z 74 lakier piaskowy
Skrócony opis:
Zamek JANIA Z74 na samą klamkę typ oszczędnościowy cynk żółty
Wymiary:
I: 75,5, B: 50, F: 10,5, N: 3, J: 35, K: 86, M: 119, D: 153, C: 20, O: 10, U: 10,2, V: 61,7, X:
142,8, R: 12, P: 25.

Producent: JANIA

6,88 zł 8,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/170-zamek-jania-7260-box-wc-stolarka-lakier-piaskowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/174-zamek-jania-9050-box-beb-stolarka-lakier-piaskowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/172-zamek-jania-9050-box-klucz-stolarka-lakier-piaskowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/173-zamek-jania-9050-box-wc-stolarka-lakier-piaskowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/178-zamek-jania-z-050-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/179-zamek-jania-z-74-lakier-piaskowy.html
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Zamek JANIA ZW 50 bęb cynk biały
Skrócony opis:
Zamek JANIA ZW 50 na sam rygiel cynk biały opakowanie jednostkowe z zaczepem
Wymiary:
I: 80, B: 50, G: 21, H: 10,5, N: 3, J: 34, L: 96,3, M: 124,5, D: 160, C: 20, O: 10, U: 12,2, W:
75, X: 147,8, T: 8,S: 37.

Producent: JANIA

8,77 zł 10,79 zł

Zamek JANIA ZW 50 bęb cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek JANIA ZW 50 na sam rygiel cynk żółty opakowanie jednostkowe z zaczepem
Wymiary:
I: 80, B: 50, G: 21, H: 10,5, N: 3, J: 34, L: 96,3, M: 124,5, D: 160, C: 20, O: 10, U: 12,2, W:
75, X: 147,8, T: 8,S: 37.

Producent: JANIA

8,77 zł 10,79 zł

Zamek LOB 72/50 PRZEMYSŁOWY bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek produkcji LOB przemysłowy na wkładkę bębenkową o rozstawie 72mm i dormasie 50mm
w cynku białym w kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze 30szt
Producent: LOB

7,40 zł 9,10 zł

Zamek LOB 72/50 PRZEMYSŁOWY bęb cynk żółty
Skrócony opis: Zamek produkcji LOB przemysłowy na wkładkę bębenkową o rozstawie 72mm i dormasie 50mm
w cynku żółtym w kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze 30szt
Producent: LOB

7,40 zł 9,10 zł

Zamek LOB 72/50 PRZEMYSŁOWY klucz cynk biały
Skrócony opis: Zamek produkcji LOB przemysłowy na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 50mm w cynku
białym w kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze 30szt
Producent: LOB

7,40 zł 9,10 zł

Zamek LOB 72/50 PRZEMYSŁOWY klucz cynk żólty
Skrócony opis:
Zamek produkcji LOB przemysłowy na klucz zwykły o rozstawie 72mm i dormasie 50mm w cynku żółtym w
kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze 30szt

Producent: LOB

7,40 zł 9,10 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/181-zamek-jania-zw-50-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/180-zamek-jania-zw-50-beb-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/105-zamek-lob-7250-przemyslowy-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/108-zamek-lob-7250-przemyslowy-beb-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/103-zamek-lob-7250-przemyslowy-klucz-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/106-zamek-lob-7250-przemyslowy-klucz-cynk-zolty.html
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Zamek LOB 72/50 PRZEMYSŁOWY wc cynk biały
Skrócony opis: Zamek produkcji LOB przemysłowy łazienkowy wc o rozstawie 72mm i dormasie 50mm w cynku
białym w kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze 30szt
Producent: LOB

7,40 zł 9,10 zł

Zamek LOB 72/50 PRZEMYSŁOWY wc cynk żółty
Skrócony opis: Zamek produkcji LOB przemysłowy łazienkowy wc o rozstawie 72mm i dormasie 50mm w cynku
żółtym w kompletacji sam zamek opakowanie zbiorcze 30szt
Producent: LOB

7,40 zł 9,10 zł

Zamek LOB Z 050 cynk biały
Skrócony opis:
Zamek LOB 050 na sam języczek formas 50mm uniwersalny cynk biały opakowanie jednostkowe

Kod zamka Wymiary (mm)

A B C D E F G H I J

Z050 - 50 20 120 66 80 15 100 2 -

Producent: LOB

15,61 zł 19,20 zł

Zamek LOB Z 050 cynk nikiel
Skrócony opis:
Zamek LOB 050 na sam języczek formas 50mm uniwersalny nikiel opakowanie jednostkowe

Kod zamka Wymiary (mm)

A B C D E F G H I J

Z050 - 50 20 120 66 80 15 100 2 -

Producent: LOB

19,21 zł 23,63 zł

Zamek LOB Z 050 cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB 050 na sam języczek formas 50mm uniwersalny cynk żółty opakowanie jednostkowe

Kod zamka Wymiary (mm)

A B C D E F G H I J

Z050 - 50 20 120 66 80 15 100 2 -

Producent: LOB

15,61 zł 19,20 zł

Zamek LOB Z 100 bęb cynk biały
Skrócony opis:
Zamek LOB Z 100 na sam rygiel dormas 50mm na wkładkę bębenkową opakowanie jednostkowe z zaczepem
cynk biały

Kod zamka Wymiary (mm)

A B C D E F G H I J

Z100 - 50 20 160 92 80 15 140 3 2x12

Producent: LOB

13,49 zł 16,59 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/104-zamek-lob-7250-przemyslowy-wc-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/107-zamek-lob-7250-przemyslowy-wc-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/158-zamek-lob-z-050-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/159-zamek-lob-z-050-cynk-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/157-zamek-lob-z-050-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/155-zamek-lob-z-100-beb-cynk-bialy.html
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Zamek LOB Z 100 bęb cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z 100 na sam rygiel dormas 50mm na wkładkę bębenkową opakowanie jednostkowe z zaczepem
cynk żółty

Kod zamka Wymiary (mm)

A B C D E F G H I J

Z100 - 50 20 160 92 80 15 140 3 2x12

Producent: LOB

12,71 zł 15,63 zł

Zamek LOB Z 100 bęb nikiel
Skrócony opis:
Zamek LOB Z 100 na sam rygiel dormas 50mm na wkładkę bębenkową opakowanie jednostkowe z zaczepem
nikiel

Kod zamka Wymiary (mm)

A B C D E F G H I J

Z100 - 50 20 160 92 80 15 140 3 2x12

Producent: LOB

18,29 zł 22,50 zł

Zamek LOB Z65 60/50 BOX bęb cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z65 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 60mm dormas 50mm na wkładkę bębenkową z zaczepem i
wkrętami cynk żółty

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

60 50 20 198 142 80 15 178 3

Producent: LOB

21,35 zł 26,26 zł

Zamek LOB Z65 60/50 BOX klucz cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z65 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 60mm dormas 50mm na klucz zwykły z zaczepem i
wkrętami cynk żółty

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

60 50 20 198 142 80 15 178 3

Producent: LOB

21,35 zł 26,26 zł

Zamek LOB Z65 60/50 BOX wc cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z65 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 60mm dormas 50mm na łazienkowy wc z zaczepem i
wkrętami cynk żółty

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

60 50 20 198 142 80 15 178 3

Producent: LOB

21,35 zł 26,26 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/154-zamek-lob-z-100-beb-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/156-zamek-lob-z-100-beb-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/153-zamek-lob-z65-6050-box-beb-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/151-zamek-lob-z65-6050-box-klucz-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/152-zamek-lob-z65-6050-box-wc-cynk-zolty.html
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netto

Cena
brutto

Zamek LOB Z75 72/50 BOX bęb cynk biały
Skrócony opis:
( zamek niedostępny - tylko cynk żółty Zamek LOB Z75 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas
50mm na wkładkę bębenkową z zaczepem i wkrętami cynk biały
 

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 50 20 220 155 80 15 194 3

Producent: LOB

21,35 zł 26,26 zł

Zamek LOB Z75 72/50 BOX bęb cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z75 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 50mm na wkładkę bębenkową z zaczepem i
wkrętami cynk żółty

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 50 20 220 155 80 15 194 3

Producent: LOB

21,35 zł 26,26 zł

Zamek LOB Z75 72/50 BOX bęb nikiel
Skrócony opis:
Zamek LOB Z75 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 50mm na wkładkę bębenkową z zaczepem i
wkrętami nikiel

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 50 20 220 155 80 15 194 3

Producent: LOB

33,44 zł 41,13 zł

Zamek LOB Z75 72/50 BOX klucz cynk biały
Skrócony opis:
Zamek LOB Z75 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 50mm na klucz zwykły z zaczepem i
wkrętami cynk biały

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 50 20 220 155 80 15 194 3

Producent: LOB

21,35 zł 26,26 zł

Zamek LOB Z75 72/50 BOX klucz cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z75 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 50mm na klucz zwykły z zaczepem i
wkrętami cynk żółty

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 50 20 220 155 80 15 194 3

Producent: LOB

21,35 zł 26,26 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/117-zamek-lob-z75-7250-box-beb-cynk-bialy-.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/120-zamek-lob-z75-7250-box-beb-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/123-zamek-lob-z75-7250-box-beb-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/115-zamek-lob-z75-7250-box-klucz-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/118-zamek-lob-z75-7250-box-klucz-cynk-zolty.html
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netto

Cena
brutto

Zamek LOB Z75 72/50 BOX klucz nikiel
Skrócony opis:
Zamek LOB Z75 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 50mm na klucz zwykły z zaczepem i
wkrętami nikiel

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 50 20 220 155 80 15 194 3

Producent: LOB

33,44 zł 41,13 zł

Zamek LOB Z75 72/50 BOX wc cynk biały
Skrócony opis:
Zamek LOB Z75 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 50mm na łazienkowy wc z zaczepem i
wkrętami cynk biały

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 50 20 220 155 80 15 194 3

Producent: LOB

21,35 zł 26,26 zł

Zamek LOB Z75 72/50 BOX wc cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z75 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 50mm na łazienkowy wc z zaczepem i
wkrętami cynk żółty

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 50 20 220 155 80 15 194 3

Producent: LOB

21,35 zł 26,26 zł

Zamek LOB Z75 72/50 BOX wc nikiel
Skrócony opis:
Zamek LOB Z75 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 50mm na łazienkowy wc z zaczepem i
wkrętami nikiel

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 50 20 220 155 80 15 194 3

Producent: LOB

33,44 zł 41,13 zł

Zamek LOB Z755 72/55 BOX bęb cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z755 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 55mm na wkładkę bębenkową z zaczepem
i wkrętami cynk żółty

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 55 20 235 165 85 15 209 3

72 55 20 235 165 85 15 209 3

72 55 20 235 165 85 15 209 3

Producent: LOB

26,91 zł 33,10 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/121-zamek-lob-z75-7250-box-klucz-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/116-zamek-lob-z75-7250-box-wc-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/119-zamek-lob-z75-7250-box-wc-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/122-zamek-lob-z75-7250-box-wc-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/129-zamek-lob-z755-7255-box-beb-cynk-zolty.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek LOB Z755 72/55 BOX klucz cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z755 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 55mm na klucz zwykły z zaczepem i
wkrętami cynk żółty

A B C D E F G H I

72 55 20 235 165 85 15 209 3

72 55 20 235 165 85 15 209 3

72 55 20 235 165 85 15 209 3

Producent: LOB

26,91 zł 33,10 zł

Zamek LOB Z755 72/55 BOX wc cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z755 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 55mm na łazienkowy wc z zaczepem i
wkrętami cynk żółty

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 55 20 235 165 85 15 209 3

72 55 20 235 165 85 15 209 3

72 55 20 235 165 85 15 209 3

Producent: LOB

26,91 zł 33,10 zł

Zamek LOB Z76 72/60 BOX bęb cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z76 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 60mm na wkładkę bębenkową z zaczepem i
wkrętami cynk żółty

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 60 20 220 155 90 15 194 3

Producent: LOB

21,80 zł 26,81 zł

Zamek LOB Z76 72/60 BOX klucz cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z76 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 60mm na klucz zwykły z zaczepem i
wkrętami cynk żółty

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 60 20 220 155 90 15 194 3

Producent: LOB

21,80 zł 26,81 zł

Zamek LOB Z76 72/60 BOX wc cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z76 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 72mm dormas 60mm na łazienkowy wc z zaczepem i
wkrętami cynk żółty

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

72 60 20 220 155 90 15 194 3

Producent: LOB

21,80 zł 26,81 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/127-zamek-lob-z755-7255-box-klucz-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/128-zamek-lob-z755-7255-box-wc-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/138-zamek-lob-z76-7260-box-beb-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/136-zamek-lob-z76-7260-box-klucz-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/137-zamek-lob-z76-7260-box-wc-cynk-zolty.html
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netto

Cena
brutto

Zamek LOB Z7B 72/50 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek LOB Z7B na wkładkę bębenkową o rozstawie 72 i dormasie 50mm w cynku białym
opakowanie zbiorcze kompletacja sam zamek
Producent: LOB

8,15 zł 10,02 zł

Zamek LOB Z7B 72/50 klucz cynk biały
Skrócony opis: Zamek LOB Z7B na klucz zwykły o rozstawie 72 i dormasie 50mm w cynku białym opakowanie
zbiorcze kompletacja sam zamek
Producent: LOB

8,15 zł 10,02 zł

Zamek LOB Z7B 72/50 wc cynk biały
Skrócony opis: Zamek LOB Z7B łazienkowy wc o rozstawie 72 i dormasie 50mm w cynku białym opakowanie
zbiorcze kompletacja sam zamek
Producent: LOB

8,15 zł 10,02 zł

Zamek LOB Z95 90/50 BOX bęb cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z95 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 90mm dormas 50mm na wkładkę bębenkową z zaczepem i
wkrętami cynk żółty

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

90 50 22 240 168 80 15 214 3

Producent: LOB

22,81 zł 28,06 zł

Zamek LOB Z95 90/50 BOX klucz cynk żółty
Skrócony opis:
Zamek LOB Z95 w opakowaniu jednostkowym rozstaw 90mm dormas 50mm na klucz zwykły z zaczepem i
wkrętami cynk żółty

Wymiary (mm)

A B C D E F G H I

90 50 22 240 168 80 15 214 3

Producent: LOB

22,81 zł 28,06 zł

Zamek METALPLAST 72/50 bęb ROLKOWY cynk biały
Skrócony opis:
Zamek wpuszczany METALPLAST rolkowo - zasuwkowy, gdzie zamiast klasycznego "języczka" jest rolka ślizgowa.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

59,85 zł 73,62 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/111-zamek-lob-z7b-7250-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/109-zamek-lob-z7b-7250-klucz-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/110-zamek-lob-z7b-7250-wc-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/143-zamek-lob-z95-9050-box-beb-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/144-zamek-lob-z95-9050-box-klucz-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/61-zamek-metalplast-7250-beb-rolkowy-cynk-bialy.html
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netto

Cena
brutto

Zamek METALPLAST 72/60 BOX z zaczepem bęb lakier piaskowy lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek wpuszczany METALPLAST zapadkowo zasuwkowy 72/60 razem z zaczepem i wkrętami w
wersji na wkładkę bębenkową.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

19,69 zł 24,22 zł

Zamek METALPLAST 72/60 BOX z zaczepem klucz lakier piaskowy lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek wpuszczany METALPLAST zapadkowo zasuwkowy 72/60 razem z zaczepem i wkrętami w
wersji na klucz zwykły
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

19,69 zł 24,22 zł

Zamek METALPLAST 72/60 BOX z zaczepem wc lakier piaskowy lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek wpuszczany METALPLAST zapadkowo zasuwkowy 72/60 razem z zaczepem i wkrętami w
wersji na łazienkowej wc.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

19,69 zł 24,22 zł

Zamek METALPLAST DWUPIÓROWY wpuszczany lakier czarny
Skrócony opis: Zamek wpuszczany METALPLAST na sam rygiel, otwierany za pomocą klucza typu zasuwowego
dwupiórowego.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

53,88 zł 66,27 zł

Zamek METALPLAST OSZCZĘDNOŚCIOWY cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek na sam języczek, jako podstawowe zamknięcie w wewnętrznych drzwiach w kolorze
cynku białego.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

7,93 zł 9,75 zł

Zamek METALPLAST OSZCZĘDNOŚCIOWY cynk żólty lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek na sam języczek, jako podstawowe zamknięcie w wewnętrznych drzwiach w kolorze
cynku białego.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

7,93 zł 9,75 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/63-zamek-metalplast-7260-box-z-zaczepem-beb-lakier-piaskowy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/62-zamek-metalplast-7260-box-z-zaczepem-klucz-lakier-piaskowy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/64-zamek-metalplast-7260-box-z-zaczepem-wc-lakier-piaskowy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/70-zamek-metalplast-dwupiorowy-wpuszczany-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/68-zamek-metalplast-oszczednosciowy-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/69-zamek-metalplast-oszczednosciowy-cynk-zolty-lewyprawy.html
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Zamek METALPLAST ZB-50 bęb cynk biały
Skrócony opis: Zamek METALPLAST o nazwie ZB 50 na samą zasuwkę stosowany jako zamek górny dodatkowy
w kolorze cynku białego.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

11,09 zł 13,64 zł

Zamek METALPLAST ZB-50 bęb cynk żólty
Skrócony opis:
Zamek METALPLAST o nazwie ZB 50 na samą zasuwkę stosowany jako zamek górny dodatkowy w kolorze cynku
żółtego.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

11,09 zł 13,64 zł

Zamek METALPLAST ZB-55 bęb cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis:
Zamek METALPLAST o nazwie ZB 55 na samą zasuwkę stosowany jako zamek górny dodatkowy w kolorze cynku
białego.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

13,14 zł 16,16 zł

Zamek METALPLAST ZB-55 bęb cynk żólty lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek METALPLAST o nazwie ZB 55 na samą zasuwkę stosowany jako zamek górny dodatkowy
w kolorze cynku żółtego.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

11,08 zł 13,63 zł

Zamek WILKA 72/55 beb lakier srebrny
Skrócony opis:
Zamek WILKA o rozstawie 72mm i dormasie 55mm. Czoło zamka w kolorze lakieru srebrnego. Wersja zamka
na wkładkę bębenkową

Producent: WILKA

22,02 zł 27,08 zł

Zamek WILKA 72/55 beb lakier stal nierdzewna
Skrócony opis:
Zamek WILKA o rozstawie 72mm i dormasie 55mm. Czoło zamka wykonane ze stali nierdzewnej. Wersja zamka
na wkładkę bębenkową

Producent: WILKA

28,65 zł 35,24 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/57-zamek-metalplast-zb-50-beb-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/58-zamek-metalplast-zb-50-beb-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/59-zamek-metalplast-zb-55-beb-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/60-zamek-metalplast-zb-55-beb-cynk-zolty-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/194-zamek-wilka-7255-beb-lakier-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/196-zamek-wilka-7255-beb-lakier-stal-nierdzewna.html
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Zamek WILKA 72/55 klucz lakier srebrny
Skrócony opis:
Zamek WILKA o rozstawie 72mm i dormasie 55mm. Czoło zamka w kolorze lakieru srebrnego. Wersja zamka na
klucz (1 w komplecie).

Producent: WILKA

15,75 zł 19,37 zł

Zamek WILKA 72/55 klucz stal nierdzewna
Skrócony opis:
Zamek WILKA o rozstawie 72mm i dormasie 55mm. Czoło zamka wykonane ze stali nierdzewnej. Wersja zamka na
klucz (1 w komplecie).

Producent: WILKA

24,68 zł 30,36 zł

Zamek WILKA 72/55 wc lakier srebrny
Skrócony opis:
Zamek WILKA o rozstawie 72mm i dormasie 55mm. Czoło zamka w kolorze lakieru srebrnego. Wersja
zamka łązienkowa wc

Producent: WILKA

16,38 zł 20,15 zł

Zamek WILKA 72/55 wc stal nierdzewna
Skrócony opis:
Zamek WILKA o rozstawie 72mm i dormasie 55mm. Czoło zamka wykonane ze stali nierdzewnej. Wersja
zamka łązienkowa wc

Producent: WILKA

24,68 zł 30,36 zł

ZAMKI WPUSZCZANE DO ALUMINIUM PCV STAL
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI WPUSZCZANE DO ALUMINIUM PCV STAL

Zamek ALUHARD 30 R czoło U 24 INOX
Skrócony opis: Zamek ALUHARD wpuszczany rolkowo-zasuwkowy o wąskiej skrzynce przeznaczony do profilii
aluminiowych. Dormas 30mm, czoło w kształcie litery C.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

90,34 zł 111,12 zł

Zamek ALUHARD 30 S czoło U 24 INOX
Skrócony opis: Zamek ALUHARD wpuszczany zasuwkowy o wąskiej skrzynce przeznaczony do profilii
aluminiowych. Dormas 30mm, czoło w kształcie litery C.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

56,84 zł 69,91 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/192-zamek-wilka-7255-klucz-lakier-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/195-zamek-wilka-7255-klucz-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/193-zamek-wilka-7255-wc-lakier-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-drewna/197-zamek-wilka-7255-wc-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/201-zamek-aluhard-30-r-czolo-u-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/199-zamek-aluhard-30-s-czolo-u-24-inox.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek ALUHARD 30 Z czoło U 24 INOX
Skrócony opis:
Zamek ALUHARD wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy o wąskiej skrzynce przeznaczony do profilii aluminiowych.
Dormas 30mm, czoło w kształcie litery C

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

78,69 zł 96,79 zł

Zamek ALUHARD 35 R czoło U 24 INOX
Skrócony opis: Zamek ALUHARD wpuszczany rolkowo-zasuwkowy o wąskiej skrzynce przeznaczony do profilii
aluminiowych. Dormas 35mm, czoło w kształcie litery C
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

90,34 zł 111,12 zł

Zamek ALUHARD 35 S czoło U 24 INOX
Skrócony opis: Zamek ALUHARD wpuszczany zasuwkowy o wąskiej skrzynce przeznaczony do profilii
aluminiowych. Dormas 35mm, czoło w kształcie litery C
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

56,84 zł 69,91 zł

Zamek ALUHARD 35 Z czoło U 24 INOX
Skrócony opis:
Zamek ALUHARD wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy o wąskiej skrzynce przeznaczony do profilii aluminiowych.
Dormas 35mm, czoło w kształcie litery C

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

78,69 zł 96,79 zł

Zamek ALUHARD BASIC 30 R INOX
Skrócony opis: Zamek ALUHARD w wersji BASIC różniący się od zamka klasycznego ALUHARD grubością czoła.
Zamek dlatego nie posiada najwyższej antywlamaniowej. Wersja na rolkę o dormasie 30 mm i rozstawie 92mm.
Czoło ze stali nierdzewnej.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

36,76 zł 45,21 zł

Zamek ALUHARD BASIC 30 S INOX
Skrócony opis: Zamek ALUHARD w wersji BASIC różniący się od zamka klasycznego ALUHARD grubością czoła.
Zamek dlatego nie posiada najwyższej antywlamaniowej. Wersja zasuwkowa o dormasie 30mm.Czoło ze stali
nierdzewnej.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

33,26 zł 40,91 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/203-zamek-aluhard-30-z-czolo-u-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/200-zamek-aluhard-35-r-czolo-u-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/198-zamek-aluhard-35-s-czolo-u-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/202-zamek-aluhard-35-z-czolo-u-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/269-zamek-aluhard-basic-30-r-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/273-zamek-aluhard-basic-30-s-inox.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek ALUHARD BASIC 30 Z INOX
Skrócony opis: Zamek ALUHARD w wersji BASIC różniący się od zamka klasycznego ALUHARD grubością czoła.
Zamek dlatego nie posiada najwyższej antywlamaniowej. Wersja zasuwkowo-zapadkowa o dormasie 30 mm i
rozstawie 92mm. Czoło ze stali nierdzewnej.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

35,02 zł 43,07 zł

Zamek ALUHARD BASIC 35 R INOX
Skrócony opis: Zamek ALUHARD w wersji BASIC różniący się od zamka klasycznego ALUHARD grubością czoła.
Zamek dlatego nie posiada najwyższej antywlamaniowej. Wersja na rolkę o dormasie 35 mm i rozstawie 92mm.
Czoło ze stali nierdzewnej.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

36,76 zł 45,21 zł

Zamek ALUHARD BASIC 35 S INOX
Skrócony opis: Zamek ALUHARD w wersji BASIC różniący się od zamka klasycznego ALUHARD grubością czoła.
Zamek dlatego nie posiada najwyższej antywlamaniowej. Wersja zasuwkowa o dormasie 35mm.Czoło ze stali
nierdzewnej.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

33,26 zł 40,91 zł

Zamek ALUHARD BASIC 35 Z INOX
Skrócony opis: Zamek ALUHARD w wersji BASIC różniący się od zamka klasycznego ALUHARD grubością czoła.
Zamek dlatego nie posiada najwyższej antywlamaniowej. Wersja zasuwkowa o dormasie 30mm.Czoło ze stali
nierdzewnej.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

35,02 zł 43,07 zł

Zamek BLINDO 92/25 bęb czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 25mm
Producent: ISEO

134,81 zł 165,82 zł

Zamek BLINDO 92/25 bęb czoło 24 U INOX
Skrócony opis:
Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-zasuwkowy,czoło
litera C 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 25mm

Producent: ISEO

134,81 zł 165,82 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/271-zamek-aluhard-basic-30-z-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/270-zamek-aluhard-basic-35-r-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/274-zamek-aluhard-basic-35-s-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/272-zamek-aluhard-basic-35-z-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/415-zamek-blindo-9225-beb-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/419-zamek-blindo-9225-beb-czolo-24-u-inox.html
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netto

Cena
brutto

Zamek BLINDO 92/30 bęb czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

134,81 zł 165,82 zł

Zamek BLINDO 92/30 bęb czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

134,81 zł 165,82 zł

Zamek BLINDO 92/30 bęb czoło 24 U INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło litera C 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

134,81 zł 165,82 zł

Zamek BLINDO 92/35 bęb czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

134,81 zł 165,82 zł

Zamek BLINDO 92/35 bęb czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

134,81 zł 165,82 zł

Zamek BLINDO 92/35 bęb czoło 24 U INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło litera C 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

134,81 zł 165,82 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/411-zamek-blindo-9230-beb-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/414-zamek-blindo-9230-beb-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/418-zamek-blindo-9230-beb-czolo-24-u-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/410-zamek-blindo-9235-beb-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/413-zamek-blindo-9235-beb-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/417-zamek-blindo-9235-beb-czolo-24-u-inox.html
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brutto

Zamek BLINDO 92/40 bęb czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 40mm
Producent: ISEO

134,81 zł 165,82 zł

Zamek BLINDO 92/40 bęb czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 40mm
Producent: ISEO

134,81 zł 165,82 zł

Zamek BLINDO 92/40 bęb czoło 24 U INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło litera C 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 40mm
Producent: ISEO

134,81 zł 165,82 zł

Zamek ELECTA 781 H bęb /25 czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
hakowy,czoło płaskie 22mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 25mm
Producent: ISEO

83,56 zł 102,78 zł

Zamek ELECTA 781 H bęb /25 czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
hakowy,czoło płaskie 24mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 25mm
Producent: ISEO

100,43 zł 123,53 zł

Zamek ELECTA 781 H bęb /30 czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
hakowy,czoło płaskie 22mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

83,56 zł 102,78 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/409-zamek-blindo-9240-beb-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/412-zamek-blindo-9240-beb-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/416-zamek-blindo-9240-beb-czolo-24-u-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/452-zamek-electa-781-h-beb-25-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/451-zamek-electa-781-h-beb-25-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/450-zamek-electa-781-h-beb-30-czolo-22-inox.html
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netto

Cena
brutto

Zamek ELECTA 781 H bęb /30 czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
hakowy,czoło płaskie 24mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

100,43 zł 123,53 zł

Zamek ELECTA 781 H bęb /35 czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
hakowy,czoło płaskie 22mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

83,56 zł 102,78 zł

Zamek ELECTA 781 H bęb /35 czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
hakowy,czoło płaskie 24mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

100,43 zł 123,53 zł

Zamek ELECTA 781 IFZ R bęb /25 czoło 24 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,kolor cynk biały, dormas 25mm
Producent: ISEO

67,66 zł 83,22 zł

Zamek ELECTA 781 IFZ R bęb /30 czoło 24 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,kolor cynk biały, dormas 30mm
Producent: ISEO

67,66 zł 83,22 zł

Zamek ELECTA 781 IFZ R bęb /35 czoło 24 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,kolor cynk biały, dormas 35mm
Producent: ISEO

67,66 zł 83,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/449-zamek-electa-781-h-beb-30-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/448-zamek-electa-781-h-beb-35-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/447-zamek-electa-781-h-beb-35-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/443-zamek-electa-781-ifz-r-beb-25-czolo-24-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/442-zamek-electa-781-ifz-r-beb-30-czolo-24-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/441-zamek-electa-781-ifz-r-beb-35-czolo-24-cynk-bialy.html
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Zamek ELECTA 781 IFZ S bęb /25 czoło 24 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,kolor cynk biały, dormas 25mm
Producent: ISEO

67,66 zł 83,22 zł

Zamek ELECTA 781 IFZ S bęb /30 czoło 24 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,kolor cynk biały, dormas 30mm
Producent: ISEO

67,66 zł 83,22 zł

Zamek ELECTA 781 IFZ S bęb /35 czoło 24 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,kolor cynk biały, dormas 35mm
Producent: ISEO

67,66 zł 83,22 zł

Zamek ELECTA 781 IFZ Z bęb 85/25 czoło 24 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,rozstaw 85mm,czoło płaskie 24mm ,kolor cynk biały, dormas 25mm
Producent: ISEO

67,66 zł 83,22 zł

Zamek ELECTA 781 IFZ Z bęb 85/30 czoło 24 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,rozstaw 85mm,czoło płaskie 24mm ,kolor cynk biały, dormas 30mm
Producent: ISEO

67,66 zł 83,22 zł

Zamek ELECTA 781 IFZ Z bęb 85/35 czoło 24 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,rozstaw 85mm,czoło płaskie 24mm ,kolor cynk biały, dormas 35mm
Producent: ISEO

67,66 zł 83,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/440-zamek-electa-781-ifz-s-beb-25-czolo-24-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/439-zamek-electa-781-ifz-s-beb-30-czolo-24-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/438-zamek-electa-781-ifz-s-beb-35-czolo-24-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/446-zamek-electa-781-ifz-z-beb-8525-czolo-24-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/445-zamek-electa-781-ifz-z-beb-8530-czolo-24-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/444-zamek-electa-781-ifz-z-beb-8535-czolo-24-cynk-bialy.html
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Zamek ELECTA 781 R bęb /25 czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 25mm
Producent: ISEO

83,56 zł 102,78 zł

Zamek ELECTA 781 R bęb /25 czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 25mm
Producent: ISEO

100,43 zł 123,53 zł

Zamek ELECTA 781 R bęb /30 czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

83,56 zł 102,78 zł

Zamek ELECTA 781 R bęb /30 czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

100,43 zł 123,53 zł

Zamek ELECTA 781 R bęb /35 czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

83,56 zł 102,78 zł

Zamek ELECTA 781 R bęb /35 czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

100,43 zł 123,53 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/464-zamek-electa-781-r-beb-25-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/463-zamek-electa-781-r-beb-25-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/462-zamek-electa-781-r-beb-30-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/461-zamek-electa-781-r-beb-30-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/460-zamek-electa-781-r-beb-35-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/459-zamek-electa-781-r-beb-35-czolo-24-inox.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek ELECTA 781 S bęb /25 czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 25mm
Producent: ISEO

79,57 zł 97,87 zł

Zamek ELECTA 781 S bęb /25 czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 25mm
Producent: ISEO

95,65 zł 117,65 zł

Zamek ELECTA 781 S bęb /30 czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

79,57 zł 97,87 zł

Zamek ELECTA 781 S bęb /30 czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

95,65 zł 117,65 zł

Zamek ELECTA 781 S bęb /35 czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

79,57 zł 97,87 zł

Zamek ELECTA 781 S bęb /35 czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

95,65 zł 117,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/458-zamek-electa-781-s-beb-25-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/457-zamek-electa-781-s-beb-25-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/456-zamek-electa-781-s-beb-30-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/455-zamek-electa-781-s-beb-30-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/454-zamek-electa-781-s-beb-35-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/453-zamek-electa-781-s-beb-35-czolo-24-inox.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek ELECTA 781 Z bęb 85/25 czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,rozstaw 85mm,kolor stal nierdzewna, dormas 25mm
Producent: ISEO

79,57 zł 97,87 zł

Zamek ELECTA 781 Z bęb 85/25 czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,rozstaw 85mm,kolor stal nierdzewna, dormas 25mm
Producent: ISEO

95,65 zł 117,65 zł

Zamek ELECTA 781 Z bęb 85/30 czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,rozstaw 85mm,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

79,57 zł 97,87 zł

Zamek ELECTA 781 Z bęb 85/30 czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,rozstaw 85mm,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

95,65 zł 117,65 zł

Zamek ELECTA 781 Z bęb 85/35 czoło 22 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,rozstaw 85mm,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

79,57 zł 97,87 zł

Zamek ELECTA 781 Z bęb 85/35 czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm ,rozstaw 85mm,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

95,65 zł 117,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/470-zamek-electa-781-z-beb-8525-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/469-zamek-electa-781-z-beb-8525-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/468-zamek-electa-781-z-beb-8530-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/467-zamek-electa-781-z-beb-8530-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/466-zamek-electa-781-z-beb-8535-czolo-22-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/465-zamek-electa-781-z-beb-8535-czolo-24-inox.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek EUROPORTAL PCV R 25 bęb czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm ,kolor cynk biały, dormas 25mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,04 zł 57,86 zł

Zamek EUROPORTAL PCV R 30 bęb czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm ,kolor cynk biały, dormas 30mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,04 zł 57,86 zł

Zamek EUROPORTAL PCV R 35 bęb czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm ,kolor cynk biały, dormas 35mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

43,86 zł 53,95 zł

Zamek EUROPORTAL PCV R 40 bęb czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm ,kolor cynk biały, dormas 40mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,04 zł 57,86 zł

Zamek EUROPORTAL PCV R 45 bęb czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm ,kolor cynk biały, dormas 45mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,04 zł 57,86 zł

Zamek EUROPORTAL PCV S 25 bęb czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm ,kolor cynk biały, dormas 25mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,58 zł 58,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/483-zamek-europortal-pcv-r-25-beb-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/482-zamek-europortal-pcv-r-30-beb-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/481-zamek-europortal-pcv-r-35-beb-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/480-zamek-europortal-pcv-r-40-beb-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/479-zamek-europortal-pcv-r-45-beb-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/475-zamek-europortal-pcv-s-25-beb-czolo-16-cynk-bialy.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek EUROPORTAL PCV S 30 bęb czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm ,kolor cynk biały, dormas 30mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,58 zł 58,52 zł

Zamek EUROPORTAL PCV S 35 bęb czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm ,kolor cynk biały, dormas 35mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,58 zł 58,52 zł

Zamek EUROPORTAL PCV S 40 bęb czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm ,kolor cynk biały, dormas 40mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,58 zł 58,52 zł

Zamek EUROPORTAL PCV S 45 bęb czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm ,kolor cynk biały, dormas 45mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,58 zł 58,52 zł

Zamek EUROPORTAL PCV Z 92/20 czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm,rozstaw 92mm ,kolor cynk biały, dormas 20mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

51,52 zł 63,37 zł

Zamek EUROPORTAL PCV Z 92/25 czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm,rozstaw 92mm ,kolor cynk biały, dormas 25mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

51,52 zł 63,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/474-zamek-europortal-pcv-s-30-beb-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/473-zamek-europortal-pcv-s-35-beb-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/472-zamek-europortal-pcv-s-40-beb-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/471-zamek-europortal-pcv-s-45-beb-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/492-zamek-europortal-pcv-z-9220-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/491-zamek-europortal-pcv-z-9225-czolo-16-cynk-bialy.html


9-01-2022 ZAMKI - 93/111

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek EUROPORTAL PCV Z 92/30 czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm,rozstaw 92mm ,kolor cynk biały, dormas 30mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

51,52 zł 63,37 zł

Zamek EUROPORTAL PCV Z 92/35 czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm,rozstaw 92mm ,kolor cynk biały, dormas 35mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

51,52 zł 63,37 zł

Zamek EUROPORTAL PCV Z 92/40 czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm,rozstaw 92mm ,kolor cynk biały, dormas 40mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

51,52 zł 63,37 zł

Zamek EUROPORTAL PCV Z 92/45 czoło 16 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm,rozstaw 92mm ,kolor cynk biały, dormas 45mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

51,52 zł 63,37 zł

Zamek EUROPORTAL R 25 bęb czoło 22 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor cynk biały, dormas 25mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,04 zł 57,86 zł

Zamek EUROPORTAL R 30 bęb czoło 22 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor cynk biały, dormas 30mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,04 zł 57,86 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/490-zamek-europortal-pcv-z-9230-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/489-zamek-europortal-pcv-z-9235-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/488-zamek-europortal-pcv-z-9240-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/487-zamek-europortal-pcv-z-9245-czolo-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/486-zamek-europortal-r-25-beb-czolo-22-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/485-zamek-europortal-r-30-beb-czolo-22-cynk-bialy.html
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Cena
brutto

Zamek EUROPORTAL R 35 bęb czoło 22 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor cynk biały, dormas 35mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,04 zł 57,86 zł

Zamek EUROPORTAL S 25 bęb czoło 22 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor cynk biały, dormas 25mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,58 zł 58,52 zł

Zamek EUROPORTAL S 30 bęb czoło 22 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor cynk biały, dormas 30mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,58 zł 58,52 zł

Zamek EUROPORTAL S 35 bęb czoło 22 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV)
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor cynk biały, dormas 35mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

47,58 zł 58,52 zł

Zamek EUROPORTAL Z 90/25 bęb czoło 22 cynk biały
Skrócony opis:
Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-zasuwkowy,czoło
płaskie 22mm,rozstaw 90mm ,kolor cynk biały, dormas 25mm, zamiennik do zamków firmy KFV

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

51,52 zł 63,37 zł

Zamek EUROPORTAL Z 90/30 bęb czoło 22 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm,rozstaw 90mm ,kolor cynk biały, dormas 30mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

51,52 zł 63,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/484-zamek-europortal-r-35-beb-czolo-22-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/478-zamek-europortal-s-25-beb-czolo-22-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/477-zamek-europortal-s-30-beb-czolo-22-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/476-zamek-europortal-s-35-beb-czolo-22-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/498-zamek-europortal-z-9025-beb-czolo-22-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/497-zamek-europortal-z-9030-beb-czolo-22-cynk-bialy.html
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netto

Cena
brutto

Zamek EUROPORTAL Z 90/35 bęb czoło 22 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm,rozstaw 90mm ,kolor cynk biały, dormas 35mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

51,52 zł 63,37 zł

Zamek EUROPORTAL Z 92/25 bęb czoło 22 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm,rozstaw 92mm ,kolor cynk biały, dormas 25mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

51,52 zł 63,37 zł

Zamek EUROPORTAL Z 92/30 bęb czoło 22 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm,rozstaw 92mm ,kolor cynk biały, dormas 30mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

51,52 zł 63,37 zł

Zamek EUROPORTAL Z 92/35 bęb czoło 22 cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm,rozstaw 92mm ,kolor cynk biały, dormas 35mm, zamiennik do zamków firmy KFV
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

51,52 zł 63,37 zł

Zamek hakowy bęb lakier czarny
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych lub stalowych) hakowy,czoło
płaskie 20mm , kolor czoła czarny, dormas 22mm
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

22,05 zł 27,12 zł

Zamek IS 741 85/25 bęb czoło 22 chrom
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,rozstaw 85mm,kolor chrom, dormas 25mm
Producent: ISEO

37,93 zł 46,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/496-zamek-europortal-z-9035-beb-czolo-22-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/495-zamek-europortal-z-9225-beb-czolo-22-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/494-zamek-europortal-z-9230-beb-czolo-22-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/493-zamek-europortal-z-9235-beb-czolo-22-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/402-zamek-hakowy-beb-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/437-zamek-is-741-8525-beb-czolo-22-chrom.html
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netto

Cena
brutto

Zamek IS 741 85/30 bęb czoło 22 chrom
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,rozstaw 85mm,kolor chrom, dormas 30mm
Producent: ISEO

37,93 zł 46,65 zł

Zamek IS 741 85/35 bęb czoło 22 chrom
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,rozstaw 85mm,kolor chrom, dormas 35mm
Producent: ISEO

37,93 zł 46,65 zł

Zamek IS 743 /25 bęb czoło 22 chrom
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor chrom, dormas 25mm
Producent: ISEO

37,93 zł 46,65 zł

Zamek IS 743 /30 bęb czoło 22 chrom
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor chrom, dormas 30mm
Producent: ISEO

37,93 zł 46,65 zł

Zamek IS 743 /35 bęb czoło 22 chrom
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 22mm ,kolor chrom, dormas 35mm
Producent: ISEO

37,93 zł 46,65 zł

ZAMEK KARO ROMB 92/30 czoło C INOX
Skrócony opis:
Zamek zapadkowo-zasuwkowy z ryglem opadającym przeznaczony do prodili aluminiowych o rozstawie 92mm i
dormasie 30mm z czołem 24mm w kształcie litery C. Wykończenie czoła stal nierdzewna.

Producent: ROMB

33,85 zł 41,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/436-zamek-is-741-8530-beb-czolo-22-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/435-zamek-is-741-8535-beb-czolo-22-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/434-zamek-is-743-25-beb-czolo-22-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/433-zamek-is-743-30-beb-czolo-22-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/432-zamek-is-743-35-beb-czolo-22-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/281-zamek-karo-romb-9230-czolo-c-inox.html


9-01-2022 ZAMKI - 97/111

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
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ZAMEK KARO ROMB 92/30 czoło płaskie INOX
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-zasuwkowy z ryglem opadającym przeznaczony do prodili aluminiowych o
rozstawie 92mm i dormasie 35mm z czołem płaskim. Wykończenie czoła stal nierdzewna.
Producent: ROMB

32,44 zł 39,90 zł

ZAMEK KARO ROMB 92/35 czoło C INOX
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-zasuwkowy z ryglem opadającym przeznaczony do prodili aluminiowych o
rozstawie 92mm i dormasie 35mm z czołem 24mm w kształcie litery C. Wykończenie czoła stal nierdzewna.
Producent: ROMB

35,27 zł 43,38 zł

ZAMEK KARO ROMB 92/35 czoło płaskie INOX
Skrócony opis: Zamek zapadkowo-zasuwkowy z ryglem opadającym przeznaczony do prodili aluminiowych o
rozstawie 92mm i dormasie 30mm z czołem płaskim. Wykończenie czoła stal nierdzewna.
Producent: ROMB

33,85 zł 41,64 zł

ZAMEK KARO ROMB ROLKOWY 92/30 czoło C INOX
Skrócony opis: Zamek rolkowo-zasuwkowy z ryglem opadającym przeznaczony do prodili aluminiowych o
rozstawie 92mm i dormasie 30mm z czołem 24mm w kształcie litery C. Wykończenie czoła stal nierdzewna.
Producent: ROMB

31,04 zł 38,18 zł

ZAMEK KARO ROMB ROLKOWY 92/30 czoło płaskie INOX
Skrócony opis:
Zamek rolkowo-zasuwkowy z ryglem opadającym przeznaczony do prodili aluminiowych o rozstawie 92mm i
dormasie 35mm z czołem płaskim. Wykończenie czoła stal nierdzewna.

Producent: ROMB

29,63 zł 36,44 zł

ZAMEK KARO ROMB ROLKOWY 92/35 czoło C INOX
Skrócony opis: Zamek rolkowo-zasuwkowy z ryglem opadającym przeznaczony do prodili aluminiowych o
rozstawie 92mm i dormasie 35mm z czołem 24mm w kształcie litery C. Wykończenie czoła stal nierdzewna.
Producent: ROMB

33,85 zł 41,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/284-zamek-karo-romb-9230-czolo-plaskie-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/282-zamek-karo-romb-9235-czolo-c-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/283-zamek-karo-romb-9235-czolo-plaskie-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/285-zamek-karo-romb-rolkowy-9230-czolo-c-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/288-zamek-karo-romb-rolkowy-9230-czolo-plaskie-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/286-zamek-karo-romb-rolkowy-9235-czolo-c-inox.html
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ZAMEK KARO ROMB ROLKOWY 92/35 czoło płaskie INOX
Skrócony opis: Zamek rolkowo-zasuwkowy z ryglem opadającym przeznaczony do prodili aluminiowych o
rozstawie 92mm i dormasie 30mm z czołem płaskim. Wykończenie czoła stal nierdzewna.
Producent: ROMB

31,04 zł 38,18 zł

Zamek MC BASIC 30 R INOX
Skrócony opis: Zamek MC w wersji BASIC różniący się od zamka klasycznego MC grubością czoła. Zamek
dlatego nie posiada najwyższej klasy antywlamaniowej. Wersja rolkowo-zasuwkowa o dormasie 30mm i rozstawie
92mm.Czoło ze stali nierdzewnej.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

41,14 zł 50,60 zł

Zamek MC BASIC 30 S INOX
Skrócony opis: Zamek MC w wersji BASIC różniący się od zamka klasycznego MC grubością czoła. Zamek
dlatego nie posiada najwyższej klasy antywlamaniowej. Wersja zasuwkowa o dormasie 30mm.Czoło ze stali
nierdzewnej.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

38,51 zł 47,37 zł

Zamek MC BASIC 30 Z INOX
Skrócony opis: Zamek MC w wersji BASIC różniący się od zamka klasycznego MC grubością czoła. Zamek
dlatego nie posiada najwyższej klasy antywlamaniowej. Wersja zapadkowo-zasuwkowa o dormasie 30mm i
rozstawie 92mm.Czoło ze stali nierdzewnej.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

39,39 zł 48,45 zł

Zamek MC BASIC 35 R INOX
Skrócony opis: Zamek MC w wersji BASIC różniący się od zamka klasycznego MC grubością czoła. Zamek
dlatego nie posiada najwyższej klasy antywlamaniowej. Wersja rolkowo-zasuwkowa o dormasie 35mm i rozstawie
92mm.Czoło ze stali nierdzewnej.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

42,89 zł 52,75 zł

Zamek MC BASIC 35 S INOX
Skrócony opis:
Zamek MC w wersji BASIC różniący się od zamka klasycznego MC grubością czoła. Zamek dlatego nie posiada
najwyższej klasy antywlamaniowej. Wersja zasuwkowa o dormasie 35mm.Czoło ze stali nierdzewnej.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

38,51 zł 47,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/287-zamek-karo-romb-rolkowy-9235-czolo-plaskie-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/277-zamek-mc-basic-30-r-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/279-zamek-mc-basic-30-s-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/275-zamek-mc-basic-30-z-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/278-zamek-mc-basic-35-r-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/280-zamek-mc-basic-35-s-inox.html
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Zamek MC BASIC 35 Z INOX
Skrócony opis: Zamek MC w wersji BASIC różniący się od zamka klasycznego MC grubością czoła. Zamek
dlatego nie posiada najwyższej klasy antywlamaniowej. Wersja zapadkowo-zasuwkowa o dormasie 35mm i
rozstawie 92mm.Czoło ze stali nierdzewnej.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

41,14 zł 50,60 zł

Zamek PERFORMA 92/30 bęb czoło 16 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

98,40 zł 121,03 zł

Zamek PERFORMA 92/30 bęb czoło 20 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 20mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

98,44 zł 121,08 zł

Zamek PERFORMA 92/30 bęb czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

98,47 zł 121,12 zł

Zamek PERFORMA 92/30 bęb czoło 24U INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło litera C 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 30mm
Producent: ISEO

98,38 zł 121,01 zł

Zamek PERFORMA 92/35 bęb czoło 16 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

98,40 zł 121,03 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/276-zamek-mc-basic-35-z-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/425-zamek-performa-9230-beb-czolo-16-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/428-zamek-performa-9230-beb-czolo-20-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/431-zamek-performa-9230-beb-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/422-zamek-performa-9230-beb-czolo-24u-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/424-zamek-performa-9235-beb-czolo-16-inox.html
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Zamek PERFORMA 92/35 bęb czoło 20 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 20mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

98,43 zł 121,07 zł

Zamek PERFORMA 92/35 bęb czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

98,46 zł 121,11 zł

Zamek PERFORMA 92/35 bęb czoło 24U INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło litera C 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 35mm
Producent: ISEO

98,37 zł 121,00 zł

Zamek PERFORMA 92/40 bęb czoło 16 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 16mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 40mm
Producent: ISEO

98,39 zł 121,02 zł

Zamek PERFORMA 92/40 bęb czoło 20 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 20mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 40mm
Producent: ISEO

98,42 zł 121,06 zł

Zamek PERFORMA 92/40 bęb czoło 24 INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 40mm
Producent: ISEO

98,45 zł 121,09 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/427-zamek-performa-9235-beb-czolo-20-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/430-zamek-performa-9235-beb-czolo-24-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/421-zamek-performa-9235-beb-czolo-24u-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/423-zamek-performa-9240-beb-czolo-16-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/426-zamek-performa-9240-beb-czolo-20-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/429-zamek-performa-9240-beb-czolo-24-inox.html
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Zamek PERFORMA 92/40 bęb czoło 24U INOX
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych,stalowych lub PCV) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło litera C 24mm , rozstaw 92mm,kolor stal nierdzewna, dormas 40mm
Producent: ISEO

98,35 zł 120,97 zł

Zamek RZB-4 bęb lakier czarny
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych lub stalowych) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 20mm , kolor czoła czarny, dormas 34mm
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

57,28 zł 70,45 zł

Zamek RZB-5 bęb lakier czarny
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych lub stalowych) rolkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 20mm , kolor czoła czarny, dormas 22mm
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

34,58 zł 42,53 zł

Zamek SOBINCO K12 8001 25 bęb zapadkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8001 odlewany do profili aluminiowych,zapadkowo-zasuwkowy rostaw 97mm dormas 28mm,
kompletacja sam zamek, opakowanie zbiorcze. Zamek posiada niestandardowy rozstaw i dormas w związku z tym
nie da się go zastąpić zamkiem alternatywnym!

Producent: SOBINCO

85,04 zł 104,60 zł

Zamek SOBINCO K12 8001 30 bęb zapadkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8001 odlewany do profili aluminiowych,zapadkowo-zasuwkowy rostaw 97mm dormas 33mm,
kompletacja sam zamek, opakowanie zbiorcze. Zamek posiada niestandardowy rozstaw i dormas w związku z tym
nie da się go zastąpić zamkiem alternatywnym!

Producent: SOBINCO

86,69 zł 106,63 zł

Zamek SOBINCO K12 8001 35 bęb zapadkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8001 odlewany do profili aluminiowych,zapadkowo-zasuwkowy rostaw 97mm dormas 38mm,
kompletacja sam zamek, opakowanie zbiorcze. Zamek posiada niestandardowy rozstaw i dormas w związku z tym
nie da się go zastąpić zamkiem alternatywnym!

Producent: SOBINCO

77,60 zł 95,45 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/420-zamek-performa-9240-beb-czolo-24u-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/404-zamek-rzb-4-beb-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/403-zamek-rzb-5-beb-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/218-zamek-sobinco-k12-8001-25-beb-zapadkowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/217-zamek-sobinco-k12-8001-30-beb-zapadkowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/216-zamek-sobinco-k12-8001-35-beb-zapadkowy.html
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Zamek SOBINCO K12 8011 25 bęb rolkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8011 odlewany do profili aluminiowych,rolkowo-zasuwkowy dormas 23mm, kompletacja sam
zamek, opakowanie zbiorcze. Zamek posiada niestandardowy rozstaw i dormas w związku z tym nie da się go
zastąpić zamkiem alternatywnym!

Producent: SOBINCO

90,08 zł 110,80 zł

Zamek SOBINCO K12 8011 30 bęb rolkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8011 odlewany do profili aluminiowych,rolkowo-zasuwkowy dormas 33mm, kompletacja sam
zamek, opakowanie zbiorcze. Zamek posiada niestandardowy rozstaw i dormas w związku z tym nie da się go
zastąpić zamkiem alternatywnym!

Producent: SOBINCO

91,15 zł 112,11 zł

Zamek SOBINCO K12 8021 25 bęb dodatkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8021 odlewany do profili aluminiowych, zasuwkowy dormas 28mm, kompletacja sam zamek,
opakowanie zbiorcze. Zamek posiada niestandardowy rozstaw i dormas w związku z tym nie da się go zastąpić
zamkiem alternatywnym!

Producent: SOBINCO

69,44 zł 85,41 zł

Zamek SOBINCO K12 8021 30 bęb dodatkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8021 odlewany do profili aluminiowych, zasuwkowy dormas 33mm, kompletacja sam zamek,
opakowanie zbiorcze. Zamek posiada niestandardowy rozstaw i dormas w związku z tym nie da się go zastąpić
zamkiem alternatywnym!

Producent: SOBINCO

60,07 zł 73,89 zł

Zamek SOBINCO K12 8021 35 bęb dodatkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8021 odlewany do profili aluminiowych, zasuwkowy dormas 38mm, kompletacja sam zamek,
opakowanie zbiorcze. Zamek posiada niestandardowy rozstaw i dormas w związku z tym nie da się go zastąpić
zamkiem alternatywnym!

Producent: SOBINCO

82,27 zł 101,19 zł

Zamek SOBINCO K12 8601-U 25 bęb zapadkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8601 z czołem ze stali nierdzewnej, zapadkowo-zasuwkowy dormas 29mm przeznaczony do
drzwi aluminiowych o cieżarze do 100kg. Wysoka odporność korozyjna. Kompletacja sam zamek, opakowanie
zbiorcze.

Producent: SOBINCO

92,39 zł 113,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/215-zamek-sobinco-k12-8011-25-beb-rolkowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/214-zamek-sobinco-k12-8011-30-beb-rolkowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/212-zamek-sobinco-k12-8021-25-beb-dodatkowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/211-zamek-sobinco-k12-8021-30-beb-dodatkowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/210-zamek-sobinco-k12-8021-35-beb-dodatkowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/209-zamek-sobinco-k12-8601-u-25-beb-zapadkowy.html
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Zamek SOBINCO K12 8601-U 30 bęb zapadkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8601 z czołem ze stali nierdzewnej, zapadkowo-zasuwkowy dormas 34mm przeznaczony do
drzwi aluminiowych o cieżarze do 100kg. Wysoka odporność korozyjna. Kompletacja sam zamek, opakowanie
zbiorcze.

Producent: SOBINCO

92,39 zł 113,64 zł

Zamek SOBINCO K12 8611-U 25 bęb rolkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8611 z czołem ze stali nierdzewnej, rolkowo-zasuwkowy dormas 29mm przeznaczony do drzwi
aluminiowych o cieżarze do 100kg. Wysoka odporność korozyjna. Kompletacja sam zamek, opakowanie zbiorcze.

Producent: SOBINCO

103,74 zł 127,60 zł

Zamek SOBINCO K12 8611-U 30 bęb rolkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8611 z czołem ze stali nierdzewnej, rolkowo-zasuwkowy dormas 34mm przeznaczony do drzwi
aluminiowych o cieżarze do 100kg. Wysoka odporność korozyjna. Kompletacja sam zamek, opakowanie zbiorcze.

Producent: SOBINCO

103,74 zł 127,60 zł

Zamek SOBINCO K12 8621-U 25 bęb dodatkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8621 z czołem ze stali nierdzewnej, zasuwkowy dormas 29mm przeznaczony do drzwi
aluminiowych o cieżarze do 100kg. Wysoka odporność korozyjna. Kompletacja sam zamek, opakowanie zbiorcze.

Producent: SOBINCO

86,40 zł 106,27 zł

Zamek SOBINCO K12 8621-U 30 bęb dodatkowy
Skrócony opis:
Zamek SOBINCO 8621 z czołem ze stali nierdzewnej, zasuwkowy dormas 34mm przeznaczony do drzwi
aluminiowych o cieżarze do 100kg. Wysoka odporność korozyjna. Kompletacja sam zamek, opakowanie zbiorcze.

Producent: SOBINCO

86,40 zł 106,27 zł

Zamek Z075 bęb lakier brąz
Skrócony opis:
Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych lub stalowych) zapadkowo-zasukowy,rozstaw
90mm czoło płaskie 20mm , kolor czoła czarny, dormas 22mm.

Producent: JANIA

13,35 zł 16,42 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/208-zamek-sobinco-k12-8601-u-30-beb-zapadkowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/207-zamek-sobinco-k12-8611-u-25-beb-rolkowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/206-zamek-sobinco-k12-8611-u-30-beb-rolkowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/205-zamek-sobinco-k12-8621-u-25-beb-dodatkowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/204-zamek-sobinco-k12-8621-u-30-beb-dodatkowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/400-zamek-z075-beb-lakier-braz.html
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Zamek Z077 bęb lakier brąz
Skrócony opis:
Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych lub stalowych) rolkowo-zasukowy, czoło płaskie
20mm , kolor czoła czarny, dormas 22mm.

Producent: JANIA

13,11 zł 16,13 zł

Zamek Z093 bęb lakier brąz
Skrócony opis:
Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych lub stalowych) zasukowy, czoło płaskie 20mm ,
kolor czoła czarny.

Producent: JANIA

9,93 zł 12,21 zł

Zamek Z220 bęb lakier brąz
Skrócony opis:
Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych lub stalowych) zapadkowo-zasukowy,rozstaw
72mm czoło płaskie 20mm , kolor czoła czarny, dormas 34mm.

Producent: JANIA

16,03 zł 19,72 zł

Zamek Z223 bęb lakier brąz
Skrócony opis:
Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych lub stalowych) rolkowo-zasukowy, czoło płaskie
20mm , kolor czoła czarny, dormas 34mm.

Producent: JANIA

15,72 zł 19,34 zł

Zamek ZB1 bęb lakier czarny
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych lub stalowych)
zasuwkowy,czoło płaskie 20mm , kolor czoła czarny, dormas 22mm
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

21,17 zł 26,04 zł

Zamek ZB7 bęb lakier czarny
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych lub stalowych)
zasuwkowy,czoło płaskie 20mm , kolor czoła czarny, dormas 34mm
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

22,26 zł 27,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/398-zamek-z077-beb-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/396-zamek-z093-beb-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/399-zamek-z220-beb-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/397-zamek-z223-beb-lakier-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/406-zamek-zb1-beb-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/405-zamek-zb7-beb-lakier-czarny.html
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Zamek ZR 1,5 lakier czarny
Skrócony opis:
Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych lub stalowych) rolkowy,czoło płaskie 20mm ,
kolor czoła czarny.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

19,21 zł 23,63 zł

Zamek ZZB1 bęb lakier czarny lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych lub stalowych) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 20mm , rozstaw 72mm,kolor czoła czarny, dormas 34mm
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

40,81 zł 50,20 zł

Zamek ZZB3 bęb lakier czarny lewy/prawy
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi z profili wąskich(np. aluminiowych lub stalowych) zapadkowo-
zasuwkowy,czoło płaskie 20mm , rozstaw 90mm,kolor czoła czarny, dormas 22mm
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

43,84 zł 53,92 zł

ZAMKI ELEKTRONICZNE
Strona główna > ELEKTRONICZNE ZAMKNIĘCIA > ZAMKI ELEKTRONICZNE

Zamek antypaniczny elektromotoryczny ISEO IS-214
Skrócony opis:
Do zastosowania z zewnętrzną klamką. Przeciwpożarowy, przeciwpaniczny, jednopunktowy, tylko ZACZEP, na
wkładkę Głębokość 65 mm, rozstaw 72 mm, otwór na trzpień (dzielony) 9 mm Blacha czołowa płaska 24x3 mm ze
stali galwanizowanej na biało Napięcie 12V AC/DC Zaczep z funkcją rygla Od wewnątrz: okucie przeciwpaniczne
porusza zaczep Od zewnątrz: klamka porusza zaczep tylko gdy trzpień aktywowany przez klucz wkładki lub
podczas trwania impulsu elektrycznego
Zamek stanowi idealny zamiennik do zamków ASSA ABLOY, które są znacznie droższe od tego zamka.
 

313,12 zł 385,14 zł

ZAMKI MEBLOWE
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI MEBLOWE

Zamek barkowy brązowy na klucz
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do zamykania barków meblowych na zwykły kluczyk.
Producent: DOORTECH

1,80 zł 2,21 zł

Zamek CL 1938 rygiel wysuwany
Skrócony opis: Precyzyjny mechanizm dyskowy, odporny na manipulację, zabrudzenia i umieszczony w
niewielkich rozmiarach korpusie pozwala na zastosowanie wkładek CL w produkcji blokad skrzyni biegów,
zabezpieczeń do samochodów i naczep towarowych a także jako zamknięcia do gablot, regałów, szafek, kasetek
na kosztowności.
Producent: GERDA

65,99 zł 81,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/401-zamek-zr-15-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/408-zamek-zzb1-beb-lakier-czarny-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-do-aluminium-pcv-stal/407-zamek-zzb3-beb-lakier-czarny-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-elektroniczne/4140-zamek-antypaniczny-elektromotoryczny-iseo-is-214.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/806-zamek-barkowy-brazowy-na-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/804-zamek-cl-1938-rygiel-wysuwany-czasowy-brak.html
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Zamek CL 2036 rygiel wysuwany
Skrócony opis: Precyzyjny mechanizm dyskowy, odporny na manipulację, zabrudzenia i umieszczony w
niewielkich rozmiarach korpusie pozwala na zastosowanie wkładek CL w produkcji blokad skrzyni biegów,
zabezpieczeń do samochodów i naczep towarowych a także jako zamknięcia do gablot, regałów, szafek, kasetek
na kosztowności.
Producent: GERDA

53,95 zł 66,36 zł

Zamek CL 2037 rygiel wysuwany
Skrócony opis:
Precyzyjny mechanizm dyskowy, odporny na manipulację, zabrudzenia i umieszczony w niewielkich rozmiarach
korpusie pozwala na zastosowanie wkładek CL w produkcji blokad skrzyni biegów, zabezpieczeń do samochodów i
naczep towarowych a także jako zamknięcia do gablot, regałów, szafek, kasetek na kosztowności. Wkładka na
zamówienie .

Producent: GERDA

60,11 zł 73,94 zł

Zamek CL 2040 rygiel wysuwany
Skrócony opis: Precyzyjny mechanizm dyskowy, odporny na manipulację, zabrudzenia i umieszczony w
niewielkich rozmiarach korpusie pozwala na zastosowanie wkładek CL w produkcji blokad skrzyni biegów,
zabezpieczeń do samochodów i naczep towarowych a także jako zamknięcia do gablot, regałów, szafek, kasetek
na kosztowności.
Producent: GERDA

53,95 zł 66,36 zł

Zamek CL 2041 rygiel wysuwany
Skrócony opis: Precyzyjny mechanizm dyskowy, odporny na manipulację, zabrudzenia i umieszczony w
niewielkich rozmiarach korpusie pozwala na zastosowanie wkładek CL w produkcji blokad skrzyni biegów,
zabezpieczeń do samochodów i naczep towarowych a także jako zamknięcia do gablot, regałów, szafek, kasetek
na kosztowności.
Producent: GERDA

65,99 zł 81,17 zł

Zamek CL 2203 rygiel obrotowy 90-180
Skrócony opis: Precyzyjny mechanizm dyskowy, odporny na manipulację, zabrudzenia i umieszczony w
niewielkich rozmiarach korpusie pozwala na zastosowanie wkładek CL w produkcji blokad skrzyni biegów,
zabezpieczeń do samochodów i naczep towarowych a także jako zamknięcia do gablot, regałów, szafek, kasetek
na kosztowności.
Producent: GERDA

65,99 zł 81,17 zł

Zamek CL 2203CX rygiel obrotowy 90-180 stopni
Skrócony opis: Precyzyjny mechanizm dyskowy, odporny na manipulację, zabrudzenia i umieszczony w
niewielkich rozmiarach korpusie pozwala na zastosowanie wkładek CL w produkcji blokad skrzyni biegów,
zabezpieczeń do samochodów i naczep towarowych a także jako zamknięcia do gablot, regałów, szafek, kasetek
na kosztowności.
Producent: GERDA

95,95 zł 118,02 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/803-zamek-cl-2036-rygiel-wysuwany.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/802-zamek-cl-2037-rygiel-wysuwany.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/801-zamek-cl-2040-rygiel-wysuwany.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/800-zamek-cl-2041-rygiel-wysuwany.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/799-zamek-cl-2203-rygiel-obrotowy-90-180.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/798-zamek-cl-2203cx-rygiel-obrotowy-90-180-stopni.html
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Zamek CL 2204 rygiel obrotowy 90-180 stopni
Skrócony opis: Precyzyjny mechanizm dyskowy, odporny na manipulację, zabrudzenia i umieszczony w
niewielkich rozmiarach korpusie pozwala na zastosowanie wkładek CL w produkcji blokad skrzyni biegów,
zabezpieczeń do samochodów i naczep towarowych a także jako zamknięcia do gablot, regałów, szafek, kasetek
na kosztowności.
Producent: GERDA

65,99 zł 81,17 zł

Zamek CL 2204CX rygiel obrotowy 90-180 stopni
Skrócony opis: Precyzyjny mechanizm dyskowy, odporny na manipulację, zabrudzenia i umieszczony w
niewielkich rozmiarach korpusie pozwala na zastosowanie wkładek CL w produkcji blokad skrzyni biegów,
zabezpieczeń do samochodów i naczep towarowych a także jako zamknięcia do gablot, regałów, szafek, kasetek
na kosztowności.
Producent: GERDA

95,95 zł 118,02 zł

Zamek do witryn ZG02
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do zamykania witryn i gablot
Producent: LOB

15,71 zł 19,32 zł

Zamek kasetowy EUROLOCK
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do zamykania za pomocą obracanego rygla.
Producent: EURO-LOCK

12,63 zł 15,53 zł

Zamek kasetowy RONIS C4 klucz programujacy biały
Skrócony opis:
Zamek kasetowy idealny do zamknięć szafek w szkołach czy urzędach. Zamykanie i otwieranie następuje za
pomocą klucza lub kody szyfrowego.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

99,21 zł 122,03 zł

Zamek kasetowy RONIS C4 klucz programujacy czarny
Skrócony opis: Zamek kasetowy idealny do zamknięć szafek w szkołach czy urzędach. Zamykanie i otwieranie
następuje za pomocąklucza lub kody szyfrowego.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

99,21 zł 122,03 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/797-zamek-cl-2204-rygiel-obrotowy-90-180-stopni.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/796-zamek-cl-2204cx-rygiel-obrotowy-90-180-stopni.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/781-zamek-do-witryn-zg02.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/787-zamek-kasetowy-eurolock.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/791-zamek-kasetowy-ronis-c4-klucz-programujacy-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/790-zamek-kasetowy-ronis-c4-klucz-programujacy-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek kasetowy ZK2
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do zamykania za pomocą obracanego rygla.
Producent: LOB

11,49 zł 14,14 zł

Zamek kasetowy ZKP2
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do zamykania za pomocą obracanego rygla.
Producent: LOB

9,85 zł 12,12 zł

Zamek kasetowy ZKP4
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do zamykania za pomocą obracanego rygla.
Producent: LOB

7,93 zł 9,76 zł

Zamek kasetowy ZKP6
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do zamykania za pomocą obracanego rygla.
Producent: LOB

9,07 zł 11,15 zł

Zamek kasetowy ZKT2
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do zamykania za pomocą obracanego rygla.
Producent: LOB

20,32 zł 24,99 zł

Zamek meblowy 30K mosiądz lewy.prawy
Skrócony opis: Zamek meblowy wykonany w caości z mosiądzu co gwarantuje wysoką jakość wykonania.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

32,26 zł 39,68 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/783-zamek-kasetowy-zk2.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/785-zamek-kasetowy-zkp2.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/786-zamek-kasetowy-zkp4.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/784-zamek-kasetowy-zkp6.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/782-zamek-kasetowy-zkt2.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/810-zamek-meblowy-30k-mosiadz-lewyprawy.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek meblowy AVES chrom
Skrócony opis: Zamek meblowy ekonomiczny.
Producent: DOORTECH

2,53 zł 3,12 zł

Zamek meblowy LOB ZMB1 cynk biały
Skrócony opis: Zamek meblowy wierzchni, bębenkowy, zasuwkowy ZMB1 jest przeznaczony do zamykania
drzwi, szafek i szuflad meblowych
Producent: LOB

18,57 zł 22,84 zł

Zamek meblowy LOB ZMB2 cynk biały
Skrócony opis: Zamek meblowy wierzchni, bębenkowy, zasuwkowy ZMB2 jest przeznaczony do zamykania
drzwi, szafek i szuflad meblowych
Producent: LOB

18,58 zł 22,85 zł

Zamek meblowy LOB ZMB3 cynk biały
Skrócony opis: Zamek meblowy wierzchni, bębenkowy, zasuwkowy ZMB3 jest przeznaczony do zamykania
drzwi, szafek i szuflad meblowych. Posiada regulowaną konstrukcję
Producent: LOB

23,45 zł 28,84 zł

Zamek meblowy LOB ZMB4 cynk biały
Skrócony opis: amek meblowy wierzchni, bębenkowy, zasuwkowy ZMB4 jest przeznaczony do zamykania drzwi,
szafek i szuflad meblowych. Posiada bardzo mały gabaryt oraz mechanizm bębenkowy oparty o kołeczki.
Producent: LOB

15,76 zł 19,38 zł

Zamek meblowy SISO 1003 chrom
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do drzwi przesuwnych.Działanie: aby otworzyć należy przekręcić klucz, aby
zamknąć wystarczy wcisnąć cylinder
Producent: SISO

8,39 zł 10,32 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/809-zamek-meblowy-aves-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/814-zamek-meblowy-lob-zmb1-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/813-zamek-meblowy-lob-zmb2-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/812-zamek-meblowy-lob-zmb3-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/811-zamek-meblowy-lob-zmb4-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/788-zamek-meblowy-siso-1003-chrom.html
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netto

Cena
brutto

Zamek meblowy SISO X 5250 chrom
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do zamykania za pomocą obracanego rygla.
Producent: SISO

8,25 zł 10,15 zł

Zamek meblowy wierzchni cynk biały
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do zamykania szaf i szafek meblowych na zwykły kluczyk.
Producent: DOORTECH

1,80 zł 2,21 zł

Zamek meblowy wpuszczany lakier
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do zamykania szaf i szafek meblowych na zwykły kluczyk.
Producent: DOORTECH

3,44 zł 4,23 zł

Zamek RONIS 22500 pod kłódkę
Skrócony opis: Zamek kasetowy przystosowany do zamykania tradycjną kłódką.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

11,19 zł 13,76 zł

Zamek RONIS 23500 rygiel dwupunktowy
Skrócony opis: Zamek kwadratowy do szaf kartotekowych. Obudowa z czarnego plastiku. Zamek i obrotowy
uchwyt wykonany z polerowanego znalu. Zamknięcie zamka poprzez obrót o 90 stopni. Zastosowanie głównie do
zabezpieczania metalowych szaf kartotekowych, na dokumenty, akt pracowniczych, archiwa dokumentów. W
wersji podstawowej zamek z pojedynczym językiem (jednopunktowy); również rozbudowane wersje z podwójnymi
cięgnami (baskwilami) zabezpieczającymi (trzypunktowy). Na specjalne zamówienie można wykonać kilka
zamków na jeden kod klucza.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

25,09 zł 30,86 zł

Zamek RONIS 23500 rygiel trzypunktowy
Skrócony opis: Zamek kwadratowy do szaf kartotekowych. Obudowa z czarnego plastiku. Zamek i obrotowy
uchwyt wykonany z polerowanego znalu. Zamknięcie zamka poprzez obrót o 90 stopni. Zastosowanie głównie do
zabezpieczania metalowych szaf kartotekowych, na dokumenty, akt pracowniczych, archiwa dokumentów. W
wersji podstawowej zamek z pojedynczym językiem (jednopunktowy); również rozbudowane wersje z podwójnymi
cięgnami (baskwilami) zabezpieczającymi (trzypunktowy). Na specjalne zamówienie można wykonać kilka
zamków na jeden kod klucza.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

32,83 zł 40,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/789-zamek-meblowy-siso-x-5250-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/807-zamek-meblowy-wierzchni-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/808-zamek-meblowy-wpuszczany-lakier.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/794-zamek-ronis-22500-pod-klodke.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/793-zamek-ronis-23500-rygiel-dwupunktowy.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/792-zamek-ronis-23500-rygiel-trzypunktowy.html
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Zamek RONIS 25300
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do zamykania za pomocą obracanego rygla.Jeśli potrzebujesz innego
kształtu rygla(płetwy) skontaktuj się z nami.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

13,85 zł 17,04 zł

Zamek SISO żaluzjowy chrom
Skrócony opis: Zamek przeznaczony do zamykania żaluzji.
Producent: SISO

9,63 zł 11,84 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/795-zamek-ronis-25300.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-meblowe/805-zamek-siso-zaluzjowy-chrom.html
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

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

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

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto

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

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

Producent: CONVEX

98,10 zł 120,66 zł

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

Producent: CONVEX

89,10 zł 109,59 zł

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

Producent: CONVEX

85,80 zł 105,53 zł

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

Producent: CONVEX

89,10 zł 109,59 zł

GAŁKA MEBLOWA LINEA CALI COSMIC CRYSTAL
Skrócony opis:
 

Cosmic
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Pomysł klasycznej klamki zostaje ponownie przywołany i wzbogacony współczesnymi detalami
takimi jak lok uchwycenia i kryształ Swarovski® ELEMENTS o wybornie okrągłym kształcie.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

61,91 zł 76,15 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3520-galka-convex-785-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4420-galka-convex-785-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4421-galka-convex-785-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3518-galka-convex-785-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3054-galka-meblowa-linea-cali-cosmic-crystal.html


9-01-2022 KLAMKI - 2/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
GAŁKA MEBLOWA LINEA CALI CRYSTAL
Skrócony opis:
 

Crystal
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Piękno kryształów Swarovski® ELEMENTS jest przedmiotem kultu w tej kolekcji o ważnych, ale
jednocześnie eleganckich kształtach.

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

Producent: LINEA CALI

109,88 zł 135,15 zł

GAŁKA MEBLOWA LINEA CALI VERONICA chrom
Skrócony opis:

Veronica
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
 
Wytworny i dyskretny urok tej kolekcji klamek ujawnia się dzięki uchwyceniu w kształcie klepsydry
całościowo zrealizowanej w krysztale Swarovski®.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

167,06 zł 205,48 zł

GAŁKA OBROTOWA KPL LINEA CALI REFLEX chrom
Skrócony opis:

Reflex
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

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

Producent: LINEA CALI

1 039,96 zł 1 279,15 zł

GAŁKA OBROTOWA LINEA CALI VERONICA SZYLD OKRĄGŁY 103
Skrócony opis:

Veronica
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Wytworny i dyskretny urok tej kolekcji klamek ujawnia się dzięki uchwyceniu w kształcie klepsydry
całościowo zrealizowanej w krysztale Swarovski®.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

1 071,36 zł 1 317,77 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3057-galka-meblowa-linea-cali-crystal.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3171-galka-meblowa-linea-cali-veronica-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3148-galka-obrotowa-kpl-linea-cali-reflex-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3169-galka-obrotowa-linea-cali-veronica-szyld-okragly-103.html
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GAŁKA STAŁA LINEA CALI BRERA
Skrócony opis:

BrerA
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Zainspirowana największymi dziełami Mondriana, Kandinsky’ego i Pollocka, kolekcja BrerA polepsza
kształt, linie i kolory dzięki pojęciu abstrakcji, deklarując własną “fizyczność”, tylko w niektórych
swoich cechach charakterystycznych.
Relacja między kształtem a kolorem jest wzrokowo dobrana ustalając wyjątkowy rytm
kompozycyjny, który przyciąga i zachwyca naturalną powściągliwością i elegancją.
Wybierz kolor gałki oraz mozaikę ozdobną spośród sześciu dostępnych wariantów i dodaj do
koszyka w ilości odpowiadającej ilości gałek.
 
 
 

Producent: LINEA CALI

604,36 zł 743,36 zł

GAŁKA STAŁA LINEA CALI CRYSTAL
Skrócony opis:
 

Crystal
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Piękno kryształów Swarovski® ELEMENTS jest przedmiotem kultu w tej kolekcji o ważnych, ale
jednocześnie eleganckich kształtach.

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

Producent: LINEA CALI

855,52 zł 1 052,29 zł

GAŁKA STAŁA LINEA CALI REFLEX chrom
Skrócony opis:

Reflex
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
Wyjątkowe cięcie oryginalnych kryształami Swarovski® studiowane dla wychwalania odbić, czyni,
że ta kolekcja jest jedną z najbardziej kopiowanych na świecie.

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

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

Producent: LINEA CALI

533,72 zł 656,48 zł

GAŁKA STAŁA LINEA CALI VERONICA SZYLD OKRĄGŁY 103
Skrócony opis:

Veronica
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Wytworny i dyskretny urok tej kolekcji klamek ujawnia się dzięki uchwyceniu w kształcie klepsydry
całościowo zrealizowanej w krysztale Swarovski®.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

549,41 zł 675,77 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3039-galka-stala-linea-cali-brera.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3058-galka-stala-linea-cali-crystal.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3149-galka-stalal-linea-cali-reflex-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3170-galka-stala-linea-cali-veronica-szyld-okragly-103.html
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Klamka APRILE ALORA R SLIM 7mm 01 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

210,43 zł 258,83 zł

Klamka APRILE ALORA R SLIM 7mm 02 złoty satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

210,43 zł 258,83 zł

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

Producent: APRILLE

175,36 zł 215,69 zł

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

Producent: APRILLE

175,36 zł 215,69 zł

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

Producent: APRILLE

175,36 zł 215,69 zł

Klamka APRILE ARABIS Q SLIM 7mm 01 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

151,67 zł 186,55 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4571-klamka-aprile-alora-r-slim-7mm-01-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4572-klamka-aprile-alora-r-slim-7mm-02-zloty-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4575-klamka-aprile-alora-r-slim-7mm-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4573-klamka-aprile-alora-r-slim-7mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4574-klamka-aprile-alora-r-slim-7mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4601-klamka-aprile-arabis-q-slim-7mm-01-zlota.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE ARABIS Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

137,89 zł 169,60 zł

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

Producent: APRILLE

137,89 zł 169,60 zł

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

Producent: APRILLE

137,89 zł 169,60 zł

Klamka APRILE ARABIS R SLIM 7mm 01 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

137,76 zł 169,44 zł

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

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

Klamka APRILE ARABIS R SLIM 7mm 152 biała
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4227-klamka-aprile-arabis-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4225-klamka-aprile-arabis-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4226-klamka-aprile-arabis-q-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4570-klamka-aprile-arabis-r-slim-7mm-01-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4308-klamka-aprile-arabis-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4747-klamka-aprile-arabis-r-slim-7mm-152-biala.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE ARABIS R SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

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

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

Klamka APRILE ARIA R SLIM 5mm 01 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

290,16 zł 356,90 zł

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

Producent: APRILLE

241,80 zł 297,41 zł

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

Producent: APRILLE

241,80 zł 297,41 zł

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

Producent: APRILLE

241,80 zł 297,41 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4309-klamka-aprile-arabis-r-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4237-klamka-aprile-arabis-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4589-klamka-aprile-aria-r-slim-5mm-01-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4593-klamka-aprile-aria-r-slim-5mm-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4592-klamka-aprile-aria-r-slim-5mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4594-klamka-aprile-aria-r-slim-5mm-czarna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE ARIA R SLIM 5mm miedź satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

290,16 zł 356,90 zł

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

Producent: APRILLE

290,16 zł 356,90 zł

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

Producent: APRILLE

137,89 zł 169,60 zł

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

Producent: APRILLE

137,89 zł 169,60 zł

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

Producent: APRILLE

137,89 zł 169,60 zł

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

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4591-klamka-aprile-aria-r-slim-5mm-miedz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4590-klamka-aprile-aria-r-slim-5mm-zloty-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4224-klamka-aprile-arnica-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4223-klamka-aprile-arnica-q-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4222-klamka-aprile-arnica-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4305-klamka-aprile-arnica-r-03-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE ARNICA R SLIM 7mm 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

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

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

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

Producent: APRILLE

166,67 zł 205,00 zł

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

Producent: APRILLE

166,67 zł 205,00 zł

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

Producent: APRILLE

166,67 zł 205,00 zł

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

Producent: APRILLE

200,01 zł 246,01 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4307-klamka-aprile-arnica-r-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4306-klamka-aprile-arnica-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4361-klamka-aprile-azalia-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4362-klamka-aprile-azalia-r-slim-7mm-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4363-klamka-aprile-azalia-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4365-klamka-aprile-azalia-r-slim-7mm-miedziana.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE AZALIA R SLIM 7mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

200,01 zł 246,01 zł

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

Producent: APRILLE

200,01 zł 246,01 zł

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

Producent: APRILLE

213,53 zł 262,64 zł

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

Producent: APRILLE

256,24 zł 315,18 zł

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

Producent: APRILLE

213,53 zł 262,64 zł

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

Producent: APRILLE

256,24 zł 315,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4364-klamka-aprile-azalia-r-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4757-klamka-aprile-azalia-r-slim-7mm-zloto-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4788-klamka-aprile-jasmina-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4787-klamka-aprile-jasmina-q-slim-7mm-03-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4789-klamka-aprile-jasmina-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4791-klamka-aprile-ismena-q-slim-7mm-zlota-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE BERGENIA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

213,53 zł 262,64 zł

Klamka APRILE BRISA RTH SLIM 7mm 01 złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

351,43 zł 432,26 zł

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

Producent: APRILLE

292,86 zł 360,22 zł

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

Producent: APRILLE

292,86 zł 360,22 zł

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

Producent: APRILLE

351,43 zł 432,26 zł

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

Producent: APRILLE

289,49 zł 356,07 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4790-klamka-aprile-jasmina-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4810-klamka-aprile-brisa-rth-slim-7mm-01-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4809-klamka-aprile-brisa-rth-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4807-klamka-aprile-brisa-rth-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4806-klamka-aprile-brisa-rth-slim-7mm-zloto-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4808-klamka-aprile-brisa-rth-slim-7mm153-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE CARLINA RTH SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

289,49 zł 356,07 zł

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

Producent: APRILLE

289,49 zł 356,07 zł

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

Producent: APRILLE

289,49 zł 356,07 zł

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

Producent: APRILLE

182,55 zł 224,54 zł

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

Producent: APRILLE

182,55 zł 224,54 zł

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

Producent: APRILLE

190,49 zł 234,30 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4622-klamka-aprile-carlina-rth-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4623-klamka-aprile-carlina-rth-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4624-klamka-aprile-carlina-rth-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4366-klamka-aprile-dalia-r-slim-7-mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4368-klamka-aprile-dalia-r-slim-7-mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4370-klamka-aprile-dalia-r-slim-7-mm-miedz.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE DALIA R SLIM 7 mm złota satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

219,06 zł 269,44 zł

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

Producent: APRILLE

219,06 zł 269,44 zł

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

Producent: APRILLE

182,55 zł 224,54 zł

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

Producent: APRILLE

160,05 zł 196,86 zł

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

Producent: APRILLE

160,05 zł 196,86 zł

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

Producent: APRILLE

176,06 zł 216,55 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4758-klamka-aprile-dalia-r-slim-7-mm-zlota-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4369-klamka-aprile-dalia-r-slim-7-mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4367-klamka-aprile-dalia-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4375-klamka-aprile-erba-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4374-klamka-aprile-erba-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4376-klamka-aprile-erba-q-slim-7mm-zlota.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE ERBA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

160,05 zł 196,86 zł

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

Producent: APRILLE

167,19 zł 205,64 zł

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

Producent: APRILLE

167,19 zł 205,64 zł

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

Producent: APRILLE

188,08 zł 231,34 zł

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

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

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

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4373-klamka-aprile-erba-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4325-klamka-aprile-erica-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4326-klamka-aprile-erica-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4327-klamka-aprile-erica-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4302-klamka-aprile-fragola-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4304-klamka-aprile-fragola-r-slim-7mm-153-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE FRAGOLA R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

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

Producent: APRILLE

197,90 zł 243,42 zł

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

Producent: APRILLE

197,90 zł 243,42 zł

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

Producent: APRILLE

197,90 zł 243,42 zł

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

Producent: APRILLE

165,16 zł 203,15 zł

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

Producent: APRILLE

165,16 zł 203,15 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4303-klamka-aprile-fragola-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4322-klamka-aprile-fresia-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4323-klamka-aprile-fresia-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4324-klamka-aprile-fresia-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4774-klamka-aprile-funkia-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4773-klamka-aprile-funkia-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE FUNKIA Q SLIM 7mm złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

181,68 zł 223,47 zł

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

Producent: APRILLE

165,16 zł 203,15 zł

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

Producent: APRILLE

159,22 zł 195,84 zł

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

Producent: APRILLE

159,22 zł 195,84 zł

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

Producent: APRILLE

159,22 zł 195,84 zł

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

Producent: APRILLE

175,14 zł 215,42 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4775-klamka-aprile-funkia-q-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4772-klamka-aprile-funkia-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4753-klamka-aprile-inula-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4754-klamka-aprile-funkia-r-slim-7mm-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4755-klamka-aprile-funkia-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4756-klamka-aprile-funkia-r-slim-7mm-zlota.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE GLADIOLA RTH SLIM 7mm 01 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

413,71 zł 508,86 zł

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

Producent: APRILLE

344,76 zł 424,05 zł

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

Producent: APRILLE

344,76 zł 424,05 zł

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

Producent: APRILLE

413,71 zł 508,86 zł

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

Producent: APRILLE

344,76 zł 424,05 zł

Klamka APRILE HIACYNTA R SLIM 5mm 01 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

290,34 zł 357,12 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4811-klamka-aprile-gladiola-rth-slim-7mm-01-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4631-klamka-aprile-gladiola-rth-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4632-klamka-aprile-gladiola-rth-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4812-klamka-aprile-gladiola-rth-slim-7mm-zlota-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4633-klamka-aprile-gladiola-rth-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4595-klamka-aprile-hiacynta-r-slim-5mm-01-zlota.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE HIACYNTA R SLIM 5mm chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

241,95 zł 297,60 zł

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

Producent: APRILLE

241,95 zł 297,60 zł

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

Producent: APRILLE

241,95 zł 297,60 zł

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

Producent: APRILLE

290,34 zł 357,12 zł

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

Producent: APRILLE

290,34 zł 357,12 zł

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

Producent: APRILLE

151,59 zł 186,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4599-klamka-aprile-hiacynta-r-slim-5mm-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4598-klamka-aprile-hiacynta-r-slim-5mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4600-klamka-aprile-hiacynta-r-slim-5mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4597-klamka-aprile-hiacynta-r-slim-5mm-miedz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4596-klamka-aprile-hiacynta-slim-5mm-zloty-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4313-klamka-aprile-hosta-q-slim-7mm-03-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE HOSTA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

151,59 zł 186,46 zł

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

Producent: APRILLE

166,74 zł 205,09 zł

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

Producent: APRILLE

166,74 zł 205,09 zł

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

Producent: APRILLE

151,59 zł 186,46 zł

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

Producent: APRILLE

155,91 zł 191,77 zł

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

Producent: APRILLE

155,91 zł 191,77 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4314-klamka-aprile-hosta-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4771-klamka-aprile-hosta-q-slim-7mm-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4372-klamka-aprile-hosta-q-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4315-klamka-aprile-hosta-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4749-klamka-aprile-inula-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4750-klamka-aprile-inula-r-slim-7mm-153-czarna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE INULA R SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

155,91 zł 191,77 zł

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

Producent: APRILLE

171,50 zł 210,95 zł

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

Producent: APRILLE

202,83 zł 249,48 zł

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

Producent: APRILLE

202,83 zł 249,48 zł

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

Producent: APRILLE

243,39 zł 299,37 zł

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

Producent: APRILLE

243,39 zł 299,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4751-klamka-aprile-inula-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4752-klamka-aprile-inula-r-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4781-klamka-aprile-ismena-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4782-klamka-aprile-ismena-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4785-klamka-aprile-ismena-q-slim-7mm-zlota-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4784-klamka-aprile-ismena-q-slim-7mm-zlota.html


9-01-2022 KLAMKI - 20/276

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

Producent: APRILLE

202,83 zł 249,48 zł

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

Producent: APRILLE

223,12 zł 274,44 zł

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

Producent: APRILLE

223,12 zł 274,44 zł

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

Producent: APRILLE

267,74 zł 329,32 zł

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

Producent: APRILLE

267,74 zł 329,32 zł

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

Producent: APRILLE

223,12 zł 274,44 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4783-klamka-aprile-ismena-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4801-klamka-aprile-ismena-rt-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4802-klamka-aprile-ismena-rt-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4805-klamka-aprile-ismena-rt-slim-7mm-zlota-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4804-klamka-aprile-ismena-rt-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4803-klamka-aprile-ismena-rt-slim-7mm153-czarny.html


9-01-2022 KLAMKI - 21/276

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

Producent: APRILLE

207,77 zł 255,56 zł

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

Producent: APRILLE

226,66 zł 278,79 zł

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

Producent: APRILLE

207,77 zł 255,56 zł

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

Producent: APRILLE

249,32 zł 306,66 zł

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

Producent: APRILLE

249,32 zł 306,66 zł

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

Producent: APRILLE

139,53 zł 171,62 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4329-klamka-aprile-jasmina-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4328-klamka-aprile-jasmina-q-slim-7mm-03-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4330-klamka-aprile-jasmina-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4786-klamka-aprile-ismena-q-slim-7mm-zlota-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4331-klamka-aprile-jasmina-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4336-klamka-aprile-kalmia-r-slim-7mm-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 22/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE KALMIA R SLIM 7mm 152 biała
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

139,53 zł 171,62 zł

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

Producent: APRILLE

139,53 zł 171,62 zł

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

Producent: APRILLE

139,53 zł 171,62 zł

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

Producent: APRILLE

153,49 zł 188,79 zł

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

Producent: APRILLE

252,95 zł 311,13 zł

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

Producent: APRILLE

303,54 zł 373,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4748-klamka-aprile-kalmia-r-slim-7mm-152-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4337-klamka-aprile-kalmia-r-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4338-klamka-aprile-kalmia-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4352-klamka-aprile-kalmia-r-slim-7mm-96-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4798-klamka-aprile-larice-q-slim-5mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4799-klamka-aprile-larice-q-slim-5mm-zlota.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE LILA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

180,52 zł 222,04 zł

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

Producent: APRILLE

180,52 zł 222,04 zł

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

Producent: APRILLE

216,62 zł 266,44 zł

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

Producent: APRILLE

216,62 zł 266,44 zł

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

Producent: APRILLE

180,52 zł 222,04 zł

Klamka APRILE LIRA R SLIM 5mm 01 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

290,00 zł 356,70 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4382-klamka-aprile-lila-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4383-klamka-aprile-lila-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4777-klamka-aprile-lila-q-slim-7mm-zlota-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4385-klamka-aprile-lila-q-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4384-klamka-aprile-lila-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4583-klamka-aprile-lira-r-slim-5mm-01-zlota.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE LIRA R SLIM 5mm chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

219,70 zł 270,23 zł

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

Producent: APRILLE

241,67 zł 297,25 zł

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

Producent: APRILLE

241,67 zł 297,25 zł

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

Producent: APRILLE

290,00 zł 356,70 zł

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

Producent: APRILLE

290,00 zł 356,70 zł

Klamka APRILE LOBELIA R SLIM 5mm 01 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

316,70 zł 389,54 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4587-klamka-aprile-lira-r-slim-5mm-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4586-klamka-aprile-lira-r-slim-5mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4588-klamka-aprile-lira-r-slim-5mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4585-klamka-aprile-lira-r-slim-5mm-miedz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4584-klamka-aprile-lira-r-slim-5mm-01-zloty-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4766-klamka-aprile-lobelia-r-slim-5mm-01-zlota.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE LOBELIA R SLIM 5mm chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

241,95 zł 297,60 zł

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

Producent: APRILLE

149,17 zł 183,48 zł

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

Producent: APRILLE

149,17 zł 183,48 zł

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

Producent: APRILLE

149,17 zł 183,48 zł

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

Producent: APRILLE

164,08 zł 201,82 zł

Klamka APRILE LUNARIA Q SLIM 7mm 01 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

289,25 zł 355,78 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4765-klamka-aprile-lobelia-r-slim-5mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4357-klamka-aprile-luna-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4358-klamka-aprile-luna-r-slim-7mm-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4359-klamka-aprile-luna-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4360-klamka-aprile-luna-r-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4602-klamka-aprile-lunaria-q-slim-7mm-01-zlota.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE LUNARIA Q SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

241,04 zł 296,48 zł

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

Producent: APRILLE

241,04 zł 296,48 zł

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

Producent: APRILLE

241,04 zł 296,48 zł

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

Producent: APRILLE

289,25 zł 355,78 zł

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

Producent: APRILLE

324,52 zł 399,16 zł

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

Producent: APRILLE

324,52 zł 399,16 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4279-klamka-aprile-lunaria-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4281-klamka-aprile-lunaria-q-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4280-klamka-aprile-lunaria-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4796-klamka-aprile-lunaria-q-slim-7mm-zlota-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4628-klamka-aprile-lupina-rth-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4629-klamka-aprile-lupina-rth-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE LUPINA RTH SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

324,52 zł 399,16 zł

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

Producent: APRILLE

194,67 zł 239,44 zł

Klamka APRILE MAGNOLIA Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

194,67 zł 239,44 zł

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

Producent: APRILLE

184,37 zł 226,78 zł

Klamka APRILE MALVA Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

204,97 zł 252,11 zł

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

Producent: APRILLE

193,51 zł 238,02 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4630-klamka-aprile-lupina-rth-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4170-klamka-aprile-magnolia-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4171-klamka-aprile-magnolia-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4284-klamka-aprile-magnolia-r-5s-03-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4174-klamka-aprile-malva-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4319-klamka-aprile-mela-q-slim-7mm-03-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE MELA Q SLIM 7mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

193,51 zł 238,02 zł

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

Producent: APRILLE

193,51 zł 238,02 zł

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

Producent: APRILLE

189,11 zł 232,61 zł

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

Producent: APRILLE

189,11 zł 232,61 zł

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

Producent: APRILLE

189,11 zł 232,61 zł

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

Producent: APRILLE

178,60 zł 219,68 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4320-klamka-aprile-mela-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4321-klamka-aprile-mela-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4273-klamka-aprile-ninfea-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4275-klamka-aprile-ninfea-q-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4274-klamka-aprile-ninfea-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4294-klamka-aprile-ninfea-r-slim-7-mm-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 29/276

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

Producent: APRILLE

178,60 zł 219,68 zł

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

Producent: APRILLE

178,60 zł 219,68 zł

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

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

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

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

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

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

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

Producent: APRILLE

230,03 zł 282,94 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4296-klamka-aprile-ninfea-r-slim-7-mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4295-klamka-aprile-ninfea-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4300-klamka-aprile-oleandro-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4301-klamka-aprile-oleandro-r-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3401-klamka-aprile-oleandro-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4288-klamka-aprile-orchide-r-slim-7-mm-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 30/276

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

Producent: APRILLE

230,03 zł 282,94 zł

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

Producent: APRILLE

230,03 zł 282,94 zł

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

Producent: APRILLE

276,04 zł 339,53 zł

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

Producent: APRILLE

276,04 zł 339,53 zł

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

Producent: APRILLE

184,31 zł 226,70 zł

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

Producent: APRILLE

184,31 zł 226,70 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4290-klamka-aprile-orchide-r-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4289-klamka-aprile-orchide-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4764-klamka-aprile-orchide-r-slim-7mm-zlota-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4763-klamka-aprile-orchide-r-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4780-klamka-aprile-pea-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4779-klamka-aprile-pea-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 31/276

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

Producent: APRILLE

184,31 zł 226,70 zł

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

Producent: APRILLE

230,42 zł 283,42 zł

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

Producent: APRILLE

230,42 zł 283,42 zł

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

Producent: APRILLE

230,42 zł 283,42 zł

Klamka APRILE PETUNIA R SLIM 5mm 01 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

406,20 zł 499,63 zł

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

Producent: APRILLE

338,50 zł 416,36 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4778-klamka-aprile-pea-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4287-klamka-aprile-peonia-r-slim-7-mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4285-klamka-aprile-peonia-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4286-klamka-aprile-peonia-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4768-klamka-aprile-petunia-r-slim-5mm-01-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4767-klamka-aprile-petunia-r-slim-5mm-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE PETUNIA SLIM R 5mm złoty satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

406,20 zł 499,63 zł

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

Producent: APRILLE

177,15 zł 217,89 zł

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

Producent: APRILLE

177,15 zł 217,89 zł

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

Producent: APRILLE

212,58 zł 261,47 zł

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

Producent: APRILLE

212,58 zł 261,47 zł

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

Producent: APRILLE

212,58 zł 261,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4769-klamka-aprile-petunia-slim-r-5mm-zloty-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4316-klamka-aprile-pina-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4317-klamka-aprile-pina-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4381-klamka-aprile-pina-q-slim-7mm-miedz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4380-klamka-aprile-pina-q-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4776-klamka-aprile-pina-q-slim-7mm-zloty-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE PINA Q SLIM 7mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

177,15 zł 217,89 zł

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

Producent: APRILLE

194,86 zł 239,68 zł

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

Producent: APRILLE

194,86 zł 239,68 zł

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

Producent: APRILLE

233,83 zł 287,61 zł

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

Producent: APRILLE

233,83 zł 287,61 zł

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

Producent: APRILLE

194,86 zł 239,68 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4318-klamka-aprile-pina-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4390-klamka-aprile-pina-rt-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4391-klamka-aprile-pina-rt-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4800-klamka-aprile-pina-rt-slim-7mm-zlota-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4393-klamka-aprile-pina-rt-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4392-klamka-aprile-pina-rt-slim-7mm153-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE PLUMERIA RTH SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

299,72 zł 368,66 zł

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

Producent: APRILLE

299,72 zł 368,66 zł

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

Producent: APRILLE

299,72 zł 368,66 zł

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

Producent: APRILLE

137,89 zł 169,60 zł

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

Producent: APRILLE

137,89 zł 169,60 zł

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

Producent: APRILLE

137,89 zł 169,60 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4625-klamka-aprile-plumeria-rth-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4626-klamka-aprile-plumeria-rth-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4627-klamka-aprile-plumeria-rth-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3375-klamka-aprile-primula-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3374-klamka-aprile-primula-q-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3372-klamka-aprile-primula-q-96-chrom-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 35/276

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

Producent: APRILLE

151,59 zł 186,46 zł

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

Producent: APRILLE

151,59 zł 186,46 zł

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

Producent: APRILLE

166,74 zł 205,09 zł

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

Producent: APRILLE

151,59 zł 186,46 zł

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

Producent: APRILLE

219,29 zł 269,73 zł

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

Producent: APRILLE

219,29 zł 269,73 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4312-klamka-aprile-pyrola-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4311-klamka-aprile-pyrola-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4371-klamka-aprile-pyrola-q-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4310-klamka-aprile-pyrola-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4332-klamka-aprile-raflesia-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4333-klamka-aprile-raflesia-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 36/276

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

Producent: APRILLE

239,22 zł 294,24 zł

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

Producent: APRILLE

263,15 zł 323,67 zł

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

Producent: APRILLE

263,15 zł 323,67 zł

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

Producent: APRILLE

219,29 zł 269,73 zł

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

Producent: APRILLE

214,73 zł 264,12 zł

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

Producent: APRILLE

257,68 zł 316,95 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4386-klamka-aprile-raflesia-q-slim-7mm-miedz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4792-klamka-aprile-ismena-q-slim-7mm-zlota-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4334-klamka-aprile-raflesia-q-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4335-klamka-aprile-raflesia-q-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4759-klamka-aprile-robinia-r-slim-7-mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4762-klamka-aprile-robinia-r-slim-7-mm-zlota-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 37/276

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

Producent: APRILLE

257,68 zł 316,95 zł

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

Producent: APRILLE

214,73 zł 264,12 zł

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

Producent: APRILLE

168,10 zł 206,76 zł

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

Producent: APRILLE

168,10 zł 206,76 zł

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

Producent: APRILLE

168,10 zł 206,76 zł

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

Producent: APRILLE

252,95 zł 311,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4761-klamka-aprile-robinia-r-slim-7-mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4760-klamka-aprile-robinia-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4291-klamka-aprile-rosa-r-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4293-klamka-aprile-rosa-r-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4292-klamka-aprile-rosa-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4609-klamka-aprile-salice-q-slim-5mm-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 38/276

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

Producent: APRILLE

252,95 zł 311,13 zł

Klamka APRILE SALICE Q SLIM 5mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

252,95 zł 311,13 zł

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

Producent: APRILLE

303,54 zł 373,35 zł

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

Producent: APRILLE

303,54 zł 373,35 zł

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

Producent: APRILLE

303,54 zł 373,35 zł

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

Producent: APRILLE

252,63 zł 310,73 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4612-klamka-aprile-salice-q-slim-5mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4610-klamka-aprile-salice-q-slim-5mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4797-klamka-aprile-salice-q-slim-5mm-miedz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4611-klamka-aprile-salice-q-slim-5mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4613-klamka-aprile-salice-q-slim-5mm-zloty-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4603-klamka-aprile-setia-q-slim-5mm-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 39/276

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

Producent: APRILLE

252,63 zł 310,73 zł

Klamka APRILE SETIA Q SLIM 5mm 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

252,63 zł 310,73 zł

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

Producent: APRILLE

303,16 zł 372,89 zł

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

Producent: APRILLE

303,16 zł 372,89 zł

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

Producent: APRILLE

303,16 zł 372,89 zł

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

Producent: APRILLE

138,65 zł 170,54 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4606-klamka-aprile-setia-q-slim-5mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4604-klamka-aprile-setia-q-slim-5mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4607-klamka-aprile-setia-q-slim-5mm-miedz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4605-klamka-aprile-setia-q-slim-5mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4608-klamka-aprile-setia-q-slim-5mm-zloty-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4353-klamka-aprile-silena-r-slim-7mm-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 40/276

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

Producent: APRILLE

138,65 zł 170,54 zł

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

Producent: APRILLE

138,65 zł 170,54 zł

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

Producent: APRILLE

152,52 zł 187,60 zł

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

Producent: APRILLE

240,66 zł 296,01 zł

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

Producent: APRILLE

240,66 zł 296,01 zł

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

Producent: APRILLE

240,66 zł 296,01 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4354-klamka-aprile-silena-r-slim-7mm-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4355-klamka-aprile-silena-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4356-klamka-aprile-silena-r-slim-7mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4276-klamka-aprile-stella-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4278-klamka-aprile-stella-q-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4277-klamka-aprile-stella-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 41/276

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

Producent: APRILLE

137,89 zł 169,60 zł

Klamka APRILE SULLA Q SLIM 7mm 152 biała
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

151,67 zł 186,55 zł

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

Producent: APRILLE

137,89 zł 169,60 zł

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

Producent: APRILLE

137,89 zł 169,60 zł

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

Producent: APRILLE

275,98 zł 339,46 zł

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

Producent: APRILLE

275,98 zł 339,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3379-klamka-aprile-sulla-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4770-klamka-aprile-sulla-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3378-klamka-aprile-sulla-q-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3376-klamka-aprile-sulla-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4794-klamka-aprile-tilia-q-super-slim-5mm-antracyt-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4795-klamka-aprile-tilia-q-super-slim-5mm-antracyt-polysk.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE TILIA Q SUPER SLIM 5mm153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

219,29 zł 269,73 zł

Klamka APRILE TULIPA R SLIM 7mm 01 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

217,10 zł 267,03 zł

Klamka APRILE TULIPA R SLIM 7mm 02 złoty satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

217,10 zł 267,03 zł

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

Producent: APRILLE

180,92 zł 222,53 zł

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

Producent: APRILLE

180,92 zł 222,53 zł

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

Producent: APRILLE

180,92 zł 222,53 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4793-klamka-aprile-tilia-q-super-slim-5mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4578-klamka-aprile-tulipa-r-slim-7mm-01-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4579-klamka-aprile-tulipa-r-slim-7mm-02-zloty-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4582-klamka-aprile-tulipa-r-slim-7mm-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4580-klamka-aprile-tulipa-r-slim-7mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4581-klamka-aprile-tulipa-r-slim-7mm-czarna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE VERBENA R SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

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

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

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

Producent: APRILLE

125,24 zł 154,05 zł

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

Producent: APRILLE

170,27 zł 209,43 zł

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

Producent: APRILLE

170,27 zł 209,43 zł

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

Producent: APRILLE

170,27 zł 209,43 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4297-klamka-aprile-verbena-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4299-klamka-aprile-verbena-r-slim-7mm-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4298-klamka-aprile-verbena-r-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4379-klamka-aprile-yuka-q-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4378-klamka-aprile-yuka-q-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4377-klamka-aprile-yuka-q-slim-7mm153-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka APRILE YUKA RT SLIM 7mm 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Klamki Aprile to nowa propozycja estetyki klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wyraża
odrodzenie uniwersalnej wartości piękna, powrót do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych
proporcji. Klamki Aprile powstają z myślą o klientach poszukujących oryginalnych lecz
zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.
Najwyższej jakości materiały, zaawansowane procesy technologiczne oraz doświadczenie cenionych
europejskich producentów to gwarancja bezkompromisowego wykonania i komfortowego
użytkowania, każdego egzemplarza klamki z logo Aprile.

Producent: APRILLE

193,32 zł 237,78 zł

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

Producent: APRILLE

193,32 zł 237,78 zł

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

Producent: APRILLE

193,32 zł 237,78 zł

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

Producent: CONVEX

150,15 zł 184,68 zł

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

Producent: CONVEX

166,49 zł 204,78 zł

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

Producent: CONVEX

179,10 zł 220,29 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4389-klamka-aprile-yuka-rt-slim-7mm-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4388-klamka-aprile-yuka-rt-slim-7mm-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4387-klamka-aprile-yuka-rt-slim-7mm153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3489-klamka-convex-1015-nikielswarovsky.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3538-klamka-convex-1085-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3536-klamka-convex-1085-mosiadz-antyczny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1085 nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

166,49 zł 204,78 zł

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

Producent: CONVEX

179,10 zł 220,29 zł

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

Producent: CONVEX

152,99 zł 188,18 zł

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

Producent: CONVEX

161,99 zł 199,25 zł

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

Producent: CONVEX

152,99 zł 188,18 zł

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

Producent: CONVEX

170,99 zł 210,32 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3537-klamka-convex-1085-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3539-klamka-convex-1085-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3481-klamka-convex-1105-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3482-klamka-convex-1105-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3480-klamka-convex-1105-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3540-klamka-convex-1115-chrom-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1115 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

184,49 zł 226,92 zł

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

Producent: CONVEX

170,99 zł 210,32 zł

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

Producent: CONVEX

184,49 zł 226,92 zł

Klamka CONVEX 1125 chrom satyna+Swarovsky
Producent: CONVEX

200,70 zł 246,86 zł

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

Producent: CONVEX

218,70 zł 269,00 zł

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

Producent: CONVEX

200,70 zł 246,86 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3541-klamka-convex-1115-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3478-klamka-convex-1115-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3479-klamka-convex-1115-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3545-klamka-convex-1125-chrom-satynaswarovsky.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3488-klamka-convex-1125-chromswarovsky.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3546-klamka-convex-1125-nikiel-satynaswarovsky.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1145 chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

152,99 zł 188,18 zł

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

Producent: CONVEX

152,99 zł 188,18 zł

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

Producent: CONVEX

166,49 zł 204,78 zł

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

Producent: CONVEX

152,99 zł 188,18 zł

Klamka CONVEX 1145 S 6mm czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

152,99 zł 188,18 zł

Klamka CONVEX 1145 S 6mm nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.
Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

152,99 zł 188,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3484-klamka-convex-1145-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4416-klamka-convex-1145-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3534-klamka-convex-1145-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3483-klamka-convex-1145-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4724-klamka-convex-1145-s-6mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4723-klamka-convex-1145-s-6mm-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1145 tytan
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

166,49 zł 204,78 zł

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

Producent: CONVEX

166,49 zł 204,78 zł

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

Producent: CONVEX

171,98 zł 211,54 zł

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

Producent: CONVEX

171,98 zł 211,54 zł

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

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

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

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3485-klamka-convex-1145-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4417-klamka-convex-1145-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3490-klamka-convex-1215-czarnyswarovsky.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3491-klamka-convex-1215-nikiel-satynaswarovsky.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3460-klamka-convex-1485-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3461-klamka-convex-1485-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1485 czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

105,99 zł 130,37 zł

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

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

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

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

Klamka CONVEX 1485 S 6mm chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

Klamka CONVEX 1485 S 6mm chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.
Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

Klamka CONVEX 1485 S 6mm mosiądz satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.
Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4668-klamka-convex-1485-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3548-klamka-convex-1485-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3459-klamka-convex-1485-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4719-klamka-convex-1485-s-6mm-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4720-klamka-convex-1485-s-6mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4721-klamka-convex-1485-s-6mm-mosiadz-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 50/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1485 S 6mm nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

Klamka CONVEX 1485 S 6mm złota
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.
Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,22 zł

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

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,22 zł

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

Producent: CONVEX

116,99 zł 143,90 zł

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

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

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

Producent: CONVEX

96,99 zł 119,30 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4718-klamka-convex-1485-s-6mm-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4722-klamka-convex-1485-s-6mm-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4429-klamka-convex-1485-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3463-klamka-convex-1495-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3464-klamka-convex-1495-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3521-klamka-convex-1495-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 51/276

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

Producent: CONVEX

121,32 zł 149,23 zł

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

Producent: CONVEX

130,49 zł 160,50 zł

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

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

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

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

Klamka CONVEX 1495 S 6mm chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

116,99 zł 143,90 zł

Klamka CONVEX 1495 S 6mm chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4412-klamka-convex-1495-grafit-antracyt.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4410-klamka-convex-1495-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4411-klamka-convex-1495-mosiadz-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3462-klamka-convex-1495-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4713-klamka-convex-1495-s-6mm-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4714-klamka-convex-1495-s-6mm-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 52/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1495 S 6mm czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

96,99 zł 119,30 zł

Klamka CONVEX 1495 S 6mm mosiądz satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

130,49 zł 160,50 zł

Klamka CONVEX 1495 S 6mm mosiądz złota
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

Klamka CONVEX 1495 S 6mm nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

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

Producent: CONVEX

121,49 zł 149,43 zł

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

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4715-klamka-convex-1495-s-6mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4716-klamka-convex-1495-s-6mm-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4717-klamka-convex-1495-s-6mm-mosiadz-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4712-klamka-convex-1495-s-6mm-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3466-klamka-convex-1505-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3467-klamka-convex-1505-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 53/276

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

Producent: CONVEX

121,49 zł 149,43 zł

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

Producent: CONVEX

121,49 zł 149,43 zł

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

Producent: CONVEX

121,49 zł 149,43 zł

Klamka CONVEX 1505 S 6 mm chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

121,49 zł 149,43 zł

Klamka CONVEX 1505 S 6 mm chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku. Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

Klamka CONVEX 1505 S 6 mm złota
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4428-klamka-convex-1505-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3547-klamka-convex-1505-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3465-klamka-convex-1505-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4708-klamka-convex-1505-s-6-mm-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4709-klamka-convex-1505-s-6-mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4711-klamka-convex-1505-s-6-mm-zlota.html


9-01-2022 KLAMKI - 54/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1505 S 6mm mosiądz satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

121,49 zł 149,43 zł

Klamka CONVEX 1505 S 6mm nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

121,49 zł 149,43 zł

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

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

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

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

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

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

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

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4710-klamka-convex-1505-s-6mm-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4707-klamka-convex-1505-s-6mm-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4427-klamka-convex-1505-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3469-klamka-convex-1515-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3470-klamka-convex-1515-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3549-klamka-convex-1515-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 55/276

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

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

Klamka CONVEX 1515 S 6mm chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku. Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

Klamka CONVEX 1515 S 6mm chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

Klamka CONVEX 1515 S 6mm czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku. Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

Klamka CONVEX 1515 S 6mm nikiel satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku. Rozetka klamki o grubości 6mm.

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

Klamka CONVEX 1515 S 6mm złota
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku. Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3468-klamka-convex-1515-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4703-klamka-convex-1515-s-6mm-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4704-klamka-convex-1515-s-6mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4706-klamka-convex-1515-s-6mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4702-klamka-convex-1515-s-6mm-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4705-klamka-convex-1515-s-6mm-zlota.html


9-01-2022 KLAMKI - 56/276

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

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

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

Producent: CONVEX

143,99 zł 177,11 zł

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

Producent: CONVEX

143,99 zł 177,11 zł

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

Producent: CONVEX

161,99 zł 199,25 zł

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

Producent: CONVEX

143,99 zł 177,11 zł

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

Producent: CONVEX

233,99 zł 287,81 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4426-klamka-convex-1515-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3529-klamka-convex-1535-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3530-klamka-convex-1535-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3531-klamka-convex-1535-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3528-klamka-convex-1535-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3543-klamka-convex-1555-chrom-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 57/276

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

Producent: CONVEX

233,99 zł 287,81 zł

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

Producent: CONVEX

233,99 zł 287,81 zł

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

Producent: CONVEX

116,99 zł 143,90 zł

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

Producent: CONVEX

116,99 zł 143,90 zł

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

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

Klamka CONVEX 1605 S 6mm chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku. Wersja z rozetkami o grubości 6mm.

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3544-klamka-convex-1555-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3542-klamka-convex-1555-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3525-klamka-convex-1605-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4409-klamka-convex-1605-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3526-klamka-convex-1605-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4700-klamka-convex-1605-s-6mm-chrom-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 58/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka CONVEX 1605 S 6mm czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku. Wersja z rozetkami o grubości 6mm.

Producent: CONVEX

125,99 zł 154,97 zł

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

Producent: CONVEX

167,40 zł 205,90 zł

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

Producent: CONVEX

184,50 zł 226,94 zł

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

Producent: CONVEX

167,40 zł 205,90 zł

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

Producent: CONVEX

150,30 zł 184,87 zł

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

Producent: CONVEX

150,30 zł 184,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4701-klamka-convex-1605-s-6mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3558-klamka-convex-1615-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3559-klamka-convex-1615-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3557-klamka-convex-1615-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3551-klamka-convex-1625-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3552-klamka-convex-1625-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 59/276

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

Producent: CONVEX

158,40 zł 194,83 zł

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

Producent: CONVEX

150,30 zł 184,87 zł

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

Producent: CONVEX

158,40 zł 194,83 zł

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

Producent: CONVEX

174,60 zł 214,76 zł

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

Producent: CONVEX

158,40 zł 194,83 zł

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

Producent: CONVEX

170,99 zł 210,32 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3553-klamka-convex-1625-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3550-klamka-convex-1625-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3555-klamka-convex-1665-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3556-klamka-convex-1665-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3554-klamka-convex-1665-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4423-klamka-convex-1725-chrom-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 60/276

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

Producent: CONVEX

170,99 zł 210,32 zł

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

Producent: CONVEX

179,99 zł 221,39 zł

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

Producent: CONVEX

170,99 zł 210,32 zł

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

Producent: CONVEX

317,70 zł 390,77 zł

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

Producent: CONVEX

317,70 zł 390,77 zł

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

Producent: CONVEX

308,70 zł 379,70 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4422-klamka-convex-1725-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4425-klamka-convex-1725-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4424-klamka-convex-1725-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4443-klamka-convex-1745-brazowiona.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4441-klamka-convex-1745-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4442-klamka-convex-1745-mosiadz-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 61/276

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

Producent: CONVEX

308,70 zł 379,70 zł

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

Producent: CONVEX

161,99 zł 199,25 zł

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

Producent: CONVEX

197,99 zł 243,53 zł

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

Producent: CONVEX

161,99 zł 199,25 zł

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

Producent: CONVEX

134,10 zł 164,94 zł

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

Producent: CONVEX

170,10 zł 209,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4440-klamka-convex-1745-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4413-klamka-convex-1765-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4414-klamka-convex-1535-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4415-klamka-convex-1765-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4438-klamka-convex-1775-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4439-klamka-convex-1775-mosiadz-antyczny.html


9-01-2022 KLAMKI - 62/276

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

Producent: CONVEX

134,10 zł 164,94 zł

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

Producent: CONVEX

233,10 zł 286,71 zł

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

Producent: CONVEX

242,10 zł 297,78 zł

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

Producent: CONVEX

233,10 zł 286,71 zł

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

Producent: CONVEX

233,10 zł 286,71 zł

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

Producent: CONVEX

265,50 zł 326,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4437-klamka-convex-1775-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3562-klamka-convex-2005-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3505-klamka-convex-2005-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4435-klamka-convex-2005-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3563-klamka-convex-2005-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3506-klamka-convex-2015-chrom-czarny.html


9-01-2022 KLAMKI - 63/276

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

Producent: CONVEX

265,50 zł 326,57 zł

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

Producent: CONVEX

265,50 zł 326,57 zł

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

Producent: CONVEX

265,50 zł 326,57 zł

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

Producent: CONVEX

380,47 zł 467,97 zł

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

Producent: CONVEX

380,47 zł 467,97 zł

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

Producent: CONVEX

265,50 zł 326,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3565-klamka-convex-2015-chrom-czerwony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3507-klamka-convex-2015-chrom-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3508-klamka-convex-2015-nikiel-satyna-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3516-klamka-convex-2055-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3515-klamka-convex-2055-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3496-klamka-convex-2145-chrom-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 64/276

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

Producent: CONVEX

265,50 zł 326,57 zł

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

Producent: CONVEX

265,50 zł 326,57 zł

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

Producent: CONVEX

265,50 zł 326,57 zł

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

Producent: CONVEX

265,50 zł 326,57 zł

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

Producent: CONVEX

265,50 zł 326,57 zł

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

Producent: CONVEX

202,50 zł 249,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3497-klamka-convex-2145-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3495-klamka-convex-2145-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3493-klamka-convex-2165-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3494-klamka-convex-2165-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3492-klamka-convex-2165-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4434-klamka-convex-2185-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 65/276

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

Producent: CONVEX

255,60 zł 314,39 zł

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

Producent: CONVEX

255,60 zł 314,39 zł

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

Producent: CONVEX

255,60 zł 314,39 zł

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

Producent: CONVEX

255,60 zł 314,39 zł

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

Producent: CONVEX

243,90 zł 300,00 zł

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

Producent: CONVEX

258,30 zł 317,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3503-klamka-convex-2195-chrom-satyna-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3504-klamka-convex-2195-chrom-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3502-klamka-convex-2195-chrom-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3564-klamka-convex-2195-miedz-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3510-klamka-convex-2205-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3566-klamka-convex-2205-miedz-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 66/276

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

Producent: CONVEX

243,90 zł 300,00 zł

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

Producent: CONVEX

221,40 zł 272,32 zł

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

Producent: CONVEX

242,10 zł 297,78 zł

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

Producent: CONVEX

221,40 zł 272,32 zł

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

Producent: CONVEX

226,20 zł 278,23 zł

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

Producent: CONVEX

226,20 zł 278,23 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3509-klamka-convex-2205-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3512-klamka-convex-2215-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3511-klamka-convex-2215-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3567-klamka-convex-2215-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3569-klamka-convex-2225-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3514-klamka-convex-2225-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 67/276

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

Producent: CONVEX

226,20 zł 278,23 zł

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

Producent: CONVEX

215,80 zł 265,43 zł

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

Producent: CONVEX

215,80 zł 265,43 zł

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

Producent: CONVEX

224,10 zł 275,64 zł

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

Producent: CONVEX

242,10 zł 297,78 zł

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

Producent: CONVEX

224,10 zł 275,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3570-klamka-convex-2225-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3568-klamka-convex-2235-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3513-klamka-convex-2235-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3560-klamka-convex-2405-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3501-klamka-convex-2405-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4433-klamka-convex-2405-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 68/276

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

Producent: CONVEX

233,10 zł 286,71 zł

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

Producent: CONVEX

224,10 zł 275,64 zł

Klamka CONVEX 2405 S 6mm chrom
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.
Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

242,10 zł 297,78 zł

Klamka CONVEX 2405 S 6mm czarna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.
Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

224,10 zł 275,64 zł

Klamka CONVEX 2405 S 6mm mosiądz satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.
Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

233,10 zł 286,71 zł

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

Producent: CONVEX

132,30 zł 162,73 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3561-klamka-convex-2405-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3500-klamka-convex-2405-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4728-klamka-convex-2405-s-6mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4727-klamka-convex-2405-s-6mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4729-klamka-convex-2405-s-6mm-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3498-klamka-convex-425-mosiadz-antyczny.html


9-01-2022 KLAMKI - 69/276

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

Producent: CONVEX

161,10 zł 198,15 zł

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

Producent: CONVEX

80,10 zł 98,52 zł

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

Producent: CONVEX

80,10 zł 98,52 zł

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

Producent: CONVEX

80,10 zł 98,52 zł

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

Producent: CONVEX

165,60 zł 203,69 zł

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

Producent: CONVEX

166,49 zł 204,78 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3499-klamka-convex-625-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4430-klamka-convex-697-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4431-klamka-convex-697-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4432-klamka-convex-697-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4419-klamka-convex-735-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3486-klamka-convex-745-czarny.html


9-01-2022 KLAMKI - 70/276

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

Producent: CONVEX

179,99 zł 221,39 zł

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

Producent: CONVEX

166,49 zł 204,78 zł

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

Producent: CONVEX

152,99 zł 188,18 zł

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

Producent: CONVEX

166,39 zł 204,66 zł

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

Producent: CONVEX

161,99 zł 199,25 zł

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

Producent: CONVEX

152,99 zł 188,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3535-klamka-convex-745-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3487-klamka-convex-745-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3477-klamka-convex-775-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3533-klamka-convex-775-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3532-klamka-convex-775-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3476-klamka-convex-775-nikiel-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 71/276

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

Producent: CONVEX

130,49 zł 160,50 zł

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

Producent: CONVEX

130,49 zł 160,50 zł

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

Producent: CONVEX

116,99 zł 143,90 zł

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

Producent: CONVEX

130,49 zł 160,50 zł

Klamka CONVEX 865 S 6mm chrom satyna
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.
Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

130,49 zł 160,50 zł

Klamka CONVEX 865 S 6mm czarny
Skrócony opis:
Klamki CONVEX projektowane są przez uznanych projektantów oraz produkowane w nowoczesnym
zakładzie w Grecji. Połęczenie unikalnych kształtów z wysoką technologią produkcji pozwoliło
stworzyć kolekcję klamek, która na pierwszy rzut oka rózni się swoją niepowtarzalnością pośród
tysiecy klamek na rynku.
Klamka o grubości rozetki 6mm.

Producent: CONVEX

116,99 zł 143,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3524-klamka-convex-865-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3473-klamka-convex-865-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3472-klamka-convex-865-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3471-klamka-convex-865-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4725-klamka-convex-865-s-6mm-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4726-klamka-convex-865-s-6mm-czarny.html


9-01-2022 KLAMKI - 72/276

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

Producent: CONVEX

144,00 zł 177,12 zł

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

Producent: CONVEX

130,46 zł 160,46 zł

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

Producent: CONVEX

148,49 zł 182,64 zł

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

Producent: CONVEX

134,99 zł 166,04 zł

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

Producent: CONVEX

130,46 zł 160,46 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

195,37 zł 240,30 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4418-klamka-convex-895-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3475-klamka-convex-925-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3522-klamka-convex-925-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3523-klamka-convex-925-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3474-klamka-convex-925-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4686-klamka-italian-desig-polo-rt-chrom-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 73/276

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

Producent: ITALIAN DESIGN

195,37 zł 240,30 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

178,47 zł 219,52 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

178,47 zł 219,52 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

132,20 zł 162,61 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4685-klamka-italian-desig-polo-rt-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4454-klamka-italian-design-imperia-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4453-klamka-italian-design-imperia-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2737-klamka-italian-design-dolce-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2738-klamka-italian-design-dolce-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2742-klamka-italian-design-etna-chrom-mat.html


9-01-2022 KLAMKI - 74/276

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

Producent: ITALIAN DESIGN

132,20 zł 162,61 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

181,40 zł 223,13 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

181,40 zł 223,13 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2741-klamka-italian-design-etna-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2739-klamka-italian-design-gemello-chrom-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4492-klamka-italian-design-gemello-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4495-klamka-italian-design-giulietta-fit-5mm-chrom-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4494-klamka-italian-design-giulietta-fit-5mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4493-klamka-italian-design-giulietta-fit-5mm-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 75/276

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

98,97 zł 121,74 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

98,98 zł 121,74 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

139,98 zł 172,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4496-klamka-italian-design-giulietta-r-fit-5mm-chrom-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4498-klamka-italian-design-giulietta-r-fit-5mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4497-klamka-italian-design-giulietta-r-fit-5mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2731-klamka-italian-design-gusto-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2732-klamka-italian-design-gusto-satyna-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2725-klamka-italian-design-imperia-chrom-mat.html


9-01-2022 KLAMKI - 76/276

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

Producent: ITALIAN DESIGN

139,98 zł 172,17 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

139,98 zł 172,17 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

68,84 zł 84,67 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

68,84 zł 84,67 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

77,09 zł 94,81 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2722-klamka-italian-design-imperia-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2724-klamka-italian-design-imperia-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2757-klamka-italian-design-lea-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2756-klamka-italian-design-lea-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2755-klamka-italian-design-lea-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4457-klamka-italian-design-linea-fit-5mm-chrom-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 77/276

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,78 zł 170,70 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

101,22 zł 124,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4456-klamka-italian-design-linea-fit-5mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4455-klamka-italian-design-linea-fit-5mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4490-klamka-italian-design-linea-r-fit-5mm-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4491-klamka-italian-design-linea-r-fit-5mm-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4489-klamka-italian-design-linea-r-fit-5mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4501-klamka-italian-design-millenium-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 78/276

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

Producent: ITALIAN DESIGN

101,22 zł 124,50 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

106,65 zł 131,18 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

195,37 zł 240,30 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

195,37 zł 240,30 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

195,37 zł 240,30 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

195,37 zł 240,30 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4500-klamka-italian-design-millenium-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4499-klamka-italian-design-millenium-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4689-klamka-italian-design-sky-rt-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4687-klamka-italian-design-sky-rt-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4688-klamka-italian-design-spectra-rt-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4690-klamka-italian-design-spectra-rt-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 79/276

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

Producent: ITALIAN DESIGN

132,20 zł 162,61 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

132,20 zł 162,61 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

132,20 zł 162,61 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,77 zł 170,69 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

138,77 zł 170,69 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

132,20 zł 162,61 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2748-klamka-italian-design-stella-chrom-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2747-klamka-italian-design-stella-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2749-klamka-italian-design-stella-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2733-klamka-italian-design-vento-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2736-klamka-italian-design-vento-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2734-klamka-italian-design-vento-r-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 80/276

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

Producent: ITALIAN DESIGN

132,20 zł 162,61 zł

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

Producent: ITALIAN DESIGN

113,34 zł 139,40 zł

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

Producent: LINEA CALI

431,38 zł 530,60 zł

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

Producent: LINEA CALI

404,21 zł 497,18 zł

KLAMKA LINEA CALI ALA SZYLD KWADRATOWY 019 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
 
Ala
Ręka ślizga się po grzbiecie klamki jak wiatr po skrzydłach samolotu, ale świadomy design
podarowuje niezwykle solidne, wygodne i pewne chwycenie.

Producent: LINEA CALI

404,21 zł 497,18 zł

KLAMKA LINEA CALI ALDAR SZYLD OKRĄGŁY 103 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

337,50 zł 415,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2735-klamka-italian-design-vento-r-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/2726-klamka-italian-design-volare-satyna-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3012-klamka-linea-cali-ala-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3011-klamka-linea-cali-ala-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3013-klamka-linea-cali-ala-szyld-kwadratowy-019-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3016-klamka-linea-cali-aldar-szyld-okragly-103-brazowiony.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ALDAR SZYLD OKRĄGŁY 103 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:

 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

313,95 zł 386,16 zł

KLAMKA LINEA CALI ALDAR SZYLD OKRĄGŁY 103 patynowany
Skrócony opis:

 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

337,50 zł 415,13 zł

KLAMKA LINEA CALI AQUA SZYLD KWADRATOWY 019 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

443,46 zł 545,46 zł

KLAMKA LINEA CALI AQUA SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

474,84 zł 584,05 zł

KLAMKA LINEA CALI AQUA SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

447,38 zł 550,28 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3017-klamka-linea-cali-aldar-szyld-okragly-103-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3015-klamka-linea-cali-aldar-szyld-okragly-103-patynowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3018-klamka-linea-cali-aqua-szyld-kwadratowy-019-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3020-klamka-linea-cali-aqua-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3019-klamka-linea-cali-aqua-szyld-kwadratowy-019-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 82/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI AQUA SZYLD KWADRATOWY 019 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

521,94 zł 641,99 zł

KLAMKA LINEA CALI ARIA SZYLD OKRĄGŁY 011 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

325,75 zł 400,67 zł

KLAMKA LINEA CALI ARIA SZYLD OKRĄGŁY 011 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

337,50 zł 415,13 zł

KLAMKA LINEA CALI ARIA SZYLD OKRĄGŁY 011 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

306,10 zł 376,50 zł

KLAMKA LINEA CALI ARIA SZYLD OKRĄGŁY 011 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

298,25 zł 366,85 zł

KLAMKA LINEA CALI ARIA SZYLD OKRĄGŁY 011 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

384,59 zł 473,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3021-klamka-linea-cali-aqua-szyld-kwadratowy-019-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3024-klamka-linea-cali-aria-szyld-okragly-011-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3023-klamka-linea-cali-aria-szyld-okragly-011-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3022-klamka-linea-cali-aria-szyld-okragly-011-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3026-klamka-linea-cali-aria-szyld-okragly-011-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3025-klamka-linea-cali-aria-szyld-okragly-011-zlocony.html


9-01-2022 KLAMKI - 83/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ARTE DŁUGI SZYLD 72mm 091 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

561,19 zł 690,26 zł

KLAMKA LINEA CALI ARTE SZYLD OKRĄGŁY 113 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

423,83 zł 521,31 zł

KLAMKA LINEA CALI ARTE SZYLD OZDOBNY 091 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

372,82 zł 458,57 zł

KLAMKA LINEA CALI ARTE SZYLD OZDOBNY 091 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

439,53 zł 540,62 zł

KLAMKA LINEA CALI BETA SZYLD OKRĄGŁY 011 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

239,39 zł 294,45 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3029-klamka-linea-cali-arte-dlugi-szyld-72mm-091-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3028-klamka-linea-cali-arte-szyld-okragly-113-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3027-klamka-linea-cali-arte-szyld-ozdobny-091-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3030-klamka-linea-cali-arte-szyld-ozdobny-091-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3034-klamka-linea-cali-beta-szyld-okragly-011-brazowiony.html


9-01-2022 KLAMKI - 84/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI BETA SZYLD OKRĄGŁY 011 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

239,39 zł 294,45 zł

KLAMKA LINEA CALI BETA SZYLD OKRĄGŁY 011 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

219,77 zł 270,32 zł

KLAMKA LINEA CALI BETA SZYLD OKRĄGŁY 011 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

215,84 zł 265,48 zł

KLAMKA LINEA CALI BRILLIANT DIAMOND SZYLD OZDOBNY 091 brązowiony
Skrócony opis:

 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Brilliant Diamond
Mit rogu obfitości odżywa dzięki nowej stylistycznej interpretacji Linea Calì, który dzięki dostojnemu
kryształowi Swarovski® umieszczonemu w uchwyceniu przedstawia jeden z symboli współczesnego
bogactwa.

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

Producent: LINEA CALI

2 221,20 zł 2 732,08 zł

KLAMKA LINEA CALI BRILLIANT DIAMOND SZYLD OZDOBNY 091 stare złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Brilliant Diamond
Mit rogu obfitości odżywa dzięki nowej stylistycznej interpretacji Linea Calì, który dzięki dostojnemu
kryształowi Swarovski® umieszczonemu w uchwyceniu przedstawia jeden z symboli współczesnego
bogactwa.

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

Producent: LINEA CALI

2 260,75 zł 2 780,72 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3032-klamka-linea-cali-beta-szyld-okragly-011-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3031-klamka-linea-cali-beta-szyld-okragly-011-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3033-klamka-linea-cali-beta-szyld-okragly-011-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3043-klamka-linea-cali-brilliant-diamond-szyld-ozdobny-091-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3044-klamka-linea-cali-brilliant-diamond-szyld-ozdobny-091-stare-zloto.html


9-01-2022 KLAMKI - 85/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI BRILLIANT DIAMOND SZYLD OZDOBNY 091 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Brilliant Diamond
Mit rogu obfitości odżywa dzięki nowej stylistycznej interpretacji Linea Calì, który dzięki dostojnemu
kryształowi Swarovski® umieszczonemu w uchwyceniu przedstawia jeden z symboli współczesnego
bogactwa.

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

Producent: LINEA CALI

2 433,12 zł 2 992,74 zł

KLAMKA LINEA CALI BRILLIANT SZYLD OZDOBNY 091 brązowiony
Skrócony opis:

 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

1 609,00 zł 1 979,07 zł

KLAMKA LINEA CALI BRILLIANT SZYLD OZDOBNY 091 stare złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
 

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

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

Producent: LINEA CALI

1 609,00 zł 1 979,07 zł

KLAMKA LINEA CALI BRILLIANT SZYLD OZDOBNY 091 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
 

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

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

Producent: LINEA CALI

1 820,92 zł 2 239,73 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3045-klamka-linea-cali-brilliant-diamond-szyld-ozdobny-091-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3042-klamka-linea-cali-brilliant-szyld-ozdobny-091-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3040-klamka-linea-cali-brilliant-szyld-ozdobny-091-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3041-klamka-linea-cali-brilliant-szyld-ozdobny-091-zlocony.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI BRIXIA SZYLD OKRĄGŁY 027 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
 

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

Producent: LINEA CALI

133,43 zł 164,12 zł

KLAMKA LINEA CALI BRIXIA SZYLD OKRĄGŁY 027 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
 

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

Producent: LINEA CALI

125,58 zł 154,46 zł

KLAMKA LINEA CALI BRIXIA SZYLD OKRĄGŁY 027 czana
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
 

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

Producent: LINEA CALI

113,81 zł 139,99 zł

KLAMKA LINEA CALI BRIXIA SZYLD OKRĄGŁY 027 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
 

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

Producent: LINEA CALI

113,81 zł 139,99 zł

KLAMKA LINEA CALI COMFORT SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

426,57 zł 524,68 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3047-klamka-linea-cali-brixia-szyld-okragly-101-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3046-klamka-linea-cali-brixia-szyld-okragly-101-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4634-klamka-linea-cali-brixia-szyld-okragly-027-czana.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3050-klamka-linea-cali-brixia-szyld-okragly-101-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3115-klamka-linea-cali-comfort-szyld-okragly-023-chrom-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI COMFORT SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

396,10 zł 487,20 zł

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

Conica Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Niewyraźny kształt, wynik wnikliwej analizy objętości i proporcji, sprawia, że Conica jest
doskonałym uzupełnieniem umeblowania pomieszczeń eklektycznych.
 

Producent: LINEA CALI

149,13 zł 183,43 zł

KLAMKA LINEA CALI CONICA SZYLD KWADRATOWY 024 chrom
Skrócony opis:

 
Conica Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
Niewyraźny kształt, wynik wnikliwej analizy objętości i proporcji, sprawia, że Conica jest
doskonałym uzupełnieniem umeblowania pomieszczeń eklektycznych.
 

Producent: LINEA CALI

160,90 zł 197,91 zł

KLAMKA LINEA CALI CONICA SZYLD KWADRATOWY 024 czarna
Skrócony opis:

Conica Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Niewyraźny kształt, wynik wnikliwej analizy objętości i proporcji, sprawia, że Conica jest
doskonałym uzupełnieniem umeblowania pomieszczeń eklektycznych.
 

Producent: LINEA CALI

160,90 zł 197,91 zł

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

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

Producent: LINEA CALI

149,13 zł 183,43 zł

KLAMKA LINEA CALI CORNER SZYLD KWADRATOWY 024 chrom
Skrócony opis:

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

Producent: LINEA CALI

156,98 zł 193,09 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3114-klamka-linea-cali-comfort-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3176-klamka-linea-cali-conica-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3175-klamka-linea-cali-conica-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3177-klamka-linea-cali-conica-szyld-kwadratowy-024-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3179-klamka-linea-cali-corner-szyld-kwadratowy-024-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3178-klamka-linea-cali-corner-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI CORNER SZYLD KWADRATOWY 024 czarna
Skrócony opis:

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

Producent: LINEA CALI

156,98 zł 193,09 zł

KLAMKA LINEA CALI COSMIC CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

510,17 zł 627,51 zł

KLAMKA LINEA CALI COSMIC CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

482,70 zł 593,72 zł

KLAMKA LINEA CALI COSMIC CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 103 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

561,19 zł 690,26 zł

KLAMKA LINEA CALI CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

1 083,13 zł 1 332,25 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3180-klamka-linea-cali-corner-szyld-kwadratowy-024-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3052-klamka-linea-cali-cosmic-crystal-szyld-okragly-103-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3051-klamka-linea-cali-cosmic-crystal-szyld-okragly-103-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3053-klamka-linea-cali-cosmic-crystal-szyld-okragly-103-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3055-klamka-linea-cali-crystal-szyld-okragly-103-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 103 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

1 224,41 zł 1 506,02 zł

KLAMKA LINEA CALI DAISY DŁUGI SZYLD 72mm brązowiony ciemny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

768,18 zł 944,86 zł

KLAMKA LINEA CALI DAISY DŁUGI SZYLD 72mm brązowiony matowy
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

820,20 zł 1 008,85 zł

KLAMKA LINEA CALI DAISY SZYLD OKRĄGŁY 112 brązowiony ciemny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

518,02 zł 637,16 zł

KLAMKA LINEA CALI DAISY SZYLD OKRĄGŁY 112 brązowiony matowy
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

518,02 zł 637,16 zł

KLAMKA LINEA CALI DAISY SZYLD OKRĄGŁY 112 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

518,02 zł 637,16 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3056-klamka-linea-cali-crystal-szyld-okragly-103-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3062-klamka-linea-cali-daisy-dlugi-szyld-72mm-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3063-klamka-linea-cali-daisy-dlugi-szyld-72mm-brazowiony-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3060-klamka-linea-cali-daisy-szyld-okragly-112-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3061-klamka-linea-cali-daisy-szyld-okragly-112-brazowiony-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3059-klamka-linea-cali-daisy-szyld-okragly-112-brazowiony.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI DALIA SZYLD OKRĄGŁY 103 brązowiony ciemny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

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

Producent: LINEA CALI

270,78 zł 333,06 zł

KLAMKA LINEA CALI DALIA SZYLD OKRĄGŁY 103 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Dalia
 

Producent: LINEA CALI

251,16 zł 308,93 zł

KLAMKA LINEA CALI DALIA SZYLD OKRĄGŁY 103 patynowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

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

Producent: LINEA CALI

270,78 zł 333,06 zł

KLAMKA LINEA CALI DALIA SZYLD OKRĄGŁY 103 stare srebro
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

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

Producent: LINEA CALI

302,18 zł 371,68 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3065-klamka-linea-cali-crystal-szyld-okragly-103-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3067-klamka-linea-cali-dalia-szyld-okragly-103-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3064-klamka-linea-cali-crystal-szyld-okragly-103-patynowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3066-klamka-linea-cali-dalia-szyld-okragly-103-stare-srebro.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI DELFINO SZYLD OKRĄGŁY 102 brązowiony ciemny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

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

Producent: LINEA CALI

298,25 zł 366,85 zł

KLAMKA LINEA CALI DELFINO SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

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

Producent: LINEA CALI

313,95 zł 386,16 zł

KLAMKA LINEA CALI DELFINO SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom-chrom satyna
Skrócony opis:

 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!

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

Może cechą, która odróżnia wszystkie klamki Linea Calì, jest fakt wodnistych linii, które przepływają
przez palce i dają klamce pewne i wygodne uchwycenie.Dostępna jest również wersja na długim
szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm oraz hałki i uchwyty. Prosimy o kontakt z nami!

Producent: LINEA CALI

337,50 zł 415,13 zł

KLAMKA LINEA CALI DELFINO SZYLD OKRĄGŁY 102 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:

 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!

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

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

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

Producent: LINEA CALI

278,63 zł 342,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3068-klamka-linea-cali-delfino-szyld-okragly-102-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3069-klamka-linea-cali-delfino-szyld-okragly-102-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3070-klamka-linea-cali-delfino-szyld-okragly-102-chrom-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3071-klamka-linea-cali-delfino-szyld-okragly-102-mosiadz-blyszczacy.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI DELFINO SZYLD OKRĄGŁY 102 złocony-złocony mat
Skrócony opis:

 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!

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

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

Producent: LINEA CALI

404,21 zł 497,18 zł

KLAMKA LINEA CALI DIAMANTE SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

601,77 zł 740,18 zł

KLAMKA LINEA CALI DIAMANTE SZYLD OKRĄGŁY 103 złocony
Skrócony opis:

 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

651,29 zł 801,09 zł

KLAMKA LINEA CALI DUNA SZYLD KWADRATOWY 019 brązowiony ciemny
Skrócony opis:

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

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

Producent: LINEA CALI

455,23 zł 559,93 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3072-klamka-linea-cali-delfino-szyld-okragly-102-zlocony-zlocony-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3073-klamka-linea-cali-diamante-szyld-okragly-103-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3074-klamka-linea-cali-diamante-szyld-okragly-103-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3075-klamka-linea-cali-duna-szyld-kwadratowy-019-brazowiony-ciemny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI DUNA SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:

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

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

Producent: LINEA CALI

490,55 zł 603,38 zł

KLAMKA LINEA CALI DUNA SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

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

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

Producent: LINEA CALI

413,00 zł 507,99 zł

KLAMKA LINEA CALI DUNA SZYLD KWADRATOWY 019 złocony
Skrócony opis:

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

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

Producent: LINEA CALI

533,72 zł 656,48 zł

KLAMKA LINEA CALI ELIKA CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 108 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

647,52 zł 796,45 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3077-klamka-linea-cali-duna-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3076-klamka-linea-cali-duna-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3078-klamka-linea-cali-duna-szyld-kwadratowy-019-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3082-klamka-linea-cali-elika-crystal-szyld-okragly-108-zlocony.html


9-01-2022 KLAMKI - 94/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ELIKA SZYLD OKRĄGŁY 108 brązowiony ciemny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Elika

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

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

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

Producent: LINEA CALI

431,68 zł 530,97 zł

KLAMKA LINEA CALI ELIKA SZYLD OKRĄGŁY 108 chrom-chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Elika

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

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

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

Producent: LINEA CALI

470,93 zł 579,24 zł

KLAMKA LINEA CALI ELIKA SZYLD OKRĄGŁY 108 złocony-złocony mat
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Elika

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

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

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

Producent: LINEA CALI

557,26 zł 685,43 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3079-klamka-linea-cali-elika-szyld-okragly-108-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3080-klamka-linea-cali-elika-szyld-okragly-108-chrom-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3081-klamka-linea-cali-elika-szyld-okragly-108-zlocony-zlocony-mat.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ELIOS SZYLD KWADRATOWY 019 chrom satyna
Skrócony opis:

Elios
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

415,99 zł 511,67 zł

KLAMKA LINEA CALI ELIOS SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Elios
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

392,44 zł 482,70 zł

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

Elios
 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Wyrafinowana kolekcja wyróżnająca się “podwójną osobowością”, która zmienia się w zależności od
punktu widzenia; współczesna, ale także klasyczna, ważna, ale też subtelna i wyrafinowana.

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

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

Producent: LINEA CALI

415,99 zł 511,67 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3085-klamka-linea-cali-elios-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3084-klamka-linea-cali-elios-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3083-klamka-linea-cali-elios-szyld-kwadratowy-019-chrom-chrom-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ELIOS SZYLD KWADRATOWY 019 złocony
Skrócony opis:

Elios
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

463,08 zł 569,59 zł

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

Elios
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

478,78 zł 588,90 zł

KLAMKA LINEA CALI EPOCA DŁUGI SZYLD 72mm brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

443,46 zł 545,46 zł

KLAMKA LINEA CALI EPOCA SZYLD OZDOBNY 078 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

309,75 zł 380,99 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3087-klamka-linea-cali-elios-szyld-kwadratowy-019-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3086-klamka-linea-cali-elios-szyld-kwadratowy-019-zlocony-zlocony-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3089-klamka-linea-cali-epoca-dlugi-szyld-72mm-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3088-klamka-linea-cali-epoca-szyld-ozdobny-078-brazowiony.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI FLORENZIA SZYLD OKRĄGŁY 027 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

192,30 zł 236,53 zł

KLAMKA LINEA CALI FLORENZIA SZYLD OKRĄGŁY 027 srebro antyczne
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

204,07 zł 251,01 zł

KLAMKA LINEA CALI GARDA SZYLD OKRĄGŁY 101 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

78,49 zł 96,54 zł

KLAMKA LINEA CALI GARDA SZYLD OKRĄGŁY 101 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

70,64 zł 86,89 zł

KLAMKA LINEA CALI GARDA SZYLD OKRĄGŁY 101 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

70,64 zł 86,89 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3091-klamka-linea-cali-florenzia-szyld-okragly-011-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3090-klamka-linea-cali-florenzia-szyld-okragly-011-srebro-antyczne.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3183-klamka-linea-cali-garda-szyld-okragly-101-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3182-klamka-linea-cali-garda-szyld-okragly-101-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3181-klamka-linea-cali-garda-szyld-okragly-101-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI GARDA SZYLD OKRĄGŁY 101 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

74,56 zł 91,71 zł

KLAMKA LINEA CALI GEMMA SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

750,31 zł 922,88 zł

KLAMKA LINEA CALI GEMMA SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

731,27 zł 899,46 zł

KLAMKA LINEA CALI GEMMA SZYLD OKRĄGŁY 103 złocony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

Producent: LINEA CALI

792,21 zł 974,42 zł

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

Giro
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Style minimal-design zostają wzbogacone o nowe nietypowe elementy, takie jak wyrafinowane
uchwycenie, które sprawia, że Giro jest jedną z najbardziej interesujących nowości w designie
klamek.
 
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

149,13 zł 183,43 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3184-klamka-linea-cali-garda-szyld-okragly-101-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3093-klamka-linea-cali-gemma-szyld-okragly-103-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3092-klamka-linea-cali-gemma-szyld-okragly-103-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3094-klamka-linea-cali-gemma-szyld-okragly-103-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3186-klamka-linea-cali-giro-szyld-kwadratowy-024-chrom-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI GIRO SZYLD KWADRATOWY 024 chrom
Skrócony opis:

Giro
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Style minimal-design zostają wzbogacone o nowe nietypowe elementy, takie jak wyrafinowane
uchwycenie, które sprawia, że Giro jest jedną z najbardziej interesujących nowości w designie
klamek.
 
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

160,90 zł 197,91 zł

KLAMKA LINEA CALI GIRO SZYLD KWADRATOWY 024 czarna
Skrócony opis:

Giro
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Style minimal-design zostają wzbogacone o nowe nietypowe elementy, takie jak wyrafinowane
uchwycenie, które sprawia, że Giro jest jedną z najbardziej interesujących nowości w designie
klamek.
 
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

160,90 zł 197,91 zł

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

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

Producent: LINEA CALI

639,86 zł 787,03 zł

KLAMKA LINEA CALI GLAMOR SZYLD KWADRATOWY 016 chrom
Skrócony opis:

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

Producent: LINEA CALI

714,24 zł 878,52 zł

KLAMKA LINEA CALI GLAMOR SZYLD KWADRATOWY 016 nikiel błyszczący
Skrócony opis:

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

Producent: LINEA CALI

745,63 zł 917,12 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3185-klamka-linea-cali-giro-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3187-klamka-linea-cali-giro-szyld-kwadratowy-024-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3095-klamka-linea-cali-glamor-szyld-kwadratowy-016-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3096-klamka-linea-cali-glamor-szyld-kwadratowy-016-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3097-klamka-linea-cali-glamor-szyld-kwadratowy-016-nikiel-blyszczacy.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI GLAMOR SZYLD KWADRATOWY 016 złocony
Skrócony opis:

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

Producent: LINEA CALI

690,69 zł 849,55 zł

KLAMKA LINEA CALI HAVANA MESH SZYLD OKRĄGŁY 102 mosiądz
błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

745,63 zł 917,12 zł

KLAMKA LINEA CALI HAVANA SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

404,21 zł 497,18 zł

KLAMKA LINEA CALI HAVANA SZYLD OKRĄGŁY 102 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

384,59 zł 473,05 zł

KLAMKA LINEA CALI IBIS SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Ibis
Kręte kształty biegną za sobą dając początek naturalnej formie, która idealnie przypomina gałąź, na
której usiadł Ibis, amerykański ptaszek o czerwonym jak zachód słońca upierzeniu.Klamka
przyjemna dla oka i w dotyku; wyjątkowy kształt pozwala każdej ręce miękko i pewnie chwycić.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm oraz hałki i uchwyty.
Prosimy o kontakt z nami!

Producent: LINEA CALI

443,46 zł 545,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3098-klamka-linea-cali-glamor-szyld-kwadratowy-016-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3101-klamka-linea-cali-havana-szyld-okragly-102-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3101-klamka-linea-cali-havana-szyld-okragly-102-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3099-klamka-linea-cali-havana-szyld-okragly-102-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3100-klamka-linea-cali-havana-szyld-okragly-102-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3103-klamka-linea-cali-ibis-szyld-okragly-023-chrom-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI IBIS SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Ibis
Kręte kształty biegną za sobą dając początek naturalnej formie, która idealnie przypomina gałąź, na
której usiadł Ibis, amerykański ptaszek o czerwonym jak zachód słońca upierzeniu.

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

Producent: LINEA CALI

415,99 zł 511,67 zł

KLAMKA LINEA CALI IBIS SZYLD OKRĄGŁY 023 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Ibis
Kręte kształty biegną za sobą dając początek naturalnej formie, która idealnie przypomina gałąź, na
której usiadł Ibis, amerykański ptaszek o czerwonym jak zachód słońca upierzeniu.Klamka
przyjemna dla oka i w dotyku; wyjątkowy kształt pozwala każdej ręce miękko i pewnie chwycić.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm oraz hałki i uchwyty.
Prosimy o kontakt z nami!

Producent: LINEA CALI

415,99 zł 511,67 zł

KLAMKA LINEA CALI IBIZA DŁUGI SZYLD 72mm mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

145,20 zł 178,60 zł

KLAMKA LINEA CALI IBIZA DŁUGI SZYLD 72mm patynowana
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

156,98 zł 193,09 zł

KLAMKA LINEA CALI IBIZA SZYLD OKRĄGŁY 103 patynowana
Skrócony opis:

 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

192,30 zł 236,53 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3102-klamka-linea-cali-ibis-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4644-klamka-linea-cali-ibis-szyld-okragly-023-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3106-klamka-linea-cali-ibiza-dlugi-szyld-72mm-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3107-klamka-linea-cali-ibiza-dlugi-szyld-72mm-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3104-klamka-linea-cali-ibiza-szyld-okragly-103-patynowana.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI IBIZA SZYLD OKRĄGŁY 103 srebro antyczne
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

215,84 zł 265,48 zł

KLAMKA LINEA CALI IDEA CRYSTAL SZYLD OKRĄGŁY 103 złocona
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

521,94 zł 641,99 zł

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

Jet
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Ostre, ale wygodne linie, do tego stopnia perfekcyjne i harmoniczne, że nie trzeba nic więcej dodać.

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

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

Producent: LINEA CALI

388,51 zł 477,87 zł

KLAMKA LINEA CALI JET SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Jet
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

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

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

Producent: LINEA CALI

361,04 zł 444,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3105-klamka-linea-cali-ibiza-szyld-okragly-103-patynowana.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3108-klamka-linea-cali-idea-crystal-szyld-okragly-103-zlocona.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3110-klamka-linea-cali-jet-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3109-klamka-linea-cali-jet-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI JET SZYLD KWADRATOWY 019 czarna
Skrócony opis:

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

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

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

Producent: LINEA CALI

361,04 zł 444,08 zł

KLAMKA LINEA CALI KARINA SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom-nikiel
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

279,61 zł 343,92 zł

KLAMKA LINEA CALI KENDO SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:

 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!

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

Producent: LINEA CALI

415,99 zł 511,67 zł

KLAMKA LINEA CALI LADY DŁUGI SZYLD brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

427,76 zł 526,14 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3111-klamka-linea-cali-jet-szyld-kwadratowy-019-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3112-klamka-linea-cali-karina-szyld-okragly-102-chrom-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3113-klamka-linea-cali-kendo-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3117-klamka-linea-cali-lady-dlugi-szyld-brazowiony.html


9-01-2022 KLAMKI - 104/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI LADY SZYLD OKRĄGŁY 011 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

357,12 zł 439,26 zł

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

 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!

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

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

Producent: LINEA CALI

177,10 zł 217,83 zł

KLAMKA LINEA CALI LIBERA SZYLD OKRĄGŁY 103 brązowiony
Skrócony opis:

 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!

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

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

Producent: LINEA CALI

176,15 zł 216,66 zł

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

 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!

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

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

Producent: LINEA CALI

181,87 zł 223,70 zł

KLAMKA LINEA CALI LIVING SZYLD OKRĄGŁY 025 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Living
Kolekcja, która radykalnie zmienia swój wygląd w zależności od punktu widzenia, przekształcając
się w klasyczną lub nowoczesną, dzięki czemu doskonale harmonizuje z otaczającym wystrojem.

Producent: LINEA CALI

384,59 zł 473,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3116-klamka-linea-cali-lady-szyld-okragly-011-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3118-klamka-linea-cali-libera-szyld-okragly-103-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3120-klamka-linea-cali-libera-szyld-okragly-103-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3119-klamka-linea-cali-libera-szyld-okragly-103-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4645-klamka-linea-cali-living-szyld-okragly-025-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI LOFT ANTRACYT
Skrócony opis:

Loft Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Monolityczna forma zrywa z tradycyjną koncepcją klamki, eliminując standardową podstawę, która
spaja się z rękojeścią w jednolitą całość.

Producent: LINEA CALI

353,19 zł 434,42 zł

KLAMKA LINEA CALI LOFT CHROM SATYNA
Skrócony opis:

Loft Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Monolityczna forma zrywa z tradycyjną koncepcją klamki, eliminując standardową podstawę, która
spaja się z rękojeścią w jednolitą całość.
 

Producent: LINEA CALI

333,57 zł 410,29 zł

KLAMKA LINEA CALI LOFT CHROM
Skrócony opis:

Loft Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
 
Monolityczna forma zrywa z tradycyjną koncepcją klamki, eliminując standardową podstawę, która
spaja się z rękojeścią w jednolitą całość. 

Producent: LINEA CALI

345,35 zł 424,78 zł

KLAMKA LINEA CALI LOFT CZARNA
Skrócony opis:

Loft Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Monolityczna forma zrywa z tradycyjną koncepcją klamki, eliminując standardową podstawę, która
spaja się z rękojeścią w jednolitą całość. 
 

Producent: LINEA CALI

345,35 zł 424,78 zł

KLAMKA LINEA CALI LOFT LEGNO CHROM SATYNA
Skrócony opis:

Loft LEGNO Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Monolityczna forma zrywa z tradycyjną koncepcją klamki, eliminując standardową podstawę, która
spaja się z rękojeścią w jednolitą całość. 

Producent: LINEA CALI

372,82 zł 458,57 zł

KLAMKA LINEA CALI LOFT LEGNO CHROM
Skrócony opis:

Loft LEGNO Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Monolityczna forma zrywa z tradycyjną koncepcją klamki, eliminując standardową podstawę, która
spaja się z rękojeścią w jednolitą całość.

Producent: LINEA CALI

388,51 zł 477,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4149-klamka-linea-cali-giro-antracyt.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4151-klamka-linea-cali-loft-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4150-klamka-linea-cali-loft-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4148-klamka-linea-cali-loft-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4153-klamka-linea-cali-loft-legno-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4152-klamka-linea-cali-loft-legno-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI LUCE SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Luce
Nastrój Teatru La Fenice w Wenecji i głos Marii Callas znowu pojawiają się w tej wyrafinowanej
kolekcji, wyróżniającej się uchwyceniem w kryształami Swarovski®.

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

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

Producent: LINEA CALI

1 416,70 zł 1 742,54 zł

KLAMKA LINEA CALI MARINA SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

353,19 zł 434,42 zł

KLAMKA LINEA CALI MARINA SZYLD OKRĄGŁY 102 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

349,27 zł 429,60 zł

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

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

Producent: LINEA CALI

518,02 zł 637,16 zł

KLAMKA LINEA CALI NAU SZYLD OKRĄGŁY 023 brązowiony ciemny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

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

Producent: LINEA CALI

431,68 zł 530,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3121-klamka-linea-cali-luce-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4154-klamka-linea-cali-marina-szyld-okragly-102-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3122-klamka-linea-cali-marina-szyld-okragly-102-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3124-klamka-linea-cali-nau-crystal-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3123-klamka-linea-cali-nau-szyld-okragly-023-brazowiony-ciemny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI NOTA SZYLD OKRĄGŁY 103 brązowiony
Skrócony opis:

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

Producent: LINEA CALI

333,57 zł 410,29 zł

KLAMKA LINEA CALI NOTA SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom
Skrócony opis:

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

Producent: LINEA CALI

317,88 zł 390,99 zł

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

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

Producent: LINEA CALI

196,22 zł 241,35 zł

KLAMKA LINEA CALI ONDA SZYLD OKRĄGŁY 103 brązowiony
Skrócony opis:

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

Producent: LINEA CALI

196,22 zł 241,35 zł

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

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

Producent: LINEA CALI

137,11 zł 168,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3126-klamka-linea-cali-nota-szyld-okragly-103-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3125-klamka-linea-cali-nota-szyld-okragly-103-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3127-klamka-linea-cali-onda-szyld-okragly-103-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3128-klamka-linea-cali-onda-szyld-okragly-103-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3129-klamka-linea-cali-onda-szyld-okragly-103-mosiadz-blyszczacy.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI ONDA SZYLD OKRĄGŁY 103 mosiądz satyna
Skrócony opis:

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

Producent: LINEA CALI

188,37 zł 231,70 zł

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

Open
 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Interesujący nawias [kwadratowy] w stylu doceniającym każde drzwi z odrobiną oryginalności.
Kolekcja Open cechuje się przyjemnie współczesnym kształtem, który przypomina odwrócony
nawias kwadratowy.

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

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

Producent: LINEA CALI

372,82 zł 458,57 zł

KLAMKA LINEA CALI OPEN SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Open
 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Interesujący nawias [kwadratowy] w stylu doceniającym każde drzwi z odrobiną oryginalności.
Kolekcja Open cechuje się przyjemnie współczesnym kształtem, który przypomina odwrócony
nawias kwadratowy.

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

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

Producent: LINEA CALI

345,35 zł 424,78 zł

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

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

Producent: LINEA CALI

761,33 zł 936,44 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3130-klamka-linea-cali-onda-szyld-okragly-103-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3132-klamka-linea-cali-open-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3131-klamka-linea-cali-open-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3135-klamka-linea-cali-opera-dlugi-szyld-72mm-brazowiony-ciemny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI OPERA DŁUGI SZYLD 72mm brązowiony
Skrócony opis:

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

Producent: LINEA CALI

761,33 zł 936,44 zł

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

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

Producent: LINEA CALI

463,08 zł 569,59 zł

KLAMKA LINEA CALI OPERA SZYLD OKRĄGŁY 112 brązowiony
Skrócony opis:

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

Producent: LINEA CALI

463,08 zł 569,59 zł

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

Pin-up
 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
Kształty pin-up, modne w starych, amerykańskich magazynach, są przywołane przez tę szczególną,
jak najbadziej aktualną kolekcję.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

171,39 zł 210,81 zł

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

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

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

Producent: LINEA CALI

158,11 zł 194,48 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3136-klamka-linea-cali-opera-dlugi-szyld-72mm-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3133-klamka-linea-cali-opera-szyld-okragly-112-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3134-klamka-linea-cali-opera-szyld-okragly-112-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3138-klamka-linea-cali-pin-up-szyld-okragly-103-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3137-klamka-linea-cali-pin-up-szyld-okragly-103-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 110/276

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

Pin-up
 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
Kształty pin-up, modne w starych, amerykańskich magazynach, są przywołane przez tę szczególną,
jak najbadziej aktualną kolekcję.

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

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

Producent: LINEA CALI

161,87 zł 199,10 zł

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

Point
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Kolekcja klamek pozbawiona jest jakichkolwiek upiększeń i z tego powodu niezwykle wyrafinowana
i jedyna w swoim rodzaju.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

400,29 zł 492,36 zł

KLAMKA LINEA CALI POINT SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:

Point
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Kolekcja klamek pozbawiona jest jakichkolwiek upiększeń i z tego powodu niezwykle wyrafinowana
i jedyna w swoim rodzaju.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

376,74 zł 463,39 zł

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

Prisma
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Design szczególnie eklektyczny i niecodzienny, cechujący się uchwyceniem o romboidalnym
kształcie, jest uzupełnieniem wyposażenia w bardziej nowoczesnych środowiskach.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

342,78 zł 421,62 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3139-klamka-linea-cali-pin-up-szyld-okragly-103-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3141-klamka-linea-cali-point-szyld-okragly-023-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3140-klamka-linea-cali-point-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3143-klamka-linea-cali-prisma-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 111/276

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

Prisma
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Design szczególnie eklektyczny i niecodzienny, cechujący się uchwyceniem o romboidalnym
kształcie, jest uzupełnieniem wyposażenia w bardziej nowoczesnych środowiskach.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

376,74 zł 463,39 zł

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

Prisma
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Design szczególnie eklektyczny i niecodzienny, cechujący się uchwyceniem o romboidalnym
kształcie, jest uzupełnieniem wyposażenia w bardziej nowoczesnych środowiskach.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

396,36 zł 487,52 zł

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

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

Producent: LINEA CALI

643,60 zł 791,63 zł

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

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

Producent: LINEA CALI

612,20 zł 753,01 zł

KLAMKA LINEA CALI REFLEX SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

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

Jej nowoczesna i współczesna linia, łatwo dostosowująca się do jakiegokolwiek typu wnętrza, była
naśladowana w każdym Tak Reflex, pomimo upływającego czasu, nadal bardzo błyszczy.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

635,75 zł 781,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3142-klamka-linea-cali-prisma-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3144-klamka-linea-cali-prisma-szyld-kwadratowy-019-chrom-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3144-klamka-linea-cali-prisma-szyld-kwadratowy-019-chrom-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3146-klamka-linea-cali-profilo-mesh-szyld-okragly-102-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3145-klamka-linea-cali-profilo-mesh-szyld-okragly-102-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3147-klamka-linea-cali-reflex-szyld-kwadratowy-019-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 112/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI RIFLESSO SZYLD KWADRATOWY 019 czarna
Skrócony opis:

Riflesso
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Kolekcja, która chce być bohaterem, cechująca się ważnym uchwyceniem zdolnym odbijać
otaczające środowisko.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

412,06 zł 506,83 zł

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

Rombo
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
Design eklektyczny, który nie akceptuje kompromisów, skierowany dla odważnch i
zdeterminowanych w stylu.
 

Producent: LINEA CALI

459,15 zł 564,75 zł

KLAMKA LINEA CALI ROMBO SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Rombo
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
Design eklektyczny, który nie akceptuje kompromisów, skierowany dla odważnch i
zdeterminowanych w stylu.
 

Producent: LINEA CALI

431,68 zł 530,97 zł

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

Rose
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
Delikatny i romantyczny ”smak” róży Bonica daruje tej kolekcji muśnięcie miłej kobiecości,
doskonałe uzupełnienie wnętrz dla wszystkich środowisk o smaku country i shabby-chic.
 

Producent: LINEA CALI

404,21 zł 497,18 zł

KLAMKA LINEA CALI ROSE SZYLD OKRĄGŁY 108 patynowana
Skrócony opis:

Rose
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
Delikatny i romantyczny ”smak” róży Bonica daruje tej kolekcji muśnięcie miłej kobiecości,
doskonałe uzupełnienie wnętrz dla wszystkich środowisk o smaku country i shabby-chic.
 

Producent: LINEA CALI

404,21 zł 497,18 zł

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

Rose
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
Delikatny i romantyczny ”smak” róży Bonica daruje tej kolekcji muśnięcie miłej kobiecości,
doskonałe uzupełnienie wnętrz dla wszystkich środowisk o smaku country i shabby-chic.
 

Producent: LINEA CALI

443,46 zł 545,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3150-klamka-linea-cali-riflesso-szyld-kwadratowy-019-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3152-klamka-linea-cali-rombo-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3151-klamka-linea-cali-rombo-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3154-klamka-linea-cali-rose-szyld-okragly-108-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3153-klamka-linea-cali-rose-szyld-okragly-108-patynowana.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3155-klamka-linea-cali-rose-szyld-okragly-108-srebro-antyczne.html


9-01-2022 KLAMKI - 113/276

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

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

Producent: LINEA CALI

404,21 zł 497,18 zł

KLAMKA LINEA CALI SINTESI SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

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

Producent: LINEA CALI

376,74 zł 463,39 zł

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

Sissi
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Obsesja na punkcie kultu piękna ponownie wymyśla klasykę i daje kształt kolekcji eleganckiej i
nieśmiertelnej w swojej prostocie.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

474,85 zł 584,07 zł

KLAMKA LINEA CALI SISSI SZYLD OKRĄGŁY 009 brązowiony
Skrócony opis:

Sissi
 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Obsesja na punkcie kultu piękna ponownie wymyśla klasykę i daje kształt kolekcji eleganckiej i
nieśmiertelnej w swojej prostocie.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

412,06 zł 506,83 zł

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

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

Producent: LINEA CALI

655,37 zł 806,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3157-klamka-linea-cali-sintesi-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3156-klamka-linea-cali-sintesi-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3159-klamka-linea-cali-sissi-dlugi-szyld-72mm-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3158-klamka-linea-cali-sissi-szyld-okragly-009-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3162-klamka-linea-cali-spirit-mesh-szyld-okragly-023-chrom.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI SPIRIT SZYLD OKRĄGŁY 023 brązowiony ciemny
Skrócony opis:

Spirit
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
śmiałe i uwodzicielskie kształty kwiatu dają życie tej wyjątkowo sexy i niezwykłej kolekcji klamek .
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

384,59 zł 473,05 zł

KLAMKA LINEA CALI SPIRIT SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:

Spirit
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
śmiałe i uwodzicielskie kształty kwiatu dają życie tej wyjątkowo sexy i niezwykłej kolekcji klamek .
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

400,29 zł 492,36 zł

KLAMKA LINEA CALI SPRING SZYLD OKRĄGŁY 027 brązowiony
Skrócony opis:
 

Spring 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Ciekawe kształty, pionowo ściśnięte, podnoszą prestiż każdego środowiska, tak jak znak wyrażający
zachwyt (synonim wykrzyknika) nadaje emfazy zdaniu.
Dostępne są również pozostałe elemnety kolekcji. Spójrz na załącznik.
 

Producent: LINEA CALI

141,28 zł 173,77 zł

KLAMKA LINEA CALI SPRING SZYLD OKRĄGŁY 027 chrom satyna
Skrócony opis:
 

Spring 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Ciekawe kształty, pionowo ściśnięte, podnoszą prestiż każdego środowiska, tak jak znak wyrażający
zachwyt (synonim wykrzyknika) nadaje emfazy zdaniu.
Dostępne są również pozostałe elemnety kolekcji. Spójrz na załącznik.
 

Producent: LINEA CALI

129,50 zł 159,29 zł

KLAMKA LINEA CALI SPRING SZYLD OKRĄGŁY 027 chrom
Skrócony opis:
 

Spring 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Ciekawe kształty, pionowo ściśnięte, podnoszą prestiż każdego środowiska, tak jak znak wyrażający
zachwyt (synonim wykrzyknika) nadaje emfazy zdaniu.
Dostępne są również pozostałe elemnety kolekcji. Spójrz na załącznik.
 

Producent: LINEA CALI

133,43 zł 164,12 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3160-klamka-linea-cali-spirit-szyld-okragly-023-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3161-klamka-linea-cali-spirit-szyld-okragly-023-brazowiony-ciemny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3190-klamka-linea-cali-spring-szyld-okragly-027-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3189-klamka-linea-cali-spring-szyld-okragly-027-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3188-klamka-linea-cali-spring-szyld-okragly-027-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 115/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CALI SPRING SZYLD OKRĄGŁY 027 czarna
Skrócony opis:
 

Spring 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Ciekawe kształty, pionowo ściśnięte, podnoszą prestiż każdego środowiska, tak jak znak wyrażający
zachwyt (synonim wykrzyknika) nadaje emfazy zdaniu.
Dostępne są również pozostałe elemnety kolekcji. Spójrz na załącznik.
 

Producent: LINEA CALI

133,43 zł 164,12 zł

KLAMKA LINEA CALI STREAM SZYLD KWADRATOWY 024 antracyt
Skrócony opis:

Stream Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Proste kształty, ale z charakterem dominują design tej współczesnej kolekcji klamek o eleganckiej i
“w ruchu” silhouette.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

157,25 zł 193,42 zł

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

Stream Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Proste kształty, ale z charakterem dominują design tej współczesnej kolekcji klamek o eleganckiej i
“w ruchu” silhouette.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

160,90 zł 197,91 zł

KLAMKA LINEA CALI STREAM SZYLD KWADRATOWY 024 chrom
Skrócony opis:

Stream Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Proste kształty, ale z charakterem dominują design tej współczesnej kolekcji klamek o eleganckiej i
“w ruchu” silhouette.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

168,75 zł 207,56 zł

KLAMKA LINEA CALI STREAM SZYLD KWADRATOWY 024 czarna
Skrócony opis:

Stream Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Proste kształty, ale z charakterem dominują design tej współczesnej kolekcji klamek o eleganckiej i
“w ruchu” silhouette.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

168,75 zł 207,56 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3191-klamka-linea-cali-spring-szyld-okragly-027-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3192-klamka-linea-cali-stream-szyld-kwadratowy-024-antracyt.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3194-klamka-linea-cali-stream-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3193-klamka-linea-cali-stream-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3195-klamka-linea-cali-stream-szyld-kwadratowy-024-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 116/276

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

Thais
PPrezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Niewielki rowek, ledwo co widoczny przez oczy i w dłoni, nadaje przyjemnie niebywały zapach
kolekcji, której mocną stroną jest prostota.
 
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

368,89 zł 453,73 zł

KLAMKA LINEA CALI TOSCA SZYLD OKRĄGŁY 103 srebro antyczne
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
Świeże, ale jednocześnie zmysłowe nastroje stylu prowansalskiego, który powstał w południowej
częśći Francji pomiędzy Alpami i morzem, podarowują tej kolekcji szczególnie romatyczną "allure" .
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!
 

Producent: LINEA CALI

274,71 zł 337,89 zł

KLAMKA LINEA CALI TRENDY SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Trendy
Prostota kształtów osiąga najwyższy wyraz w tej kolekcji, która różni się dzięki swojej maksymalnej
lekkości designu, będąc w ten sposób uzupełnieniem umeblowania passe-partout.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

282,56 zł 347,55 zł

KLAMKA LINEA CALI TRENDY SZYLD OKRĄGŁY 102 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 

Trendy
Prostota kształtów osiąga najwyższy wyraz w tej kolekcji, która różni się dzięki swojej maksymalnej
lekkości designu, będąc w ten sposób uzupełnieniem umeblowania passe-partout.
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

255,09 zł 313,76 zł

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

Trio Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Ukośna linia, która wzrokowo zmniejsza kształt utrzymując pewne i wygodne ujęcie, przeciwstawia
się uchwyceniu doskonale płaskiemu i gładkiemu, geometrycznie perfekcyjnemu.
 
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

149,13 zł 183,43 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3163-klamka-linea-cali-thais-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3164-klamka-linea-cali-tosca-szyld-okragly-103-srebro-antyczne.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3166-klamka-linea-cali-trendy-szyld-okragly-102-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3165-klamka-linea-cali-trendy-szyld-okragly-102-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3198-klamka-linea-cali-trio-szyld-kwadratowy-024-chrom-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 117/276

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

Trio Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Ukośna linia, która wzrokowo zmniejsza kształt utrzymując pewne i wygodne ujęcie, przeciwstawia
się uchwyceniu doskonale płaskiemu i gładkiemu, geometrycznie perfekcyjnemu.
 
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

160,90 zł 197,91 zł

KLAMKA LINEA CALI TRIO SZYLD KWADRATOWY 024 czarna
Skrócony opis:

Trio Zincral
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Ukośna linia, która wzrokowo zmniejsza kształt utrzymując pewne i wygodne ujęcie, przeciwstawia
się uchwyceniu doskonale płaskiemu i gładkiemu, geometrycznie perfekcyjnemu.
 
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

143,24 zł 176,19 zł

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

Twist 
 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Zwykły, skręcony pręt ze znalu tworzy niezwykły uchwyt, podkreślający eklektyczną klamkę.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

164,82 zł 202,73 zł

KLAMKA LINEA CALI TWIST SZYLD KWADRATOWY 024 chrom
Skrócony opis:

Twist 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Zwykły, skręcony pręt ze znalu tworzy niezwykły uchwyt, podkreślający eklektyczną klamkę.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

176,60 zł 217,22 zł

KLAMKA LINEA CALI TWIST SZYLD KWADRATOWY 024 czarna
Skrócony opis:

Twist 
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Zwykły, skręcony pręt ze znalu tworzy niezwykły uchwyt, podkreślający eklektyczną klamkę.
 
 
 
 

Producent: LINEA CALI

176,60 zł 217,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3197-klamka-linea-cali-trio-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3199-klamka-linea-cali-trio-szyld-kwadratowy-024-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3201-klamka-linea-cali-twist-szyld-kwadratowy-024-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3200-klamka-linea-cali-twist-szyld-kwadratowy-024-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3202-klamka-linea-cali-twist-szyld-kwadratowy-024-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 118/276

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

Veronica
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Wytworny i dyskretny urok tej kolekcji klamek ujawnia się dzięki uchwyceniu w kształcie klepsydry
całościowo zrealizowanej w krysztale Swarovski®.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

647,52 zł 796,45 zł

KLAMKA LINEA CALI VERONICA SZYLD OKRĄGŁY 103 złocony
Skrócony opis:

Veronica
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Wytworny i dyskretny urok tej kolekcji klamek ujawnia się dzięki uchwyceniu w kształcie klepsydry
całościowo zrealizowanej w krysztale Swarovski®.
 
Dostępna jest również wersja na długim szyldzie w rozstawach 72mm i 90mm. Prosimy o kontakt z
nami!

Producent: LINEA CALI

733,86 zł 902,65 zł

KLAMKA LINEA CALI ZEN MESH SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Zen Mesh
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Długi pasek maleńkich kryształów Swarovski® ELEMENTS podkreśla surowy design tej kolekcji,
podarowując jej nigdy wcześniej niewidzianą jasność .

Producent: LINEA CALI

671,07 zł 825,42 zł

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

Zen
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Wyrażenie nowoczesnego, bardziej klasycznego i linearnego designu jest podstawą concept
stylistycznego tej kolekcji, która wyróżnia się niezwykłą liniowością kształtów.

Producent: LINEA CALI

364,97 zł 448,91 zł

KLAMKA LINEA CALI ZEN SZYLD KWADRATOWY 019 chrom
Skrócony opis:

Zen
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
 
Wyrażenie nowoczesnego, bardziej klasycznego i linearnego designu jest podstawą concept
stylistycznego tej kolekcji, która wyróżnia się niezwykłą liniowością kształtów.

Producent: LINEA CALI

341,42 zł 419,95 zł

KLAMKA LINEA CHIC SZYLD OKRĄGŁY 004 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Chic
Zaokrąglone, skośne linie, które są odniesieniem do klasycznego stylu, tworzą paradoksalnie
nowoczesny uchwyt o zdecydowanej osobowości, zdolnej współistnieć z wieloma stylami w tym
samym wnętrzu.

Producent: LINEA CALI

553,34 zł 680,61 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3167-klamka-linea-cali-veronica-szyld-okragly-103-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3168-klamka-linea-cali-veronica-szyld-okragly-103-zlocony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3174-klamka-linea-cali-zen-mesh-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3173-klamka-linea-cali-zen-szyld-kwadratowy-019-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3172-klamka-linea-cali-zen-szyld-kwadratowy-019-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4635-klamka-linea-chic-szyld-okragly-004-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 119/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA CHIC SZYLD OKRĄGŁY 004 nikiel
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Chic
Zaokrąglone, skośne linie, które są odniesieniem do klasycznego stylu, tworzą paradoksalnie
nowoczesny uchwyt o zdecydowanej osobowości, zdolnej współistnieć z wieloma stylami w tym
samym wnętrzu.

Producent: LINEA CALI

584,73 zł 719,22 zł

KLAMKA LINEA CHIC SZYLD OKRĄGŁY 004 złocona
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Chic
Zaokrąglone, skośne linie, które są odniesieniem do klasycznego stylu, tworzą paradoksalnie
nowoczesny uchwyt o zdecydowanej osobowości, zdolnej współistnieć z wieloma stylami w tym
samym wnętrzu.

Producent: LINEA CALI

635,75 zł 781,97 zł

KLAMKA LINEA GRIP SZYLD OKRĄGŁY 023 brązowiony
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Grip
Kolekcja, którą wyróżnia nowoczesne piękno o tysiącu aspektach, zdecydowanie praktyczna i
zarazem niezwykle dekoracyjna.

Producent: LINEA CALI

478,78 zł 588,90 zł

KLAMKA LINEA GRIP SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Grip
Kolekcja, którą wyróżnia nowoczesne piękno o tysiącu aspektach, zdecydowanie praktyczna i
zarazem niezwykle dekoracyjna.

Producent: LINEA CALI

506,25 zł 622,69 zł

KLAMKA LINEA GRIP SZYLD OKRĄGŁY 023 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Grip
Kolekcja, którą wyróżnia nowoczesne piękno o tysiącu aspektach, zdecydowanie praktyczna i
zarazem niezwykle dekoracyjna.

Producent: LINEA CALI

486,62 zł 598,54 zł

KLAMKA LINEA HEIDI SZYLD OKRĄGŁY 011 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Heidi
Miłość do klasycznego stylu modnego w XX wieku określa linie tej eleganckiej kolekcji klamek,
stworzonej z myślą o dopełnieniu wystroju wnętrz najbardziej ekskluzywnych i elitarnych
rezydencji.

Producent: LINEA CALI

294,33 zł 362,03 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4637-klamka-linea-chic-szyld-okragly-004-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4636-klamka-linea-chic-szyld-okragly-004-zlocona.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4640-klamka-linea-grip-szyld-okragly-023-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4638-klamka-linea-grip-szyld-okragly-023-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4639-klamka-linea-grip-szyld-okragly-023-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4643-klamka-linea-heidi-szyld-okragly-011-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 120/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA HEIDI SZYLD OKRĄGŁY 011 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Heidi
Miłość do klasycznego stylu modnego w XX wieku określa linie tej eleganckiej kolekcji klamek,
stworzonej z myślą o dopełnieniu wystroju wnętrz najbardziej ekskluzywnych i elitarnych
rezydencji.

Producent: LINEA CALI

286,48 zł 352,37 zł

KLAMKA LINEA HEIDI SZYLD OKRĄGŁY 011 srebro antyczne
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Heidi
Miłość do klasycznego stylu modnego w XX wieku określa linie tej eleganckiej kolekcji klamek,
stworzonej z myślą o dopełnieniu wystroju wnętrz najbardziej ekskluzywnych i elitarnych
rezydencji.

Producent: LINEA CALI

345,35 zł 424,78 zł

KLAMKA LINEA PIN-UP SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Pin-up
Kształty pin-up, modne w starych, amerykańskich magazynach, są przywołane przez tę szczególną,
jak najbadziej aktualną kolekcję.

Producent: LINEA CALI

212,51 zł 261,39 zł

KLAMKA LINEA PIN-UP SZYLD OKRĄGŁY 103 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Pin-up
Kształty pin-up, modne w starych, amerykańskich magazynach, są przywołane przez tę szczególną,
jak najbadziej aktualną kolekcję.

Producent: LINEA CALI

193,86 zł 238,45 zł

KLAMKA LINEA PIN-UP SZYLD OKRĄGŁY 103 mosiądz satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Pin-up
Kształty pin-up, modne w starych, amerykańskich magazynach, są przywołane przez tę szczególną,
jak najbadziej aktualną kolekcję.

Producent: LINEA CALI

205,05 zł 252,21 zł

KLAMKA LINEA POLO SZYLD OKRĄGŁY 027 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Polo Zincral
Ten kompaktowy uchwyt, odwzorowujący owal Kartezjusza, z łatwością dopasowuje się do
wszystkich współczesnych wnętrz
 

Producent: LINEA CALI

133,43 zł 164,12 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4642-klamka-linea-heidi-szyld-okragly-011-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4641-klamka-linea-heidi-szyld-okragly-011-srebro-antyczne.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4648-klamka-linea-pin-up-szyld-okragly-103-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4646-klamka-linea-pin-up-szyld-okragly-103-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4647-klamka-linea-pin-up-szyld-okragly-103-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4649-klamka-linea-polo-szyld-okragly-027-chrom-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 121/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA POLO SZYLD OKRĄGŁY 027 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Polo Zincral
Ten kompaktowy uchwyt, odwzorowujący owal Kartezjusza, z łatwością dopasowuje się do
wszystkich współczesnych wnętrz
 

Producent: LINEA CALI

141,28 zł 173,77 zł

KLAMKA LINEA POLO SZYLD OKRĄGŁY 027 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Polo Zincral
Ten kompaktowy uchwyt, odwzorowujący owal Kartezjusza, z łatwością dopasowuje się do
wszystkich współczesnych wnętrz
 

Producent: LINEA CALI

141,28 zł 173,77 zł

KLAMKA LINEA STRIP SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Strip
Uchwyt, który za każdym spojrzeniem odkrywa się na nowo, o nietypowym owalnym,
przemieszczonym profilu, będącym dyskretnym oparciem dla dłoni.

Producent: LINEA CALI

313,95 zł 386,16 zł

KLAMKA LINEA STRIP SZYLD OKRĄGŁY 023 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Strip
Uchwyt, który za każdym spojrzeniem odkrywa się na nowo, o nietypowym owalnym,
przemieszczonym profilu, będącym dyskretnym oparciem dla dłoni.
 

Producent: LINEA CALI

313,95 zł 386,16 zł

KLAMKA LINEA WIND SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Wind
Przestrzennie ukształtowana ekspansja rękojeści tworzy wyjątkowy efekt świetlny i sprawia, że
uchwyty z tej kolekcji stanowią przyjemnym, wizualny kontrapunkt dla każdego rodzaju drzwi.
 

Producent: LINEA CALI

412,06 zł 506,83 zł

KLAMKA LINEA WIND SZYLD OKRĄGŁY 023 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Wind
Przestrzennie ukształtowana ekspansja rękojeści tworzy wyjątkowy efekt świetlny i sprawia, że
uchwyty z tej kolekcji stanowią przyjemnym, wizualny kontrapunkt dla każdego rodzaju drzwi.
 

Producent: LINEA CALI

384,59 zł 473,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4650-klamka-linea-polo-szyld-okragly-027-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4651-klamka-linea-polo-szyld-okragly-027-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4653-klamka-linea-strip-szyld-okragly-027-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4652-klamka-linea-strip-szyld-okragly-027-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4655-klamka-linea-wind-szyld-okragly-023-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4654-klamka-linea-wind-szyld-okragly-023-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 122/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
KLAMKA LINEA WIND SZYLD OKRĄGŁY 023 złocona
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby
otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w naszym sklepie. Po
zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
Wind
Przestrzennie ukształtowana ekspansja rękojeści tworzy wyjątkowy efekt świetlny i sprawia, że
uchwyty z tej kolekcji stanowią przyjemnym, wizualny kontrapunkt dla każdego rodzaju drzwi.
 

Producent: LINEA CALI

455,23 zł 559,93 zł

Klamka TUPAI 1908 R 01 złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 1908 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 1908 R 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 1908 R 77 patyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 1917 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4656-klamka-linea-wind-szyld-okragly-023-zlocona.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3279-klamka-tupai-1908-r-01-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3281-klamka-tupai-1908-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3280-klamka-tupai-1908-r-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3282-klamka-tupai-1908-r-77-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3293-klamka-tupai-1917-r-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 123/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 1917 R 141 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 1917 R 46 antyczne złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

249,00 zł 306,27 zł

Klamka TUPAI 1917 R 47 antyczne srebro
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

249,00 zł 306,27 zł

Klamka TUPAI 1917 R 77 patyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 1927 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3294-klamka-tupai-1917-r-141-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3291-klamka-tupai-1917-r-46-antyczne-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3290-klamka-tupai-1917-r-47-antyczne-srebro.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3292-klamka-tupai-1917-r-77-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3278-klamka-tupai-1927-r-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 124/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 1927 R 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 1938 R 01 złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 1938 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 1938 R 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 1938 R 77 patyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3277-klamka-tupai-1927-r-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3269-klamka-tupai-1938-r-01-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3271-klamka-tupai-1938-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3270-klamka-tupai-1938-r-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3272-klamka-tupai-1938-r-77-patyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 125/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 1948 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 1948 R 77 patyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 1948 R 01 złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 1967 Q 5S 01 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 1967 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3283-klamka-tupai-1948-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3284-klamka-tupai-1948-r-77-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4394-klamka-tupai-1948-r-01-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4659-klamka-tupai-1967-q-5s-01-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4481-klamka-tupai-1967-q-5s-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 126/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 1967 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 1967 Q 5S 158 złoty satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 1967 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 1967 R 5S 01 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

269,00 zł 330,87 zł

Klamka TUPAI 1967 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

269,00 zł 330,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4480-klamka-tupai-1967-q-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4660-klamka-tupai-1967-q-5s-158-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4479-klamka-tupai-1967-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4657-klamka-tupai-1967-r-5s-01-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3264-klamka-tupai-1967-r-5s-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 127/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 1967 R 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

269,00 zł 330,87 zł

Klamka TUPAI 1967 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

269,00 zł 330,87 zł

Klamka TUPAI 1967 R 5S 158 złoty satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

269,00 zł 330,87 zł

Klamka TUPAI 2254 Q 16 stal nierdzewna
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

192,37 zł 236,62 zł

Klamka TUPAI 2275 Q 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

159,00 zł 195,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3265-klamka-tupai-1967-r-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3263-klamka-tupai-1967-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4658-klamka-tupai-1967-r-5s-158-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3258-klamka-tupai-2254-q-16-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3252-klamka-tupai-2275-q-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 128/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2275 Q 141 tytan
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2275 Q 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2275 Q 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2275 Q 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2275 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

159,00 zł 195,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3251-klamka-tupai-2275-q-141-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3250-klamka-tupai-2275-q-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3253-klamka-tupai-2275-q-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3249-klamka-tupai-2275-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4197-klamka-tupai-2275-q-5s-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 129/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2275 Q 5S 152 biała
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2275 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2275 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2275RT 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

159,00 zł 195,57 zł

Klamka TUPAI 2275RT 141 tytan
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4542-klamka-tupai-2275-q-5s-152-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4196-klamka-tupai-2275-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4195-klamka-tupai-2275-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3224-klamka-tupai-2275rt-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3227-klamka-tupai-2275rt-141-tytan.html


9-01-2022 KLAMKI - 130/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2275RT 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2275RT 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2275RT 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2730 Q 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,50 zł 233,09 zł

Klamka TUPAI 2730 Q 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,50 zł 233,09 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3225-klamka-tupai-2275rt-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3226-klamka-tupai-2275rt-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3223-klamka-tupai-2275rt-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3247-klamka-tupai-2730-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3246-klamka-tupai-2730-q-142-nikiel-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 131/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2730 Q 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,50 zł 233,09 zł

Klamka TUPAI 2730 Q 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,50 zł 233,09 zł

Klamka TUPAI 2730 RT 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

Klamka TUPAI 2730 RT 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

Klamka TUPAI 2730 RT 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3248-klamka-tupai-2730-q-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3245-klamka-tupai-2730-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3358-klamka-tupai-2730-rt-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3359-klamka-tupai-2730-rt-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3357-klamka-tupai-2730-rt-96-chrom-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 132/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2732 Q 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2732 Q 141 tytan
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2732 Q 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2732 Q 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2732 Q 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3257-klamka-tupai-2732-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3256-klamka-tupai-2732-q-141-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3255-klamka-tupai-2732-q-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3380-klamka-tupai-2732-q-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3254-klamka-tupai-2732-q-96-chrom-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 133/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2732 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2732 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2732 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2732RT 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2732RT 141 tytan
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4200-klamka-tupai-2732-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4199-klamka-tupai-2732-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4198-klamka-tupai-2732-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3219-klamka-tupai-2732rt-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3222-klamka-tupai-2732rt-141-tytan.html


9-01-2022 KLAMKI - 134/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 2732RT 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2732RT 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 2732RT 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 293 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

129,00 zł 158,67 zł

Klamka TUPAI 293 R 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3220-klamka-tupai-2732rt-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3221-klamka-tupai-2732rt-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3218-klamka-tupai-2732rt-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3297-klamka-tupai-293-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3296-klamka-tupai-293-r-142-nikiel-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 135/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 293 R 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 293 R 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 293 R 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

Klamka TUPAI 294 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

129,00 zł 158,67 zł

Klamka TUPAI 294 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto w
naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

119,00 zł 146,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3298-klamka-tupai-293-r-152-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3299-klamka-tupai-293-r-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3295-klamka-tupai-293-r-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3301-klamka-tupai-294-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3300-klamka-tupai-294-r-96-chrom-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 136/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3084RT H 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

320,10 zł 393,72 zł

Klamka TUPAI 3084RT H 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

320,10 zł 393,72 zł

Klamka TUPAI 3084RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

322,16 zł 396,26 zł

Klamka TUPAI 3089RT H 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

318,14 zł 391,31 zł

Klamka TUPAI 3089RT H 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

318,14 zł 391,31 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3213-klamka-tupai-3084rt-h-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3214-klamka-tupai-3084rt-h-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3212-klamka-tupai-3084rt-h-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3209-klamka-tupai-3089rt-h-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3210-klamka-tupai-3089rt-h-142-nikiel-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 137/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3089RT H 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

318,14 zł 391,31 zł

Klamka TUPAI 3089RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

320,10 zł 393,72 zł

Klamka TUPAI 3094RT H 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

289,00 zł 355,47 zł

Klamka TUPAI 3094RT H 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

289,00 zł 355,47 zł

Klamka TUPAI 3094RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

289,00 zł 355,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3211-klamka-tupai-3089rt-h-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3208-klamka-tupai-3089rt-h-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3314-klamka-tupai-3094rt-h-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3312-klamka-tupai-3094rt-h-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3313-klamka-tupai-3094rt-h-96-chrom-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 138/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3095 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 3095 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 3095 Q 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 3095 Q 5S 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 3095 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3344-klamka-tupai-3095-q-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3235-klamka-tupai-3095-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3236-klamka-tupai-3095-q-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3238-klamka-tupai-3095-q-5s-152-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3237-klamka-tupai-3095-q-5s-153-czarny.html


9-01-2022 KLAMKI - 139/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3095 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 3095 Q 5S 161 miedź mat
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

399,00 zł 490,77 zł

Klamka TUPAI 3095 Q 5S 161 miedź połysk
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

399,00 zł 490,77 zł

Klamka TUPAI 3097 Q 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 3097 Q 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3234-klamka-tupai-3095-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4540-klamka-tupai-3095-q-5s-161-miedz-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4539-klamka-tupai-3095-q-5s-161-miedz-polysk.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3244-klamka-tupai-3097-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3243-klamka-tupai-3097-q-142-nikiel-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 140/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3097 Q 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 3097 Q 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 3097 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 3097 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

159,00 zł 195,57 zł

Klamka TUPAI 3097RT 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3242-klamka-tupai-3097-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4469-klamka-tupai-3097-q-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4466-klamka-tupai-3097-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4468-klamka-tupai-3097-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3232-klamka-tupai-3097rt-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 141/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3097RT 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 3097RT 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

145,00 zł 178,35 zł

Klamka TUPAI 3098 Q 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

Klamka TUPAI 3098 Q 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

Klamka TUPAI 3098 Q 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3233-klamka-tupai-3097rt-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3231-klamka-tupai-3097rt-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3241-klamka-tupai-3098-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3240-klamka-tupai-3098-q-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3239-klamka-tupai-3098-q-96-chrom-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 142/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3098 Q 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

Klamka TUPAI 3098 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

Klamka TUPAI 3098 Q 5S 152 biała
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

Klamka TUPAI 3098 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

Klamka TUPAI 3098 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4465-klamka-tupai-3098-q-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4464-klamka-tupai-3098-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4544-klamka-tupai-3098-q-5s-152-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4463-klamka-tupai-3098-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4462-klamka-tupai-3098-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 143/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3098 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

Klamka TUPAI 3098 R 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

179,00 zł 220,17 zł

Klamka TUPAI 3098 R 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

179,00 zł 220,17 zł

Klamka TUPAI 3098 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

Klamka TUPAI 3098 R 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

179,00 zł 220,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3268-klamka-tupai-3098-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3267-klamka-tupai-3098-r-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3266-klamka-tupai-3098-r-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3261-klamka-tupai-3098-r-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3260-klamka-tupai-3098-r-5s-142-nikiel-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 144/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3098 R 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

179,00 zł 220,17 zł

Klamka TUPAI 3098 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

179,00 zł 220,17 zł

Klamka TUPAI 3098 R 5S 152 biała
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

179,00 zł 220,17 zł

Klamka TUPAI 3098RT 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

Klamka TUPAI 3098RT 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3262-klamka-tupai-3098-r-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3259-klamka-tupai-3098-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4543-klamka-tupai-3098-r-5s-152-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3229-klamka-tupai-3098rt-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3230-klamka-tupai-3098rt-142-nikiel-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 145/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3098RT 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

Klamka TUPAI 3098RT 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

189,00 zł 232,47 zł

Klamka TUPAI 3099RT H 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 3099RT H 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 3099RT H 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3228-klamka-tupai-3098rt-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4541-klamka-tupai-3098rt-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3205-klamka-tupai-3099rt-h-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3207-klamka-tupai-3099rt-h-152-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3206-klamka-tupai-3099rt-h-153-czarny.html


9-01-2022 KLAMKI - 146/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4002 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 4002 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 4002 Q 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 4002 Q 5S 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 4002 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3341-klamka-tupai-4002-q-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3338-klamka-tupai-4002-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3339-klamka-tupai-4002-q-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3343-klamka-tupai-4002-q-5s-152-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3340-klamka-tupai-4002-q-5s-153-czarny.html


9-01-2022 KLAMKI - 147/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4002 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 4002 R 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

269,00 zł 330,87 zł

Klamka TUPAI 4002 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

212,40 zł 261,25 zł

Klamka TUPAI 4002 R 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

269,00 zł 330,87 zł

Klamka TUPAI 4002 R 5S 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

269,00 zł 330,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3337-klamka-tupai-4002-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3354-klamka-tupai-4002-r-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3351-klamka-tupai-4002-r-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3352-klamka-tupai-4002-r-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3356-klamka-tupai-4002-r-5s-152-bialy.html


9-01-2022 KLAMKI - 148/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4002 R 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

269,00 zł 330,87 zł

Klamka TUPAI 4002 R 5S 160 miedź mat
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

389,00 zł 478,47 zł

Klamka TUPAI 4002 R 5S 161 miedź połysk
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

389,00 zł 478,47 zł

Klamka TUPAI 4002 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

269,00 zł 330,87 zł

Klamka TUPAI 4007 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3353-klamka-tupai-4002-r-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4534-klamka-tupai-4002-r-5s-160-miedz-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4535-klamka-tupai-4002-r-5s-161-miedz-polysk.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3350-klamka-tupai-4002-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3334-klamka-tupai-4007-q-5s-01-zloty.html


9-01-2022 KLAMKI - 149/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4007 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 4007 Q 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 4007 Q 5S 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 4007 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 4007 Q 5S 160 miedź mat
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

399,00 zł 490,77 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3331-klamka-tupai-4007-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3332-klamka-tupai-4007-q-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4547-klamka-tupai-4007-q-5s-152-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3333-klamka-tupai-4007-q-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4537-klamka-tupai-4007-q-5s-160-miedz-mat.html


9-01-2022 KLAMKI - 150/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4007 Q 5S 161 miedź połysk
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

369,00 zł 453,87 zł

Klamka TUPAI 4007 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 4071 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

339,00 zł 416,97 zł

Klamka TUPAI 4071 Q 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

339,00 zł 416,97 zł

Klamka TUPAI 4071 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

339,00 zł 416,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4538-klamka-tupai-4007-q-5s-161-miedz-polysk.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3330-klamka-tupai-4007-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4693-klamka-tupai-4071-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4694-klamka-tupai-4071-q-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4695-klamka-tupai-4071-q-5s-153-czarny.html


9-01-2022 KLAMKI - 151/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4071 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

339,00 zł 416,97 zł

Klamka TUPAI 4071 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

339,00 zł 416,97 zł

Klamka TUPAI 4071 R 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

339,00 zł 416,97 zł

Klamka TUPAI 4071 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

339,00 zł 416,97 zł

Klamka TUPAI 4084RT H 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

289,00 zł 355,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4696-klamka-tupai-4071-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4699-klamka-tupai-4071-r-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4698-klamka-tupai-4071-r-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4697-klamka-tupai-4071-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3316-klamka-tupai-4084rt-h-142-nikiel-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 152/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4084RT H 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

289,00 zł 355,47 zł

Klamka TUPAI 4084RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

289,00 zł 355,47 zł

Klamka TUPAI 4130RT H 03 chrom
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

289,00 zł 355,47 zł

Klamka TUPAI 4130RT H 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

289,00 zł 355,47 zł

Klamka TUPAI 4130RT H 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

289,00 zł 355,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3317-klamka-tupai-4084rt-h-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3315-klamka-tupai-4084rt-h-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4166-klamka-tupai-3094rt-h-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4664-klamka-tupai-4130rt-h-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4168-klamka-tupai-4130rt-h-153-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 153/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4130RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

289,00 zł 355,47 zł

Klamka TUPAI 4140 Q 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

225,00 zł 276,75 zł

Klamka TUPAI 4140 Q 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

225,00 zł 276,75 zł

Klamka TUPAI 4140 Q 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

225,00 zł 276,75 zł

Klamka TUPAI 4140 Q 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4167-klamka-tupai-4130rt-h-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4230-klamka-tupai-4140-q-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4229-klamka-tupai-4140-q-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4228-klamka-tupai-4140-q-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4661-klamka-tupai-4140-q-5s-142-nikiel-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 154/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4140 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

Klamka TUPAI 4140 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

180,00 zł 221,40 zł

Klamka TUPAI 4140 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

Klamka TUPAI 4140 RT 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

Klamka TUPAI 4140 RT 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4471-klamka-tupai-4140-q-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4470-klamka-tupai-4140-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4472-klamka-tupai-4140-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4221-klamka-tupai-4140-rt-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4220-klamka-tupai-4140-rt-153-czarny.html


9-01-2022 KLAMKI - 155/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4140 RT 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

Klamka TUPAI 4152 Q 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

179,00 zł 220,17 zł

Klamka TUPAI 4152 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

179,00 zł 220,17 zł

Klamka TUPAI 4152 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

179,00 zł 220,17 zł

Klamka TUPAI 4152 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

179,00 zł 220,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4219-klamka-tupai-4140-rt-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4663-klamka-tupai-4152-q-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4475-klamka-tupai-4152-q-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4474-klamka-tupai-4152-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4473-klamka-tupai-4152-q-5s-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 156/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4152 Q 5S 152 biała
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

179,00 zł 220,17 zł

Klamka TUPAI 4152 R 5S 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

169,00 zł 207,87 zł

Klamka TUPAI 4152 R 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

169,00 zł 207,87 zł

Klamka TUPAI 4152 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

169,00 zł 207,87 zł

Klamka TUPAI 4152 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

169,00 zł 207,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4546-klamka-tupai-4152-q-5s-152-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4662-klamka-tupai-4152-r-5s-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4478-klamka-tupai-4152-r-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4477-klamka-tupai-4152-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4476-klamka-tupai-4152-r-5s-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 157/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4152 R 5S 152 biała
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

169,00 zł 207,87 zł

Klamka TUPAI 4153 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

171,14 zł 210,50 zł

Klamka TUPAI 4153 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

171,14 zł 210,50 zł

Klamka TUPAI 4153 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

171,14 zł 210,50 zł

Klamka TUPAI 4153 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

166,78 zł 205,14 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4545-klamka-tupai-4152-r-5s-152-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4404-klamka-tupai-4153-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4403-klamka-tupai-4153-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4402-klamka-tupai-4153-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4396-klamka-tupai-4153-r-5s-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 158/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4153 R 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

166,78 zł 205,14 zł

Klamka TUPAI 4153 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

166,78 zł 205,14 zł

Klamka TUPAI 4154 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

Klamka TUPAI 4154 Q 5S 142 nikiel satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

Klamka TUPAI 4154 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4397-klamka-tupai-4153-r-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4395-klamka-tupai-4153-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4460-klamka-tupai-4154-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4461-klamka-tupai-4154-q-5s-142-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4459-klamka-tupai-4154-q-5s-153-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 159/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4154 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

199,00 zł 244,77 zł

Klamka TUPAI 4160 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

Klamka TUPAI 4160 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

Klamka TUPAI 4160 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

Klamka TUPAI 4160 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4458-klamka-tupai-4154-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4186-klamka-tupai-4160-q-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4185-klamka-tupai-4160-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4184-klamka-tupai-4160-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4183-klamka-tupai-4160-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 160/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4160 R 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

319,00 zł 392,37 zł

Klamka TUPAI 4160 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

319,00 zł 392,37 zł

Klamka TUPAI 4160 R 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

319,00 zł 392,37 zł

Klamka TUPAI 4160 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

319,00 zł 392,37 zł

Klamka TUPAI 4161 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4204-klamka-tupai-4160-r-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4203-klamka-tupai-4160-r-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4202-klamka-tupai-4160-r-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4201-klamka-tupai-4160-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4190-klamka-tupai-4160-q-5s-01-zloty.html


9-01-2022 KLAMKI - 161/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4161 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

Klamka TUPAI 4161 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

Klamka TUPAI 4161 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

Klamka TUPAI 4162 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

Klamka TUPAI 4162 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4189-klamka-tupai-4160-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4188-klamka-tupai-4160-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4187-klamka-tupai-4161-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4194-klamka-tupai-4162-q-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4193-klamka-tupai-4162-q-5s-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 162/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4162 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

Klamka TUPAI 4162 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

Klamka TUPAI 4163 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

299,00 zł 367,77 zł

Klamka TUPAI 4163 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

299,00 zł 367,77 zł

Klamka TUPAI 4163 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

299,00 zł 367,77 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4192-klamka-tupai-4162-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4191-klamka-tupai-4162-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4180-klamka-tupai-4163-q-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4181-klamka-tupai-4163-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4182-klamka-tupai-4163-q-5s-153-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 163/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4163 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

Klamka TUPAI 4163 R 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

319,00 zł 392,37 zł

Klamka TUPAI 4163 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
POWYŻSZA CENA JEST CENNIKOWA. ABY OTRZYMAĆ RABAT NA KLAMKI TUPAI PROSIMY
O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W NASZYM SKLEPIE. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA
SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM I ODLICZYMY RABAT, CO BĘDZIE WIDOCZNE PO
ZALOGOWANIU! W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT : 793 146 148 LUB 601 146
148

Producent: TUPAI

319,00 zł 392,37 zł

Klamka TUPAI 4163 R 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE! 
 KLAMKA na zamówienie specjalne !!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

319,00 zł 392,37 zł

Klamka TUPAI 4163 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

319,00 zł 392,37 zł

Klamka TUPAI 4164 Q 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe. Klamka czasowo NIEDOSTĘPNA

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4178-klamka-tupai-4163-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4212-klamka-tupai-4163-r-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4211-klamka-tupai-4163-r-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4210-klamka-tupai-4163-r-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4209-klamka-tupai-4163-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4175-klamka-tupai-4164-q-5s-01-zloty.html


9-01-2022 KLAMKI - 164/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4164 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

Klamka TUPAI 4164 Q 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

Klamka TUPAI 4164 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

329,00 zł 404,67 zł

Klamka TUPAI 4164 R 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

319,00 zł 392,37 zł

Klamka TUPAI 4164 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

319,00 zł 392,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4177-klamka-tupai-4164-q-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4176-klamka-tupai-4164-q-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4179-klamka-tupai-4164-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4208-klamka-tupai-4160-r-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4207-klamka-tupai-4160-r-5s-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 165/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4164 R 5S 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

319,00 zł 392,37 zł

Klamka TUPAI 4164 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

319,00 zł 392,37 zł

Klamka TUPAI 4165 R 5S 01 złoty satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

269,00 zł 330,87 zł

Klamka TUPAI 4165 R 5S 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

269,00 zł 330,87 zł

Klamka TUPAI 4166 Q 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

243,54 zł 299,55 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4206-klamka-tupai-4160-r-5s-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4205-klamka-tupai-4164-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4525-klamka-tupai-4165-r-5s-01-zloty-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4482-klamka-tupai-4165-r-5s-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4406-klamka-tupai-4166-q-5s-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 166/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4166 Q 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

243,54 zł 299,55 zł

Klamka TUPAI 4166 Q 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

243,54 zł 299,55 zł

Klamka TUPAI 4166 Q 5S 01 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

243,54 zł 299,55 zł

Klamka TUPAI 4166 R 5S 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

251,13 zł 308,89 zł

Klamka TUPAI 4166 R 5S 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

251,13 zł 308,89 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4407-klamka-tupai-4166-q-5s-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4405-klamka-tupai-4166-q-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4408-klamka-tupai-4166-q-5s-153-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4399-klamka-tupai-4166-r-5s-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4400-klamka-tupai-4166-r-5s-153-czarny.html


9-01-2022 KLAMKI - 167/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 4166 R 5S 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

251,13 zł 308,89 zł

Klamka TUPAI 4166 R 5S 01 złota
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

251,13 zł 308,89 zł

Klamka TUPAI 738 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

305,00 zł 375,15 zł

Klamka TUPAI 738 R 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

305,00 zł 375,15 zł

Klamka TUPAI 738 R 46 antyczne złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

325,00 zł 399,75 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4398-klamka-tupai-4166-r-5s-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4401-klamka-tupai-4166-r-5s-153-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3288-klamka-tupai-738-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3289-klamka-tupai-738-r-142-nikiel-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3286-klamka-tupai-738-r-46-antyczne-zloto.html


9-01-2022 KLAMKI - 168/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 738 R 47 antyczne srebro
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

325,00 zł 399,75 zł

Klamka TUPAI 738 R 77 patyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

305,00 zł 375,15 zł

Klamka TUPAI 940 R 01 złoto
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI 940 R 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

190,00 zł 233,70 zł

Klamka TUPAI 940 R 142 nikiel szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3285-klamka-tupai-738-r-47-antyczne-srebro.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3287-klamka-tupai-738-r-77-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3273-klamka-tupai-940-r-01-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3275-klamka-tupai-940-r-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3274-klamka-tupai-940-r-142-nikiel-szczotkowany.html


9-01-2022 KLAMKI - 169/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 940 R 77 patyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

229,00 zł 281,67 zł

Klamka TUPAI ARCTIC 4004RT H 03 chrom
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa, nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

685,00 zł 842,55 zł

Klamka TUPAI ARCTIC 4004RT H 153 czarna
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa, nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

615,00 zł 756,45 zł

Klamka TUPAI ARCTIC 4004RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa, nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

685,00 zł 842,55 zł

Klamka TUPAI ICEBERG 4003RT H 03 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa. Nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

795,00 zł 977,85 zł

Klamka TUPAI ICEBERG 4003RT H 03 chrom
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa. Nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

875,00 zł 1 076,25 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3276-klamka-tupai-940-r-77-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3449-klamka-tupai-arctic-4004rt-h-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3450-klamka-tupai-arctic-4004rt-h-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3448-klamka-tupai-arctic-4004rt-h-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3444-klamka-tupai-iceberg-4003rt-h-03-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3443-klamka-tupai-iceberg-4003rt-h-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 170/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI ICEBERG 4003RT H 03 czarna
Skrócony opis:
Cena wyprzedażowa. Nie podlega rabatom!!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

875,00 zł 1 076,25 zł

TUPAI 4002 Q 5S 160 miedź mat
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

399,00 zł 490,77 zł

UCHWYT WPUSZCZANY LINEA CALI BRERA
Skrócony opis:

BrerA
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać indywidualną
ofertę utwórz konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział
spersonalizowaną ofertę tylko dla Ciebie!
Zainspirowana największymi dziełami Mondriana, Kandinsky’ego i Pollocka, kolekcja BrerA polepsza
kształt, linie i kolory dzięki pojęciu abstrakcji, deklarując własną “fizyczność”, tylko w niektórych
swoich cechach charakterystycznych.
Relacja między kształtem a kolorem jest wzrokowo dobrana ustalając wyjątkowy rytm
kompozycyjny, który przyciąga i zachwyca naturalną powściągliwością i elegancją.
Wybierz kolor uchwytu oraz mozaikę ozdobną spośród sześciu dostępnych wariantów i dodaj do
koszyka w ilości odpowiadającej ilości uchwytów.
 
 
 

Producent: LINEA CALI

192,30 zł 236,53 zł

KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ
Strona główna > KLAMKI > KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Gałka INFINITY GOX INFINITY RUCHOMA INOX
Skrócony opis:
Gałka jednostronna ruchoma wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Idealna do zestawienia z
klamką, w sytuacji np. gdy kot czy pies otwiera tradycjną klamkę.
Do gałki przezanczone są rozety pod klucz, na wkładkę oraz łazienkowe z serii RCX. Osobna
pozycja.

Producent: INFINITY LINE

44,01 zł 54,13 zł

Gałka INFINITY GOX INFINITY STAŁA INOX
Skrócony opis:
Gałka jednostronna stała nieruchoma wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Idealna do
zestawienia z klamką, wtedy pełni rolę pochwytu.
Do gałki przezanczone są rozety pod klucz, na wkładkę oraz łazienkowe z serii RCX. Osobna
pozycja.

Producent: INFINITY LINE

44,01 zł 54,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3446-klamka-tupai-iceberg-4003rt-h-03-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/4536-tupai-4002-q-5s-160-miedz-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych-premium/3038-uchwyt-wpuszczany-linea-cali-brera.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2697-galka-infinity-gox-infinity-ruchoma-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2696-galka-infinity-gox-infinity-stala-inox.html


9-01-2022 KLAMKI - 171/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Gałka ruchoma na rozecie kwadratowej QR1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Gałka ruchoma pełniąca funkcję klamki wykonana w całości ze stali nierdzewnej.

Producent: ROOTHKIN

27,87 zł 34,28 zł

Gałka ruchoma na rozecie okrągłej R1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Gałka ruchoma pełniąca funkcję klamki wykonana w całości ze stali nierdzewnej.

Producent: ROOTHKIN

23,47 zł 28,86 zł

Gałka stała na rozecie okrągłej R1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Gałka stała pełniąca funkcję pochwytu wykonana w całości ze stali nierdzewnej.

Producent: ROOTHKIN

23,47 zł 28,86 zł

Klamka DORMAKABA PURE 8100 z rozetami na wc
Skrócony opis:
Klamki drzwiowe PURE – to klasyczna linia kształtów klamki i rozety.
Rękojeść klamki połączona z rozetą. Spełnia normę PN-EN 1906 w klasie 3 , ochrona antykorozyjna
w klasie 4.
• Spełnia normę PN-EN 1906 w klasie 3
• Klasyczna linia kształtów klamek
• Zintegrowany mechanizm powrotny klamki w rozecie
• Wykończenie powierzchni: stal nierdzewna matowa
• Do grubości skrzydła: 38-60 mm
W celu pobrania katalogu klamek PURE wejdź w zakładkę Załączniki.

Producent: DORMAKABA

60,40 zł 74,29 zł

Klamka DORMAKABA PURE 8100 z rozetami na wkładkę
Skrócony opis:
Klamki drzwiowe PURE – to klasyczna linia kształtów klamki i rozety.
Rękojeść klamki połączona z rozetą. Spełnia normę PN-EN 1906 w klasie 3 , ochrona antykorozyjna
w klasie 4.
• Spełnia normę PN-EN 1906 w klasie 3
• Klasyczna linia kształtów klamek
• Zintegrowany mechanizm powrotny klamki w rozecie
• Wykończenie powierzchni: stal nierdzewna matowa
• Do grubości skrzydła: 38-60 mm
W celu pobrania katalogu klamek PURE wejdź w zakładkę Załączniki.

Producent: DORMAKABA

39,40 zł 48,46 zł

Klamka DORMAKABA PURE 8906 z rozetami na wkładkę
Skrócony opis:
Klamki drzwiowe PURE – to klasyczna linia kształtów klamki i rozety.
Rękojeść klamki połączona z rozetą. Spełnia normę PN-EN 1906 w klasie 3 , ochrona antykorozyjna
w klasie 4.
• Spełnia normę PN-EN 1906 w klasie 3
• Klasyczna linia kształtów klamek
• Zintegrowany mechanizm powrotny klamki w rozecie
• Wykończenie powierzchni: stal nierdzewna matowa
• Do grubości skrzydła: 38-60 mm
W celu pobrania katalogu klamek PURE wejdź w zakładkę Załączniki.

Producent: DORMAKABA

40,40 zł 49,69 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2888-galka-ruchoma-na-rozecie-kwadratowej-qr1-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2883-galka-ruchoma-na-rozecie-okraglej-r1-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2884-galka-stala-na-rozecie-okraglej-r1-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/4730-klamka-dormakaba-pure-8100-z-rozetami-na-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/4339-klamka-dormakaba-pure-8100-z-rozetami-na-wkladke.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/4340-klamka-dormakaba-pure-8906-z-rozetami-na-wkladke.html


9-01-2022 KLAMKI - 172/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY DUO INOX rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka wykonana w całości ze stali nierdzewnej, na rozecie kwadratowej. Sparwdzi soę wszędzie
tam, gdzie klamka narażona jest na intensywe użytkowanie i dużą wilgotność pomieszczenia.
Do klamki przezanczone są rozety pod klucz, na wkładkę oraz łazienkowe z serii RXQ. Osobna
pozycja.

Producent: INFINITY LINE

44,64 zł 54,91 zł

Klamka INFINITY DUO INOX rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka wykonana w całości ze stali nierdzewnej, na rozecie okrągłej. Sparwdzi soę wszędzie tam,
gdzie klamka narażona jest na intensywe użytkowanie i dużą wilgotność pomieszczenia.
Do klamki przeznaczonre są rozety dolne pod klucz, wkładkę bebenkowa oraz łazienkowa z serii
RCK. Osobna pozycja.

Producent: INFINITY LINE

34,88 zł 42,90 zł

Klamka INFINITY QUATRO INOX rozeta kwadrat
Skrócony opis:
klamka wykonana ze stali nierdzewnej, wytrzymały materiał,  nowoczesna model pasujący do
najmodniejszych drzwi. 
Do klamki przezanczone są rozety pod klucz, na wkładkę oraz łazienkowe z serii RXQ. Osobna
pozycja.

Producent: INFINITY LINE

52,38 zł 64,43 zł

Klamka INFINITY ULTRA INOX rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka wykonana w całości ze stali nierdzewnej, posiadająca rekojeść tzw. "bezpieczną", która
zapobiego mozliwości nabicia sie na nią . Niezbędna w pomieszczeniach uzyteczności publicznej.
Klamka posiada również mufy stabilizacyjne wpuszczane w skrzydło, by zapewnić pewność
trwałego montażu.
Do klamki przeznaczonre są rozety dolne pod klucz, wkładkę bebenkowa oraz łazienkowa z serii
RCK. Osobna pozycja.

Producent: INFINITY LINE

33,47 zł 41,17 zł

Klamka L-INVEST rozeta okrągła R8 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

22,00 zł 27,06 zł

Klamka L-TUBE na rozecie kwadratowej QR1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

30,80 zł 37,88 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2689-klamka-infinity-duo-inox-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2688-klamka-infinity-duo-inox-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2687-klamka-infinity-quatro-inox-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2686-klamka-infinity-ultra-inox-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2885-klamka-l-invest-rozeta-okragla-r8-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2889-klamka-l-tube-na-rozecie-kwadratowej-qr1-stal-nierdzewna.html


9-01-2022 KLAMKI - 173/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka M-INVEST rozeta okrągła R8 stal nierdzewna 
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

31,20 zł 38,38 zł

Klamka N-INVEST rozeta okrągła R8 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

31,20 zł 38,38 zł

Klamka Q-TUBE na rozecie kwadratowej QR1 czarny RAL9005
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej pomalowana lakierem proszkowym. Do kompletu wybierz
rozety ze stali nierdzewnej z seri podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

71,07 zł 87,41 zł

Klamka Q-TUBE na rozecie kwadratowej QR1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

38,13 zł 46,90 zł

Klamka T-TUBE na rozecie kwadratowej QR1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

38,13 zł 46,90 zł

Klamka X-TUBE na rozecie kwadratowej QR1 CZARNA RAL9005
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej pomalowana lakierem proszkowym. Do kompletu wybierz
rozety ze stali nierdzewnej z seri podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

71,07 zł 87,41 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2886-klamka-m-invest-rozeta-okragla-r8-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2887-klamka-n-invest-rozeta-okragla-r8-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2903-klamka-q-tube-na-rozecie-kwadratowej-qr1-czarny-ral9005.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2890-klamka-q-tube-na-rozecie-kwadratowej-qr1-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2891-klamka-t-tube-na-rozecie-kwadratowej-qr1-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2902-klamka-x-tube-na-rozecie-kwadratowej-qr1-czarna-ral9005.html


9-01-2022 KLAMKI - 174/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka X-TUBE na rozecie kwadratowej QR1 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Klamka wykonana ze stali nierdzewnej. Do kompletu wybierz rozety ze stali nierdzewnej z seri
podanej w nazwie klamki.

Producent: ROOTHKIN

38,13 zł 46,90 zł

Rozeta kwadrat INFINITY bęb INOX RXQ 502
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do kompletu z klamkamki inox z rozetami
kwadratowymi.

Producent: INFINITY LINE

20,00 zł 24,60 zł

Rozeta kwadrat INFINITY klucz INOX RXQ 501
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do kompletu z klamkamki inox z rozetami
kwadratowymi.

Producent: INFINITY LINE

20,00 zł 24,60 zł

Rozeta kwadrat INFINITY wc INOX RXQ 503
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do kompletu z klamkamki inox z rozetami
kwadratowymi.

Producent: INFINITY LINE

35,15 zł 43,24 zł

Rozeta kwadratowa QR1 czarny RAL9005 klucz
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pomalowana lakierem proszkowym.

Producent: ROOTHKIN

26,00 zł 31,98 zł

Rozeta kwadratowa QR1 czarny RAL9005 wkładka
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pomalowana lakierem proszkowym.

Producent: ROOTHKIN

26,00 zł 31,98 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2892-klamka-x-tube-na-rozecie-kwadratowej-qr1-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2694-rozeta-kwadrat-infinity-beb-inox-rxq-502.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2693-rozeta-kwadrat-infinity-klucz-inox-rxq-501.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2695-rozeta-kwadrat-infinity-wc-inox-rxq-503.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2893-rozeta-kwadratowa-qr1-czarny-ral9005-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2894-rozeta-kwadratowa-qr1-czarny-ral9005-wkladka.html


9-01-2022 KLAMKI - 175/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa QR1 czarny RAL9005 z pokrętłem kwadratowym WC
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pomalowana lakierem proszkowym.

Producent: ROOTHKIN

51,13 zł 62,89 zł

Rozeta kwadratowa QR1 klucz stal nierdzewna
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pasująca do klamek nierdzewnych.

Producent: ROOTHKIN

11,00 zł 13,53 zł

Rozeta kwadratowa QR1 WC stal nierdzewna
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pasująca do klamek nierdzewnych.

Producent: ROOTHKIN

24,93 zł 30,67 zł

Rozeta kwadratowa QR1 wkładka stal nierdzewna
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pasująca do klamek nierdzewnych.

Producent: ROOTHKIN

11,00 zł 13,53 zł

Rozeta okrągła INFINITY bęb INOX RCX 502
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do kompletu z klamkamki inox z rozetami
okragłymi.

Producent: INFINITY LINE

11,70 zł 14,39 zł

Rozeta okrągła INFINITY klucz INOX RCX 501
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do kompletu z klamkamki inox z rozetami
okragłymi.

Producent: INFINITY LINE

11,70 zł 14,39 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2895-rozeta-kwadratowa-qr1-czarny-ral9005-z-pokretlem-kwadratowym-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2897-rozeta-kwadratowa-qr1-klucz-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2896-rozeta-kwadratowa-qr1-wc-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2898-rozeta-kwadratowa-qr1-wkladka-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2691-rozeta-okragla-infinity-beb-inox-rcx-502.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2690-rozeta-okragla-infinity-klucz-inox-rcx-501.html


9-01-2022 KLAMKI - 176/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta okrągła INFINITY wc INOX RCX 503
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do kompletu z klamkamki inox z rozetami
okragłymi.

Producent: INFINITY LINE

30,65 zł 37,69 zł

Rozeta okrągła R1 stal nierdzewna klucz
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pasująca do klamek nierdzewnych.

Producent: ROOTHKIN

6,60 zł 8,12 zł

Rozeta okrągła R1 stal nierdzewna wc
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pasująca do klamek nierdzewnych.

Producent: ROOTHKIN

20,53 zł 25,26 zł

Rozeta okrągła R1 stal nierdzewna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej pasująca do klamek nierdzewnych.

Producent: ROOTHKIN

6,60 zł 8,12 zł

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

Gałka INFINITY-LINE RUCHOMA FIT 6mm złota rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Gałka ruchoma na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod
klucz,wkładkę bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje gałki

Producent: INFINITY LINE

91,80 zł 112,91 zł

Gałka INFINITY-LINE RUCHOMA FIT 6mm chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Gałka ruchoma na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod
klucz,wkładkę bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje gałki

Producent: INFINITY LINE

83,70 zł 102,95 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2692-rozeta-okragla-infinity-wc-inox-rcx-503.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2899-rozeta-okragla-r1-stal-nierdzewna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2900-rozeta-okragla-r1-stal-nierdzewna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-ze-stali-nierdzewnej/2901-rozeta-okragla-r1-stal-nierdzewna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4483-galka-infinity-line-ruchoma-fit-6mm-zlota-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4485-galka-infinity-line-ruchoma-fit-6mm-chrom-rozeta-kwadrat.html


9-01-2022 KLAMKI - 177/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Gałka INFINITY-LINE RUCHOMA FIT 6mm czarna satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Gałka ruchoma na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod
klucz,wkładkę bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje gałki

Producent: INFINITY LINE

83,70 zł 102,95 zł

Gałka INFINITY-LINE STAŁA FIT 6mm chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Gałka stała na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod
klucz,wkładkę bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje gałki

Producent: INFINITY LINE

83,70 zł 102,95 zł

Gałka INFINITY-LINE STAŁA FIT 6mm czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Gałka stała na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod
klucz,wkładkę bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje gałki

Producent: INFINITY LINE

83,70 zł 102,95 zł

Gałka INFINITY-LINE STAŁA FIT 6mm złota rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Gałka stała na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod
klucz,wkładkę bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje gałki

Producent: INFINITY LINE

91,80 zł 112,91 zł

Gałko-Gałka różowa na rozecie okrągłej R11 chrom
Skrócony opis:
Elegancka kryształowa gałka z wróżnych kolorach. Do kompletu wybierz rozety z serii R2.

Producent: ROOTHKIN

147,33 zł 181,22 zł

Gałko-Gałka ruchoma czarna na rozecie okrągłej R2 chrom
Skrócony opis:
Elegancka kryształowa gałka z wróżnych kolorach. Do kompletu wybierz rozety z serii R2.

Producent: ROOTHKIN

143,00 zł 175,89 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4484-galka-infinity-line-ruchoma-fit-6mm-czarna-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4487-galka-infinity-line-stala-fit-6mm-chrom-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4486-galka-infinity-line-stala-fit-6mm-czarna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4488-galka-infinity-line-stala-fit-6mm-zlota-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2792-galko-galka-rozowa-na-rozecie-okraglej-r11-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2793-galko-galka-ruchoma-czarna-na-rozecie-okraglej-r2-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 178/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Gałko-Gałka ruchoma przeźroczysta na rozecie okrągłej R2 chrom
Skrócony opis:
Elegancka kryształowa gałka z wróżnych kolorach. Do kompletu wybierz rozety z serii R2.

Producent: ROOTHKIN

130,00 zł 159,90 zł

Klamka ADORA rozeta okrągła R2 chrom / nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

28,60 zł 35,18 zł

Klamka AIDA rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

50,27 zł 61,83 zł

Klamka AIDA rozeta kwadratowa QR9 grafit
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

50,27 zł 61,83 zł

Klamka AIDA rozeta kwadratowa QR9 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

46,80 zł 57,56 zł

Klamka ALEPPO szyld 72mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2794-galko-galka-ruchoma-przezroczysta-na-rozecie-okraglej-r2-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2795-klamka-adora-rozeta-okragla-r2-chrom-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2808-klamka-aida-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2809-klamka-aida-rozeta-kwadratowa-qr9-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2810-klamka-aida-rozeta-kwadratowa-qr9-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2838-klamka-aleppo-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-klucz.html


9-01-2022 KLAMKI - 179/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ALEPPO szyld 72mm mosiądz antyczny WC
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

39,00 zł 47,97 zł

Klamka ALEPPO szyld 72mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

Klamka ALEPPO szyld 90mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

Klamka ALEPPO szyld 90mm mosiądz antyczny WC
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

39,00 zł 47,97 zł

Klamka ALEPPO szyld 90mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

Klamka AMADA rozeta kwadratowa QR6 chrom / grafit 
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

38,13 zł 46,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2839-klamka-aleppo-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2840-klamka-aleppo-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2841-klamka-aleppo-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2842-klamka-aleppo-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2843-klamka-aleppo-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2811-klamka-amada-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-grafit.html


9-01-2022 KLAMKI - 180/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AMADA rozeta kwadratowa QR6 chrom / nikiel-satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

35,53 zł 43,71 zł

Klamka ANTRA rozeta okrągła R2 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka BALEN rozeta okrągła R2 mosiadz antyczny
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN rozeta okrągła R2 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN szyld 72mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN szyld 72mm mosiądz antyczny WC
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2812-klamka-amada-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2796-klamka-antra-rozeta-okragla-r2-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2797-klamka-balen-rozeta-okragla-r2-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2798-klamka-balen-rozeta-okragla-r2-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2844-klamka-balen-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2845-klamka-balen-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wc.html


9-01-2022 KLAMKI - 181/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka BALEN szyld 72mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN szyld 72mm nikiel-satyna klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN szyld 72mm nikiel-satyna wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka BALEN szyld 72mm nikiel-satyna wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN szyld 90mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN szyld 90mm mosiądz antyczny WC
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2846-klamka-balen-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2850-klamka-balen-szyld-72mm-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2851-klamka-balen-szyld-72mm-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2852-klamka-balen-szyld-72mm-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2847-klamka-balen-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2848-klamka-balen-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wc.html


9-01-2022 KLAMKI - 182/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka BALEN szyld 90mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN szyld 90mm nikiel-satyna klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BALEN szyld 90mm nikiel-satyna wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka BALEN szyld 90mm nikiel-satyna wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka BLANCA rozeta kwadratowa QR6 chrom / nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

35,53 zł 43,71 zł

Klamka BRAVO 72 bęb nikiel
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

32,11 zł 39,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2849-klamka-balen-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2853-klamka-balen-szyld-90mm-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2854-klamka-balen-szyld-90mm-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2855-klamka-balen-szyld-90mm-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2813-klamka-blanca-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3005-klamka-bravo-72-beb-nikiel.html


9-01-2022 KLAMKI - 183/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka BRAVO 72 bęb patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

31,03 zł 38,17 zł

Klamka BRAVO 72 klucz nikiel
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

32,11 zł 39,50 zł

Klamka BRAVO 72 klucz patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

31,03 zł 38,17 zł

Klamka BRAVO 72 wc nikiel
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

38,52 zł 47,38 zł

Klamka BRAVO 72 wc patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

37,45 zł 46,06 zł

Klamka BRAVO 90 bęb patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

31,03 zł 38,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3009-klamka-bravo-72-beb-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2999-klamka-bravo-72-klucz-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2998-klamka-bravo-72-klucz-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3002-klamka-bravo-72-wc-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3010-klamka-bravo-72-wc-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3004-klamka-bravo-90-beb-patyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 184/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka BRAVO 90 klucz nikiel
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

32,11 zł 39,50 zł

Klamka BRAVO 90 klucz patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

31,03 zł 38,17 zł

Klamka BRAVO 90 wc nikiel
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

38,52 zł 47,38 zł

Klamka BRAVO 90 wc patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

37,45 zł 46,06 zł

Klamka DEKAN 72 klucz patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

Klamka DEKAN 72 klucz satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3006-klamka-bravo-90-klucz-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3008-klamka-bravo-90-klucz-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3000-klamka-bravo-90-wc-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3001-klamka-bravo-90-wc-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2964-klamka-dekan-72-klucz-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2960-klamka-dekan-72-klucz-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 185/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka DEKAN 72 wc patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

21,26 zł 26,15 zł

Klamka DEKAN 72 wc satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

21,26 zł 26,15 zł

Klamka DEKAN 72 wkładka patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

Klamka DEKAN 72 wkładka satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

Klamka ELOY rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

47,67 zł 58,63 zł

Klamka ELOY rozeta kwadratowa QR9 chrom / nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

47,67 zł 58,63 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2965-klamka-dekan-72-wc-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2962-klamka-dekan-72-wc-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2961-klamka-dekan-72-wkladka-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2963-klamka-dekan-72-wkladka-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2814-klamka-eloy-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2815-klamka-eloy-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-nikiel-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 186/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ENE-QR rozeta kwadrat satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na rozecie kwadratowej w modnej srebrnej kolorystyce.
Producent: DOMINO

19,98 zł 24,58 zł

Klamka FABIO rozeta kwadratowa QR8 chrom
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

46,15 zł 56,76 zł

Klamka FABIO rozeta kwadratowa QR8 czarny
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

46,15 zł 56,76 zł

Klamka FABIO rozeta kwadratowa QR8 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

46,15 zł 56,76 zł

Klamka FIOLLA na rozecie kwadratowej QR14 chrom
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

49,40 zł 60,76 zł

Klamka FIOLLA na rozecie kwadratowej QR14 chrom satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

45,07 zł 55,43 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2983-klamka-ene-qr-rozeta-kwadrat-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2816-klamka-fabio-rozeta-kwadratowa-qr8-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2817-klamka-fabio-rozeta-kwadratowa-qr8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2818-klamka-fabio-rozeta-kwadratowa-qr8-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2821-klamka-fiolla-na-rozecie-kwadratowej-qr14-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2822-klamka-fiolla-na-rozecie-kwadratowej-qr14-chrom-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 187/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka FIOLLA na rozecie kwadratowej QR14 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

52,00 zł 63,96 zł

Klamka FIOLLA na rozecie okrągłej R9 chrom
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

47,67 zł 58,63 zł

Klamka FIOLLA na rozecie okrągłej R9 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

50,27 zł 61,83 zł

Klamka IGA szyld 72mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka IGA szyld 72mm mosiądz antyczny wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

Klamka IGA szyld 72mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2823-klamka-fiolla-na-rozecie-kwadratowej-qr14-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2799-klamka-fiolla-na-rozecie-okraglej-r9-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2801-klamka-fiolla-na-rozecie-okraglej-r9-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2856-klamka-iga-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2857-klamka-iga-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2858-klamka-iga-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html


9-01-2022 KLAMKI - 188/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka IGA szyld 72mm nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka IGA szyld 72mm nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

Klamka IGA szyld 72mm nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka IGA szyld 90mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka IGA szyld 90mm mosiądz antyczny wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

Klamka IGA szyld 90mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2859-klamka-iga-szyld-72mm-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2860-klamka-iga-szyld-72mm-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2861-klamka-iga-szyld-72mm-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2862-klamka-iga-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2863-klamka-iga-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2864-klamka-iga-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html


9-01-2022 KLAMKI - 189/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka IGA szyld 90mm nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka IGA szyld 90mm nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

32,07 zł 39,44 zł

Klamka IGA szyld 90mm nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka INES rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

49,40 zł 60,76 zł

Klamka INES rozeta kwadratowa QR9 grafit
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

50,27 zł 61,83 zł

Klamka INES rozeta kwadratowa QR9 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

46,80 zł 57,56 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2865-klamka-iga-szyld-90mm-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2866-klamka-iga-szyld-90mm-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2867-klamka-iga-szyld-90mm-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2824-klamka-ines-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2825-klamka-ines-rozeta-kwadratowa-qr9-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2826-klamka-ines-rozeta-kwadratowa-qr9-nikiel-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 190/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa chrom-biały
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

92,14 zł 113,33 zł

Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa chrom-czarny
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

92,14 zł 113,33 zł

Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa chrom-dąb
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

92,14 zł 113,33 zł

Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa chrom-glamour
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

106,51 zł 131,00 zł

Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa czarna-glamour
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

106,51 zł 131,00 zł

Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa satyna-biały
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

92,14 zł 113,33 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2699-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-chrom-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2698-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-chrom-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2703-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-chrom-dab.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2704-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-chrom-glamour.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4260-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-czarna-glamour.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2700-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-satyna-bialy.html


9-01-2022 KLAMKI - 191/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE CONCEPT kwadratowa tytan-biały
Skrócony opis:
Elegancka klamka z dodatkową wstawką dekoracyjną w rekojeści. Dzięki czemu możemy podkreślić
linie kolorystyczną naszych drzwi. Solidne mocowanie klamki za pomocą przelotowych śrub.
Do kompletu przeznaczone są rozety pod klucz, pod wkładkę bębenkową oraz łazienkowa z serii
RNQ.

Producent: INFINITY LINE

92,14 zł 113,33 zł

Klamka INFINITY-LINE ALICJA patyna mat 72 bęb
Producent: INFINITY LINE

31,41 zł 38,63 zł

Klamka INFINITY-LINE ALICJA patyna mat 72 klucz
Producent: INFINITY LINE

31,41 zł 38,63 zł

Klamka INFINITY-LINE ALICJA patyna mat 72 wc
Producent: INFINITY LINE

36,37 zł 44,73 zł

Klamka INFINITY-LINE ALICJA patyna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

30,06 zł 36,97 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO chrom matowy rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

80,87 zł 99,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2705-klamka-infinity-line-concept-kwadratowa-tytan-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2617-klamka-infinity-line-alicja-patyna-mat-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2616-klamka-infinity-line-alicja-patyna-mat-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2618-klamka-infinity-line-alicja-patyna-mat-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2615-klamka-infinity-line-alicja-patyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4502-klamka-infinity-line-apollo-chrom-mat-rozeta-kwadrat.html


9-01-2022 KLAMKI - 192/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE APOLLO chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

80,87 zł 99,46 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

80,87 zł 99,46 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO FIT 6mm chorm rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

101,22 zł 124,50 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO FIT 6mm chorm matowy rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

101,22 zł 124,50 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO FIT 6mm czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

101,22 zł 124,50 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO FIT 6mm tytan rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

101,22 zł 124,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2572-klamka-infinity-line-apollo-chrom-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2571-klamka-infinity-line-apollo-czarna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4263-klamka-infinity-line-apollo-fit-6mm-chorm-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4262-klamka-infinity-line-apollo-fit-6mm-chorm-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4261-klamka-infinity-line-apollo-fit-6mm-czarna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4444-klamka-infinity-line-apollo-fit-6mm-tytan-rozeta-kwadrat.html


9-01-2022 KLAMKI - 193/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE APOLLO FIT 6mm złota rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

105,27 zł 129,49 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

80,87 zł 99,46 zł

Klamka INFINITY-LINE APOLLO tytan rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

80,87 zł 99,46 zł

Klamka INFINITY-LINE AURUS satyna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

34,90 zł 42,93 zł

Klamka INFINITY-LINE BRUNO chrom-satyna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

34,90 zł 42,93 zł

Klamka INFINITY-LINE CARLO czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RGQ.

Producent: INFINITY LINE

51,57 zł 63,43 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4445-klamka-infinity-line-apollo-fit-6mm-zlota-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2570-klamka-infinity-line-apollo-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2569-klamka-infinity-line-apollo-tytan-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2603-klamka-infinity-line-aurus-satyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2627-klamka-infinity-line-bruno-chrom-satyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4504-klamka-infinity-line-carlo-czarna-rozeta-kwadrat.html


9-01-2022 KLAMKI - 194/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE CARLO satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RGQ.

Producent: INFINITY LINE

51,57 zł 63,43 zł

Klamka INFINITY-LINE CEZAR patyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

52,09 zł 64,07 zł

Klamka INFINITY-LINE CEZAR satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

52,09 zł 64,07 zł

Klamka INFINITY-LINE DALIA chrom-satyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

37,94 zł 46,66 zł

Klamka INFINITY-LINE DALIA chrom-satyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

37,94 zł 46,66 zł

Klamka INFINITY-LINE DALIA chrom-satyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

47,99 zł 59,03 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2560-klamka-infinity-line-carlo-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2578-klamka-infinity-line-cezar-patyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2577-klamka-infinity-line-cezar-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2601-klamka-infinity-line-dalia-chrom-satyna-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2600-klamka-infinity-line-dalia-chrom-satyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2602-klamka-infinity-line-dalia-chrom-satyna-72-wc.html


9-01-2022 KLAMKI - 195/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE DALIA chrom-satyna rozeta okragła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

35,48 zł 43,64 zł

Klamka INFINITY-LINE DIAMOND FIT chrom rozeta kwadrat 6mm
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

106,65 zł 131,18 zł

Klamka INFINITY-LINE DIAMOND FIT czarna rozeta kwadrat 6mm
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

106,65 zł 131,18 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

51,00 zł 62,73 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES patyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

47,94 zł 58,97 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES patyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

51,89 zł 63,82 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2599-klamka-infinity-line-dalia-chrom-satyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4269-klamka-infinity-line-diamond-fit-chrom-rozeta-kwadrat-6mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4268-klamka-infinity-line-diamond-fit-czarna-rozeta-kwadrat-6mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4264-klamka-infinity-line-hermes-czarna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2589-klamka-infinity-line-hermes-patyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2591-klamka-infinity-line-hermes-patyna-72-wc.html


9-01-2022 KLAMKI - 196/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE HERMES patyna bęb
Producent: INFINITY LINE

47,94 zł 58,97 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES patyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

47,22 zł 58,08 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES satyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

47,94 zł 58,97 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES satyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

47,94 zł 58,97 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES satyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

51,89 zł 63,82 zł

Klamka INFINITY-LINE HERMES satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

47,22 zł 58,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2590-klamka-infinity-line-hermes-patyna-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2585-klamka-infinity-line-hermes-patyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2587-klamka-infinity-line-hermes-satyna-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2586-klamka-infinity-line-hermes-satyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2588-klamka-infinity-line-hermes-satyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2584-klamka-infinity-line-hermes-satyna-rozeta-kwadrat.html


9-01-2022 KLAMKI - 197/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE ITALIA chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

73,16 zł 89,99 zł

Klamka INFINITY-LINE JULIA patyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

37,94 zł 46,66 zł

Klamka INFINITY-LINE JULIA patyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

37,94 zł 46,66 zł

Klamka INFINITY-LINE JULIA patyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

44,01 zł 54,13 zł

Klamka INFINITY-LINE JULIA patyna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

38,78 zł 47,70 zł

Klamka INFINITY-LINE KARO chrom-satyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

40,98 zł 50,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2568-klamka-infinity-line-italia-chrom-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2613-klamka-infinity-line-julia-patyna-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2612-klamka-infinity-line-julia-patyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2614-klamka-infinity-line-julia-patyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2611-klamka-infinity-line-julia-patyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2633-klamka-infinity-line-karo-chrom-satyna-72-beb.html


9-01-2022 KLAMKI - 198/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE KARO chrom-satyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

40,98 zł 50,40 zł

Klamka INFINITY-LINE KARO chrom-satyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

44,01 zł 54,13 zł

Klamka INFINITY-LINE KARO chrom-satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

49,90 zł 61,37 zł

Klamka INFINITY-LINE LAURA chrom-satyna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

33,07 zł 40,67 zł

Klamka INFINITY-LINE LAURA patyna mat 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

34,57 zł 42,52 zł

Klamka INFINITY-LINE LAURA patyna mat 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

34,57 zł 42,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2632-klamka-infinity-line-karo-chrom-satyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2634-klamka-infinity-line-karo-chrom-satyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2631-klamka-infinity-line-karo-chrom-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2619-klamka-infinity-line-laura-chrom-satyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2625-klamka-infinity-line-laura-patyna-mat-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2624-klamka-infinity-line-laura-patyna-mat-72-klucz.html


9-01-2022 KLAMKI - 199/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE LAURA patyna mat 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

46,95 zł 57,75 zł

Klamka INFINITY-LINE LAURA patyna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

33,07 zł 40,67 zł

Klamka INFINITY-LINE LAURA satyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

34,57 zł 42,52 zł

Klamka INFINITY-LINE LAURA satyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

34,57 zł 42,52 zł

Klamka INFINITY-LINE LAURA satyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

40,58 zł 49,91 zł

Klamka INFINITY-LINE LENA patyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

32,46 zł 39,93 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2626-klamka-infinity-line-laura-patyna-mat-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2623-klamka-infinity-line-laura-patyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2621-klamka-infinity-line-laura-satyna-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2620-klamka-infinity-line-laura-satyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2622-klamka-infinity-line-laura-satyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2596-klamka-infinity-line-lena-patyna-72-beb.html


9-01-2022 KLAMKI - 200/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE LENA patyna 72 klucz
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

32,46 zł 39,93 zł

Klamka INFINITY-LINE LENA patyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

38,03 zł 46,77 zł

Klamka INFINITY-LINE LENA satyna 72 bęb
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

32,46 zł 39,93 zł

Klamka INFINITY-LINE LENA satyna 72 klucz
Producent: INFINITY LINE

32,46 zł 39,93 zł

Klamka INFINITY-LINE LENA satyna 72 wc
Skrócony opis:
Klamka na długim szyldzie, o rozstawie 72mm z otwaorowaniem w zależności od wersji na klucz, na
wkłądkę bębenkową oraz łazienkowa.

Producent: INFINITY LINE

38,03 zł 46,77 zł

Klamka INFINITY-LINE MAXIM czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RGQ.

Producent: INFINITY LINE

52,54 zł 64,63 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2595-klamka-infinity-line-lena-patyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2597-klamka-infinity-line-lena-patyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2593-klamka-infinity-line-lena-satyna-72-beb.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2592-klamka-infinity-line-lena-satyna-72-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2594-klamka-infinity-line-lena-satyna-72-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4503-klamka-infinity-line-maxim-czarna-rozeta-kwadrat.html


9-01-2022 KLAMKI - 201/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE MAXIM satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RGQ.

Producent: INFINITY LINE

52,54 zł 64,63 zł

Klamka INFINITY-LINE MILANO chrom-satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

48,84 zł 60,07 zł

Klamka INFINITY-LINE NARCYZ chrom-satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

72,76 zł 89,49 zł

Klamka INFINITY-LINE NARCYZ chrom-satyna rozeta okragła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

67,37 zł 82,86 zł

Klamka INFINITY-LINE NOVE chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

84,39 zł 103,80 zł

Klamka INFINITY-LINE NOVE chrom satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

84,39 zł 103,80 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2562-klamka-infinity-line-maxim-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2581-klamka-infinity-line-milano-chrom-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2579-klamka-infinity-line-narcyz-chrom-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2580-klamka-infinity-line-narcyz-chrom-satyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2714-klamka-infinity-line-nove-chrom-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4265-klamka-infinity-line-nove-chrom-satyna-rozeta-kwadrat.html


9-01-2022 KLAMKI - 202/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE NOVE czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

84,39 zł 103,80 zł

Klamka INFINITY-LINE NOVE satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

84,39 zł 103,80 zł

Klamka INFINITY-LINE PAOLA satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

51,27 zł 63,07 zł

Klamka INFINITY-LINE PLATON chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

80,87 zł 99,46 zł

Klamka INFINITY-LINE PLATON satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

80,87 zł 99,46 zł

Klamka INFINITY-LINE PLATON tytan rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

80,87 zł 99,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2713-klamka-infinity-line-nove-czarna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2712-klamka-infinity-line-nove-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2720-klamka-infinity-line-paola-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2575-klamka-infinity-line-platon-chrom-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2574-klamka-infinity-line-platon-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2573-klamka-infinity-line-platon-tytan-rozeta-kwadrat.html


9-01-2022 KLAMKI - 203/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE RONDA FIT 6mm chrom rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

93,14 zł 114,56 zł

Klamka INFINITY-LINE RONDA FIT 6mm czarna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

93,14 zł 114,56 zł

Klamka INFINITY-LINE RONDA FIT 6mm złota rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

101,12 zł 124,37 zł

Klamka INFINITY-LINE RONDA FIT 6mm złoto satyna rozeta okrągła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

104,00 zł 127,92 zł

Klamka INFINITY-LINE SHARK FIT 6mm chrom matowy rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

106,65 zł 131,18 zł

Klamka INFINITY-LINE SHARK FIT 6mm czarna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

106,65 zł 131,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4447-klamka-infinity-line-ronda-fit-6mm-chrom-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4446-klamka-infinity-line-ronda-fit-6mm-czarna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4448-klamka-infinity-line-ronda-fit-6mm-zlota-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4683-klamka-infinity-line-ronda-fit-6mm-zloto-satyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4452-klamka-infinity-line-shark-fit-6mm-chorm-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4680-klamka-infinity-line-shark-fit-6mm-czarna-rozeta-kwadrat.html


9-01-2022 KLAMKI - 204/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE SHARK FIT 6mm złoto satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

114,00 zł 140,22 zł

Klamka INFINITY-LINE STINGER FIT 6mm chorm matowy rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

94,37 zł 116,07 zł

Klamka INFINITY-LINE STINGER FIT 6mm chrom rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

94,37 zł 116,07 zł

Klamka INFINITY-LINE STINGER FIT 6mm czarna satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

94,37 zł 116,07 zł

Klamka INFINITY-LINE STINGER FIT 6mm tytan rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

94,37 zł 116,07 zł

Klamka INFINITY-LINE STINGER FIT 6mm złota rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

101,12 zł 124,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4681-klamka-infinity-line-shark-fit-6mm-zloto-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4270-klamka-infinity-line-stinger-fit-6mm-chorm-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4272-klamka-infinity-line-stinger-fit-6mm-chrom-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4271-klamka-infinity-line-stinger-fit-6mm-czarna-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4450-klamka-infinity-line-stinger-fit-6mm-tytan-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4449-klamka-infinity-line-stinger-fit-6mm-zlota-rozeta-kwadrat.html


9-01-2022 KLAMKI - 205/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE STINGER FIT 6mm złoto satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ. Rozeta tylko 6mm!
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

108,00 zł 132,84 zł

Klamka INFINITY-LINE TORINO chrom-satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

53,49 zł 65,79 zł

Klamka INFINITY-LINE WENUS chrom rozeta okragła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

68,85 zł 84,69 zł

Klamka INFINITY-LINE WENUS chrom-satyna rozeta okragła
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.

Producent: INFINITY LINE

68,85 zł 84,69 zł

Klamka INFINITY-LINE WENUS FIT chrom rozeta okragła 6mm
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.
Rozeta 6mm.
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

87,74 zł 107,92 zł

Klamka INFINITY-LINE WENUS FIT czarna rozeta okragła 6mm
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.
Rozeta 6mm.
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

87,74 zł 107,92 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4682-klamka-infinity-line-stinger-fit-6mm-zloto-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2582-klamka-infinity-line-torino-chrom-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2563-klamka-infinity-line-wenus-chrom-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2564-klamka-infinity-line-wenus-chrom-satyna-rozeta-okragla.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4266-klamka-infinity-line-wenus-fit-chrom-rozeta-okragla-6mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4267-klamka-infinity-line-wenus-fit-czarna-rozeta-okragla-6mm.html


9-01-2022 KLAMKI - 206/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY-LINE WENUS FIT złota rozeta okragła 6mm
Skrócony opis:
Klamka na rozecie okrągłej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RCK.
Rozeta 6mm.
Wybierz poniżej kompletacje klamki

Producent: INFINITY LINE

94,36 zł 116,06 zł

Klamka INFINITY-LINE WENUS satyna rozeta kwadrat
Skrócony opis:
Klamka na rozecie kwadratowej, do kompletu polecamy rozety z otworowaniem pod klucz,wkładkę
bębenkową oraz łazienkowe z serii RNQ.

Producent: INFINITY LINE

70,49 zł 86,70 zł

Klamka JULIA rozeta okrągła R2 chrom / nikiel-satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka JULIA rozeta okrągła R2 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka LUNA na rozecie okrągłej R9 chrom satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

42,47 zł 52,23 zł

Klamka MISTICO na rozecie kwadratowej QR14 chrom
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

56,33 zł 69,29 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/4684-klamka-infinity-line-wenus-fit-zlota-rozeta-okragla-6mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2565-klamka-infinity-line-wenus-satyna-rozeta-kwadrat.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2802-klamka-julia-rozeta-okragla-r2-chrom-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2803-klamka-julia-rozeta-okragla-r2-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2800-klamka-luna-na-rozecie-okraglej-r9-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2827-klamka-mistico-na-rozecie-kwadratowej-qr14-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 207/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka MISTICO na rozecie kwadratowej QR14 chrom satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

50,27 zł 61,83 zł

Klamka MISTICO na rozecie kwadratowej QR14 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

55,47 zł 68,22 zł

Klamka NIKE rozeta okrągła R2 nikiel antyczny
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

52,00 zł 63,96 zł

Klamka NIKE rozeta okrągła R2 patyna antyczna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

48,53 zł 59,70 zł

Klamka ORTERA rozeta okrągła R2 nikiel antyczny
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

56,33 zł 69,29 zł

Klamka ORTERA rozeta okrągła R2 patyna antyczna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na okrągłej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

52,00 zł 63,96 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2828-klamka-mistico-na-rozecie-kwadratowej-qr14-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2829-klamka-mistico-na-rozecie-kwadratowej-qr14-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2804-klamka-nike-rozeta-okragla-r2-nikiel-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2805-klamka-nike-rozeta-okragla-r2-patyna-antyczna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2806-klamka-ortera-rozeta-okragla-r2-nikiel-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2807-klamka-ortera-rozeta-okragla-r2-patyna-antyczna.html


9-01-2022 KLAMKI - 208/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka OSCAR rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit 
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

46,80 zł 57,56 zł

Klamka OSCAR rozeta kwadratowa QR9 chrom / nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

46,80 zł 57,56 zł

Klamka OSCAR rozeta kwadratowa QR9 nikiel satyna 
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

46,80 zł 57,56 zł

Klamka QUBIK rozeta kwadratowa czarna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na rozecie kwadratowej w modnym czarnym kolorze.
Producent: KUCHINOX

44,26 zł 54,44 zł

Klamka RETRO 72 bęb patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka nadająca się do stylowych pomieszczeń wymagających
odpowiedniego wzorrnictwa.
Producent: KUCHINOX

45,69 zł 56,20 zł

Klamka RETRO 72 klucz patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka nadająca się do stylowych pomieszczeń wymagających
odpowiedniego wzorrnictwa.
Producent: KUCHINOX

48,60 zł 59,78 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2830-klamka-oscar-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2831-klamka-oscar-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2832-klamka-oscar-rozeta-kwadratowa-qr9-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2991-klamka-qubik-rozeta-kwadratowa-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2996-klamka-retro-72-beb-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2995-klamka-retro-72-klucz-patyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 209/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka RETRO 72 wc patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka nadająca się do stylowych pomieszczeń wymagających
odpowiedniego wzorrnictwa.
Producent: KUCHINOX

49,37 zł 60,73 zł

Klamka ROMANA 72 klucz patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

Klamka ROMANA 72 klucz satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

Klamka ROMANA 72 wc patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

21,26 zł 26,15 zł

Klamka ROMANA 72 wc satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

21,26 zł 26,15 zł

Klamka ROMANA 72 wkładka patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2997-klamka-retro-72-wc-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2969-klamka-romana-72-klucz-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2973-klamka-romana-72-klucz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2972-klamka-romana-72-wc-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2976-klamka-romana-72-wc-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2971-klamka-romana-72-wkladka-patyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 210/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ROMANA 72 wkładka satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

19,26 zł 23,69 zł

Klamka ROMANA 90 klucz patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

24,15 zł 29,70 zł

Klamka ROMANA 90 klucz satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

24,15 zł 29,70 zł

Klamka ROMANA 90 wc patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

26,75 zł 32,90 zł

Klamka ROMANA 90 wc satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

26,75 zł 32,90 zł

Klamka ROMANA 90 wkładka patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

24,15 zł 29,70 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2975-klamka-romana-72-wkladka-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2978-klamka-romana-90-klucz-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2980-klamka-romana-90-klucz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2979-klamka-romana-90-wc-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2977-klamka-romana-90-wc-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2970-klamka-romana-90-wkladka-patyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 211/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ROMANA 90 wkładka satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

24,15 zł 29,70 zł

Klamka ROMANA-R rozeta okrągła patyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

17,84 zł 21,94 zł

Klamka ROMANA-R rozeta okrągła satyna
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka o nowoczesnym wzornictwie dostępna w modnej kolorystyce
starego złota oraz satyna nikiel.
Producent: DOMINO

17,84 zł 21,94 zł

Klamka ROYAL rozeta kwadratowa QR4 chrom
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

68,47 zł 84,21 zł

Klamka ROYAL VR1 rozeta prostokątna chrom/beż matowy
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka z eleganckimi wstawkami dekoracyjnymi w rękojeści. Rozety prostokątne
podkreślają wyjątkowy design. Do kompletu rozety prostokątne VR1.

Producent: ROOTHKIN

130,00 zł 159,90 zł

Klamka ROYAL VR1 rozeta prostokątna chrom/biały matowy
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka z eleganckimi wstawkami dekoracyjnymi w rękojeści. Rozety prostokątne
podkreślają wyjątkowy design. Do kompletu rozety prostokątne VR1.

Producent: ROOTHKIN

130,00 zł 159,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2974-klamka-romana-90-wkladka-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2966-klamka-romana-r-rozeta-okragla-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2967-klamka-romana-r-rozeta-okragla-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2835-klamka-royal-rozeta-kwadratowa-qr4-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2788-klamka-royal-vr1-rozeta-prostokatna-chrom-bez-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2789-klamka-royal-vr1-rozeta-prostokatna-chrom-bialy-matowy.html


9-01-2022 KLAMKI - 212/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka ROYAL VR1 rozeta prostokątna chrom/czarny matowy
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka z eleganckimi wstawkami dekoracyjnymi w rękojeści. Rozety prostokątne
podkreślają wyjątkowy design. Do kompletu rozety prostokątne VR1.

Producent: ROOTHKIN

103,13 zł 126,85 zł

Klamka ROYAL VR1 rozeta prostokątna chrom/czerwony matowy
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka z eleganckimi wstawkami dekoracyjnymi w rękojeści. Rozety prostokątne
podkreślają wyjątkowy design. Do kompletu rozety prostokątne VR1.

Producent: ROOTHKIN

130,00 zł 159,90 zł

Klamka SYDNEY szyld 72mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka SYDNEY szyld 72mm mosiądz antyczny wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka SYDNEY szyld 72mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka SYDNEY szyld 72mm nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2790-klamka-royal-vr1-rozeta-prostokatna-chrom-czarny-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2791-klamka-royal-vr1-rozeta-prostokatna-chrom-czerwony-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2868-klamka-sydney-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2869-klamka-sydney-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2870-klamka-sydney-szyld-72mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2871-klamka-sydney-szyld-72mm-nikiel-satyna-klucz.html


9-01-2022 KLAMKI - 213/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka SYDNEY szyld 72mm nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka SYDNEY szyld 72mm nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka SYDNEY szyld 90mm mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka SYDNEY szyld 90mm mosiądz antyczny wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka SYDNEY szyld 90mm mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka SYDNEY szyld 90mm nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2872-klamka-sydney-szyld-72mm-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2873-klamka-sydney-szyld-72mm-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2874-klamka-sydney-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2875-klamka-sydney-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2876-klamka-sydney-szyld-90mm-mosiadz-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2877-klamka-sydney-szyld-90mm-nikiel-satyna-klucz.html


9-01-2022 KLAMKI - 214/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka SYDNEY szyld 90mm nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

33,80 zł 41,57 zł

Klamka SYDNEY szyld 90mm nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na długim szyldzie. Wybierz model o wybranym rozstawie i otworowaniu na
klucz,na wkładkę lub łazienkowa.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Klamka UNICO rozeta kwadratowa QR14 chrom satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

58,93 zł 72,49 zł

Klamka UNICO rozeta kwadratowa QR14 nikiel satyna
Skrócony opis:
Nowoczesna klamka na kwadratowej rozecie. Do kompletu wybierz rozety na klucz, na wkładkę lub
łazienkowa z seri podanej w nazwie produktu

Producent: ROOTHKIN

59,80 zł 73,55 zł

Rozeta BRAVO patyna
Skrócony opis:
Rozeta prostokątna do klamkBRAVO.

Producent: ALUBRASS

12,56 zł 15,45 zł

Rozeta BRAVO nikiel
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka na długim szyldzie, w modnych kolorach i modnym
wzorcnictwie.
Producent: ALUBRASS

12,56 zł 15,45 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2878-klamka-sydney-szyld-90mm-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2879-klamka-sydney-szyld-90mm-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2836-klamka-unico-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2837-klamka-unico-rozeta-kwadratowa-qr14-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3007-klamka-bravo-rozeta-kwadrat-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/3003-rozeta-bravo-nikiel.html


9-01-2022 KLAMKI - 215/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa klucz czarna QUBIK
Skrócony opis: Rozeta do klamki QUBIK w kolorze czarnym.
Producent: KUCHINOX

19,36 zł 23,81 zł

Rozeta kwadratowa klucz satyna do klamki ENE
Skrócony opis: Rozeta kwadratowa pasująca do klamek ENE.
Producent: DOMINO

15,41 zł 18,95 zł

Rozeta kwadratowa QR14 chrom klucz
Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta kwadratowa QR14 chrom satyna klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta kwadratowa QR14 chrom satyna wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta kwadratowa QR14 chrom satyna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2992-rozeta-kwadratowa-klucz-czarna-qubik.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2984-rozeta-kwadratowa-klucz-satyna-do-klamki-ene.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2904-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2907-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2908-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2909-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-satyna-wkladka.html


9-01-2022 KLAMKI - 216/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa QR14 chrom wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta kwadratowa QR14 chrom wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta kwadratowa QR14 nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta kwadratowa QR14 nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta kwadratowa QR14 nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta kwadratowa QR4 chrom klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

28,51 zł 35,07 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2905-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2906-rozeta-kwadratowa-qr14-chrom-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2910-rozeta-kwadratowa-qr14-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2911-rozeta-kwadratowa-qr14-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2912-rozeta-kwadratowa-qr14-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2913-rozeta-kwadratowa-qr4-chrom-klucz.html


9-01-2022 KLAMKI - 217/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa QR4 chrom wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

42,21 zł 51,91 zł

Rozeta kwadratowa QR4 chrom wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

28,51 zł 35,07 zł

Rozeta kwadratowa QR6 chrom / grafit klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

16,47 zł 20,25 zł

Rozeta kwadratowa QR6 chrom / grafit wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

23,40 zł 28,78 zł

Rozeta kwadratowa QR6 chrom / grafit wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

16,47 zł 20,25 zł

Rozeta kwadratowa QR6 chrom / nikiel klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

18,09 zł 22,25 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2914-rozeta-kwadratowa-qr4-chrom-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2915-rozeta-kwadratowa-qr4-chrom-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2916-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-grafit-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2917-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-grafit-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2918-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-grafit-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2919-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-nikiel-klucz.html


9-01-2022 KLAMKI - 218/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa QR6 chrom / nikiel wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

21,23 zł 26,11 zł

Rozeta kwadratowa QR6 chrom / nikiel wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

16,47 zł 20,25 zł

Rozeta kwadratowa QR8 chrom klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

24,00 zł 29,52 zł

Rozeta kwadratowa QR8 chrom wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

29,47 zł 36,25 zł

Rozeta kwadratowa QR8 chrom wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

24,00 zł 29,52 zł

Rozeta kwadratowa QR8 czarny klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

24,00 zł 29,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2920-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-nikiel-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2921-rozeta-kwadratowa-qr6-chrom-nikiel-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2922-rozeta-kwadratowa-qr8-chrom-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2923-rozeta-kwadratowa-qr8-chrom-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2924-rozeta-kwadratowa-qr8-chrom-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2925-rozeta-kwadratowa-qr8-czarny-klucz.html


9-01-2022 KLAMKI - 219/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa QR8 czarny wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

29,47 zł 36,25 zł

Rozeta kwadratowa QR8 czarny wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

24,00 zł 29,52 zł

Rozeta kwadratowa QR8 nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

24,00 zł 29,52 zł

Rozeta kwadratowa QR8 nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

29,47 zł 36,25 zł

Rozeta kwadratowa QR8 nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

24,00 zł 29,52 zł

Rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2926-rozeta-kwadratowa-qr8-czarny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2927-rozeta-kwadratowa-qr8-czarny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2928-rozeta-kwadratowa-qr8-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2929-rozeta-kwadratowa-qr8-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2930-rozeta-kwadratowa-qr8-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2931-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit-klucz.html


9-01-2022 KLAMKI - 220/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta kwadratowa QR9 chrom / grafit wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta kwadratowa QR9 grafit klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,51 zł

Rozeta kwadratowa QR9 grafit wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta kwadratowa QR9 grafit wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,51 zł

Rozeta kwadratowa QR9 nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,51 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2932-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2933-rozeta-kwadratowa-qr9-chrom-grafit-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2934-rozeta-kwadratowa-qr9-grafit-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2935-rozeta-kwadratowa-qr9-grafit-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2936-rozeta-kwadratowa-qr9-grafit-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2937-rozeta-kwadratowa-qr9-nikiel-satyna-klucz.html


9-01-2022 KLAMKI - 221/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta kwadratowa QR9 nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta kwadratowa QR9 nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta kwadratowa pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,51 zł

Rozeta kwadratowa wc czarna QUBIK
Skrócony opis: Rozeta do klamki QUBIK w kolorze czarnym.
Producent: KUCHINOX

25,60 zł 31,49 zł

Rozeta kwadratowa wc satyna do klamki ENE
Skrócony opis: Rozeta kwadratowa pasująca do klamek ENE.
Producent: DOMINO

21,47 zł 26,41 zł

Rozeta kwadratowa wkładka czarna QUBIK
Skrócony opis: Rozeta do klamki QUBIK w kolorze czarnym.
Producent: KUCHINOX

19,36 zł 23,81 zł

Rozeta kwadratowa władka satyna do klamki ENE
Skrócony opis: Rozeta kwadratowa pasująca do klamek ENE.
Producent: DOMINO

15,41 zł 18,95 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2938-rozeta-kwadratowa-qr9-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2939-rozeta-kwadratowa-qr9-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2994-rozeta-kwadratowa-wc-czarna-qubik.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2981-rozeta-kwadratowa-wc-satyna-do-klamki-ene.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2993-rozeta-kwadratowa-wkladka-czarna-qubik.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2982-rozeta-kwadratowa-wladka-satyna-do-klamki-ene.html


9-01-2022 KLAMKI - 222/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta okrągła R2 chrom / nikiel-satyna klucz
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

12,13 zł 14,92 zł

Rozeta okrągła R2 chrom / nikiel-satyna wc
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,07 zł 23,45 zł

Rozeta okrągła R2 chrom / nikiel-satyna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

12,13 zł 14,92 zł

Rozeta okrągła R2 mosiądz antyczny klucz
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

21,67 zł 26,65 zł

Rozeta okrągła R2 mosiądz antyczny wc
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

36,40 zł 44,77 zł

Rozeta okrągła R2 mosiądz antyczny wkładka
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

21,67 zł 26,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2940-rozeta-okragla-r2-chrom-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2941-rozeta-okragla-r2-chrom-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2942-rozeta-okragla-r2-chrom-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2943-rozeta-okragla-r2-mosiadz-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2944-rozeta-okragla-r2-mosiadz-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2945-rozeta-okragla-r2-mosiadz-antyczny-wkladka.html


9-01-2022 KLAMKI - 223/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta okrągła R2 nikiel antyczny klucz
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel antyczny wc
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

42,47 zł 52,23 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel antyczny wkładka
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel chrom klucz
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

12,13 zł 14,92 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel chrom wc
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,07 zł 23,45 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel chrom wkładka
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

12,13 zł 14,92 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2946-rozeta-okragla-r2-nikiel-antyczny-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2947-rozeta-okragla-r2-nikiel-antyczny-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2948-rozeta-okragla-r2-nikiel-antyczny-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2952-rozeta-okragla-r2-nikiel-chrom-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2953-rozeta-okragla-r2-nikiel-chrom-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2954-rozeta-okragla-r2-nikiel-chrom-wkladka.html


9-01-2022 KLAMKI - 224/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta okrągła R2 nikiel satyna klucz
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

12,13 zł 14,92 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel satyna wc
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,07 zł 23,46 zł

Rozeta okrągła R2 nikiel satyna wkładka
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

12,13 zł 14,92 zł

Rozeta okrągła R9 chrom klucz
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

Rozeta okrągła R9 chrom wc
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

27,73 zł 34,11 zł

Rozeta okrągła R9 chrom wkładka
Skrócony opis:
Rozeta okrągła pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

19,93 zł 24,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2949-rozeta-okragla-r2-nikiel-satyna-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2950-rozeta-okragla-r2-nikiel-satyna-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2951-rozeta-okragla-r2-nikiel-satyna-wkladka.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2955-rozeta-okragla-r9-chrom-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2956-rozeta-okragla-r9-chrom-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2957-rozeta-okragla-r9-chrom-wkladka.html


9-01-2022 KLAMKI - 225/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta prostokątna VR1 chrom klucz
Skrócony opis:
Rozeta prostokątna pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

28,51 zł 35,07 zł

Rozeta prostokątna VR1 chrom wc
Skrócony opis:
Rozeta prostokątna pasująca do klamek zawierających w nazwie jej kod.

Producent: ROOTHKIN

42,21 zł 51,91 zł

KLAMKI DO DRZWI ALUMINIOWYCH I PCV
Strona główna > KLAMKI > KLAMKI DO DRZWI ALUMINIOWYCH I PCV

Klamka 165 72 bęb czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem proszkowym. Klamka
nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe poprzez kołek nitujący.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Klamka 165 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem proszkowym. Klamka
nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe poprzez kołek nitujący.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Klamka bramowa 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem proszkowym. Klamka
nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe poprzez kołek
nitujący.Klamka posiada trzpień 10mm jaki jest wymagany przy zamkach wpuszczanych
bramowych.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

33,31 zł 40,97 zł

Klamka bramowa 90 klucz czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem proszkowym. Klamka
nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe poprzez kołek
nitujący.Klamka posiada trzpień 10mm jaki jest wymagany przy zamkach wpuszczanych
bramowych.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

33,31 zł 40,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2958-rozeta-prostokatna-vr1-chrom-klucz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-wewnetrznych/2959-rozeta-prostokatna-vr1-chrom-wc.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3858-klamka-165-72-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3859-klamka-165-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3867-klamka-bramowa-90-beb-brazowa-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3868-klamka-bramowa-90-klucz-brazowa-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 226/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka HD 31 92mm biała
Skrócony opis:
Ekonomiczna klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które wymuszają
wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu może
wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy, czarny,
srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

20,00 zł 24,60 zł

Klamka HD 31 92mm brązowa
Skrócony opis:
Ekonomiczna klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które wymuszają
wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu może
wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy, czarny,
srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

20,00 zł 24,60 zł

Klamka HD 31 92mm czarna
Skrócony opis:
Ekonomiczna klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które wymuszają
wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu może
wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy, czarny,
srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

20,00 zł 24,60 zł

Klamka HD 31 92mm srebrna
Skrócony opis:
Ekonomiczna klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które wymuszają
wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu może
wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy, czarny,
srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

20,00 zł 24,60 zł

Klamka MASTER COMFORT biała
Skrócony opis:
Klamka na szyldzie dzielonym prostokątnym lakierowana lakierem proszkowym. Powłoka
dodatkowo zabezpieczona jest nylonem, dzięki czemu powierzchnia klamki jest estetyczna i trwała.
Klamka posiada mechanizma wspomagania.

Producent: MASTER

41,07 zł 50,52 zł

Klamka MASTER COMFORT brązowa
Skrócony opis:
Klamka na szyldzie dzielonym prostokątnym lakierowana lakierem proszkowym. Powłoka
dodatkowo zabezpieczona jest nylonem, dzięki czemu powierzchnia klamki jest estetyczna i trwała.
Klamka posiada mechanizma wspomagania.

Producent: MASTER

41,07 zł 50,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3938-klamka-hd-31-92mm-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3939-klamka-hd-31-92mm-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3941-klamka-hd-31-92mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3940-klamka-hd-31-92mm-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3875-klamka-master-comfort-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3874-klamka-master-comfort-brazowa.html


9-01-2022 KLAMKI - 227/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka MASTER COMFORT srebrna
Skrócony opis:
Klamka na szyldzie dzielonym prostokątnym lakierowana lakierem proszkowym. Powłoka
dodatkowo zabezpieczona jest nylonem, dzięki czemu powierzchnia klamki jest estetyczna i trwała.
Klamka posiada mechanizma wspomagania.

Producent: MASTER

41,07 zł 50,52 zł

Klamka METALIK SOLO z rozetami tworzywo czarna
Skrócony opis:
Klamka bez rozet, trzpień standardowy 8mm, lakierowana proszkiem. W komplecie rozety pod
wkładkę wciskane z tworzywa.

Producent: METALIK

17,07 zł 21,00 zł

Klamka ST27 72 bęb czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie aluminiowym lakierowana lakierem proszkowym.
Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpieniem łączona jest na stałe poprzez kołek
nitujący.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

45,29 zł 55,71 zł

Klamka ST27 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie aluminiowym lakierowana lakierem proszkowym.
Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpieniem łączona jest na stałe poprzez kołek
nitujący.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

45,29 zł 55,71 zł

Klamka WALA H1 72 bęb biała
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka WALA H1 72 bęb brązowa
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3873-klamka-master-comfort-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3917-klamka-metalik-solo-z-rozetami-tworzywo-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3849-klamka-st27-72-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3850-klamka-st27-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3882-klamka-wala-h1-72-beb-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3883-klamka-wala-h1-72-beb-brazowa.html


9-01-2022 KLAMKI - 228/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka WALA H1 72 bęb inox
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

63,47 zł 78,07 zł

Klamka WALA H1 72 bęb srebrna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka WALA H1 92 bęb biała
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka WALA H1 92 bęb czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka WALA H1 92 bęb inox
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

63,47 zł 78,07 zł

Klamka WALA H1 92 bęb srebrna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni.
Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę bezpieczną.
Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3886-klamka-wala-h1-72-beb-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3884-klamka-wala-h1-72-beb-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3887-klamka-wala-h1-92-beb-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3888-klamka-wala-h1-92-beb-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3891-klamka-wala-h1-92-beb-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3889-klamka-wala-h1-92-beb-srebrna.html


9-01-2022 KLAMKI - 229/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka WALA H1 KRÓTKA biała
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni. 

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka WALA H1 KRÓTKA brązowa
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni. 

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka WALA H1 KRÓTKA inox
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni. 

Producent: WALA

63,47 zł 78,07 zł

Klamka WALA H1 KRÓTKA srebrna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki czemu może
współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry 45 stopni. 

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka ZB tarcze pod klamkę i wkładkę czarna
Skrócony opis:
Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem proszkowym. Klamka
nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe poprzez kołek nitujący.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

49,81 zł 61,27 zł

Klamka-Uchwyt 165 72 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały - Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe
poprzez kołek nitujący.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3902-klamka-wala-h1-krotka-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3903-klamka-wala-h1-krotka-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3906-klamka-wala-h1-krotka-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3904-klamka-wala-h1-krotka-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3864-klamka-zb-tarcze-pod-klamke-i-wkladke-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3860-klamka-uchwyt-165-72-beb-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 230/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka-Uchwyt 165 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały - Klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe
poprzez kołek nitujący.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Klamka-Uchwyt bramowa 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały - klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe
poprzez kołek nitujący.Klamka posiada trzpień 10mm jaki jest wymagany przy zamkach
wpuszczanych bramowych.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Klamka-Uchwyt ST27 72 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały - klamka wykonana z aluminium na szyldzie aluminiowym lakierowana lakierem
proszkowym. Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpieniem łączona jest na stałe
poprzez kołek nitujący.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

45,29 zł 55,71 zł

Klamka-Uchwyt ST27 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały - klamka wykonana z aluminium na szyldzie aluminiowym lakierowana lakierem
proszkowym. Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpieniem łączona jest na stałe
poprzez kołek nitujący.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

45,29 zł 55,71 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 72 bęb biała
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 72 bęb brązowa
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3861-klamka-uchwyt-165-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3869-klamka-uchwyt-bramowa-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3851-klamka-uchwyt-st27-72-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3852-klamka-uchwyt-st27-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3892-klamka-uchwyt-wala-h1-72-beb-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3893-klamka-uchwyt-wala-h1-72-beb-brazowa.html


9-01-2022 KLAMKI - 231/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka-Uchwyt WALA H1 72 bęb inox
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

63,47 zł 78,07 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 72 bęb srebrna
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 92 bęb biała
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 92 bęb brązowa
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 92 bęb inox
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

63,47 zł 78,07 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 92 bęb srebrna
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. Strona zewnętrzna klamki nie posiada otworów montazowych co czyni z niej klamkę
bezpieczną. Dzięki wąskiej szerokości z powodzeniem nadaje się do profili aluminiowych oraz PCV.

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3896-klamka-uchwyt-wala-h1-72-beb-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3894-klamka-uchwyt-wala-h1-72-beb-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3897-klamka-uchwyt-wala-h1-92-beb-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3898-klamka-uchwyt-wala-h1-92-beb-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3901-klamka-uchwyt-wala-h1-92-beb-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3899-klamka-uchwyt-wala-h1-92-beb-srebrna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka-Uchwyt WALA H1 KRÓTKA biała
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. 

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 KRÓTKA czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. 

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 KRÓTKA inox
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. 

Producent: WALA

63,47 zł 78,07 zł

Klamka-Uchwyt WALA H1 KRÓTKA srebrna
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium, posiada mechanizm wspomagania uniwersalny, dzięki
czemu może współpracować z zamkami, gdzie ryglowanie odbywa się poprzez ruch klamki do góry
45 stopni. 

Producent: WALA

32,67 zł 40,18 zł

Klamka-Uchwyt ZB tarcze pod klamkę i wkładkę czarna
Skrócony opis:
Uchwyt stały-klamka wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. Klamka nie posiada mechanizmu wspomagania, z trzpeiniem łączona jest na stałe
poprzez kołek nitujący.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Szyld prostokatny WALA bęb biała
Skrócony opis:
Rozeta pod wkładkę do kompletu do klamki H1.

Producent: WALA

10,50 zł 12,92 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3907-klamka-uchwyt-wala-h1-krotka-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3908-klamka-uchwyt-wala-h1-krotka-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3911-klamka-uchwyt-wala-h1-krotka-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3909-klamka-uchwyt-wala-h1-krotka-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3865-klamka-uchwyt-zb-tarcze-pod-klamke-i-wkladke-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3912-szyld-prostokatny-wala-beb-biala.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Szyld prostokątny WALA bęb brązowa
Skrócony opis:
Rozeta pod wkładkę do kompletu do klamki H1.

Producent: WALA

10,50 zł 12,92 zł

Szyld prostokątny WALA bęb inox
Skrócony opis:
Rozeta pod wkładkę do kompletu do klamki H1.

Producent: WALA

20,91 zł 25,72 zł

Szyld prostokątny WALA bęb srebrna
Skrócony opis:
Rozeta pod wkładkę do kompletu do klamki H1.

Producent: WALA

7,00 zł 8,61 zł

Szyld tworzywowy wciskany czarny
Skrócony opis:
Rozeta wciskana pod wkładkę wykonana z tworzywa.

Producent: METALIK

1,31 zł 1,61 zł

Uchwyt-Klamka HD 30 92mm biała
Skrócony opis:
Ekonomiczny Uchwyt-klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które
wymuszają wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu
może wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy,
czarny, srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

25,00 zł 30,75 zł

Uchwyt-Klamka HD 30 92mm brązowa
Skrócony opis:
Ekonomiczny Uchwyt-klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które
wymuszają wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu
może wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy,
czarny, srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

25,00 zł 30,75 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3913-szyld-prostokatny-wala-beb-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3916-szyld-prostokatny-wala-beb-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3914-szyld-prostokatny-wala-beb-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3918-szyld-tworzywowy-wciskany-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3943-uchwyt-klamka-hd-30-92mm-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3942-uchwyt-klamka-hd-30-92mm-brazowa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Uchwyt-Klamka HD 30 92mm czarna
Skrócony opis:
Ekonomiczny Uchwyt-klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które
wymuszają wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu
może wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy,
czarny, srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

25,00 zł 30,75 zł

Uchwyt-Klamka HD 30 92mm srebrny
Skrócony opis:
Ekonomiczny Uchwyt-klamka przeznaczona głównie do profili PVC oraz aluminiowych, które
wymuszają wąski szyld klamki. Klamka posiada wspomagania dwustronne - góra/dół, dzięki czemu
może wspólpracować z zamkami ryglowanymi klamką do góry. Dostepne kolory : biały, brązowy,
czarny, srebrny (patrz osobne pozycje)
Klamka składa się z rdzenia odlewanego plus część wierzcnia lakierowana.
 

Producent: DOORTECH

25,00 zł 30,75 zł

Uchwyt-Uchwyt 165 72 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt-uchwyt stały  wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. 
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Uchwyt-Uchwyt 165 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt-uchwyt stały  wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. 
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Uchwyt-Uchwyt bramowa 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt-uchwyt stały wykonany z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. Uchwyt przeznaczony jest do współpracy z zamkiem bramowym rolkowym.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

Uchwyt-Uchwyt ST27 72 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt-uchwyt stały wykonany z aluminium na szyldzie aluminiowym lakierowana lakierem
proszkowym. Przeznaczony do wspólpracy z zmakami rolkowymi.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

45,29 zł 55,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3945-uchwyt-klamka-hd-30-92mm-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3944-uchwyt-klamka-hd-30-92mm-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3862-uchwyt-uchwyt-165-72-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3863-uchwyt-uchwyt-165-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3871-uchwyt-uchwyt-bramowa-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3853-uchwyt-uchwyt-st27-72-beb-czarna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Uchwyt-Uchwyt ST27 90 bęb czarna
Skrócony opis:
Uchwyt-uchwyt stały wykonany z aluminium na szyldzie aluminiowym lakierowana lakierem
proszkowym. Przeznaczony do wspólpracy z zmakami rolkowymi.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

45,29 zł 55,71 zł

Uchwyt-Uchwyt ZB tarcze pod klamkę i wkładkę czarna
Skrócony opis:
Uchwyt-uchwyt stały wykonana z aluminium na szyldzie stalowym lakierowana lakierem
proszkowym. Przeznaczenie głównie do współpracy z zamkiemami rolkowymi.
Produkt tylko na zamówienie. Prosimy o kontakt w sprawie zakupu.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

0,01 zł 0,01 zł

KLAMKI DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
Strona główna > KLAMKI > KLAMKI DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F8 czarny
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

254,80 zł 313,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3854-uchwyt-uchwyt-st27-90-beb-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-aluminiowych-i-pcv/3866-uchwyt-uchwyt-zb-tarcze-pod-klamke-i-wkladke-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3573-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3574-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3580-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3743-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-72-beb-f8-czarny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F8 czarny
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

254,80 zł 313,40 zł

Klamka AXA APOLLO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

APOLLO PREMIUM-FLEX
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• Wybierz kompletacje klamki - klamka-klamka, pochwyt-klamka, rozeta górna

Klasa 3 klasa bezpieczeństwa 

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3575-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3576-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3577-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3578-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3744-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-92-beb-f8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3579-klamka-axa-apollo-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html


9-01-2022 KLAMKI - 237/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA CEREZ Z ROZETĄ BĘB F1 srebrny
Skrócony opis:

CERES
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Klasa podstawowa

Producent: AXA

137,20 zł 168,76 zł

Klamka AXA CEREZ Z ROZETĄ BĘB F4 stare złoto
Skrócony opis:

CERES
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Klasa podstawowa

Producent: AXA

137,20 zł 168,76 zł

Klamka AXA CEREZ Z ROZETĄ BĘB F6 inox
Skrócony opis:

CERES
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Klasa podstawowa

Producent: AXA

137,20 zł 168,76 zł

Klamka AXA CEREZ Z ROZETĄ BĘB F8 czarny
Skrócony opis:

CERES
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Klasa podstawowa

Producent: AXA

157,73 zł 194,01 zł

Klamka AXA CEREZ Z ROZETĄ BĘB F9 tytan
Skrócony opis:

CERES
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Klasa podstawowa

Producent: AXA

137,20 zł 168,76 zł

Klamka AXA DIANA FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F1 srebrny
Skrócony opis:

DIANA PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• w standardzie: trzpień 150 mm (pływający) do klamki, 125 mm do gałki, śruby 100 mm
• Produkt Polski
 

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3581-klamka-axa-cerez-z-rozeta-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3582-klamka-axa-cerez-z-rozeta-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3583-klamka-axa-cerez-z-rozeta-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3736-klamka-axa-cerez-z-rozeta-beb-f8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3584-klamka-axa-cerez-z-rozeta-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3585-klamka-axa-diana-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f1-srebrny.html


9-01-2022 KLAMKI - 238/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA DIANA FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F4 stare złoto
Skrócony opis:

DIANA PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• w standardzie: trzpień 150 mm (pływający) do klamki, 125 mm do gałki, śruby 100 mm
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

Klamka AXA DIANA FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F6 inox
Skrócony opis:

DIANA PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• w standardzie: trzpień 150 mm (pływający) do klamki, 125 mm do gałki, śruby 100 mm
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

Klamka AXA DIANA FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F9 tytan
Skrócony opis:

DIANA PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• w standardzie: trzpień 150 mm (pływający) do klamki, 125 mm do gałki, śruby 100 mm
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

Klamka AXA DIVA 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA DIVA 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA DIVA 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3586-klamka-axa-diana-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3587-klamka-axa-diana-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3588-klamka-axa-diana-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3593-klamka-axa-diva-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3594-klamka-axa-diva-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3595-klamka-axa-diva-72-beb-f6-inox.html


9-01-2022 KLAMKI - 239/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA DIVA 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA DIVA 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA DIVA 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA DIVA 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

DIVA STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3596-klamka-axa-diva-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3597-klamka-axa-diva-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3598-klamka-axa-diva-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3599-klamka-axa-diva-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3600-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3601-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html


9-01-2022 KLAMKI - 240/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA DIVA FLEX ZABEZPIECZENIE72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

DIVA FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3602-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3603-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3604-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3605-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3606-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3607-klamka-axa-diva-flex-zabezpieczenie72-beb-f6-inox.html


9-01-2022 KLAMKI - 241/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA HAGA PLUS 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
 

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 72 bęb F8 czarny
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
• produkt na zamówienie około 7 dni (kolor czarny)

Producent: AXA

105,47 zł 129,73 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3608-klamka-axa-haga-plus-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3609-klamka-axa-haga-plus-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3610-klamka-axa-haga-plus-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3611-klamka-axa-haga-plus-72-beb-f8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3612-klamka-axa-haga-plus-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3613-klamka-axa-haga-plus-92-beb-f1-srebrny.html


9-01-2022 KLAMKI - 242/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA HAGA PLUS 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 92 bęb F8 czarny
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

105,47 zł 129,73 zł

Klamka AXA HAGA PLUS 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

HAGA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski
•

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3614-klamka-axa-haga-plus-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3615-klamka-axa-haga-plus-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3616-klamka-axa-haga-plus-92-beb-f8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3617-klamka-axa-haga-plus-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3618-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3619-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html


9-01-2022 KLAMKI - 243/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F8 czarny
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

254,80 zł 313,40 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3627-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3620-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-72-beb-f8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3621-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3622-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3623-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3624-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html


9-01-2022 KLAMKI - 244/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F8 czarny
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

254,80 zł 313,40 zł

Klamka AXA JUPITER FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

JUPITER PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,00 zł 275,52 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3625-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-92-beb-f8-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3626-klamka-axa-jupiter-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3628-klamka-axa-manitoba-plus-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3629-klamka-axa-manitoba-plus-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3630-klamka-axa-manitoba-plus-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3631-klamka-axa-manitoba-plus-72-beb-f9-tytan.html


9-01-2022 KLAMKI - 245/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA MANITOBA PLUS 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MANITOBA PLUS 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

MANITOBA PLUS
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

92,40 zł 113,65 zł

Klamka AXA MARS FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F1 srebrny
Skrócony opis:

MARS PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

Klamka AXA MARS FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F4 stare złoto
Skrócony opis:

MARS PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3632-klamka-axa-manitoba-plus-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3633-klamka-axa-manitoba-plus-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3634-klamka-axa-manitoba-plus-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3635-klamka-axa-manitoba-plus-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3636-klamka-axa-mars-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3637-klamka-axa-mars-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f4-stare-zloto.html


9-01-2022 KLAMKI - 246/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA MARS FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F6 inox
Skrócony opis:

MARS PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

Klamka AXA MARS FLEX ZABEZPIECZENIE Z ROZETĄ BĘB F9 tytan
Skrócony opis:

MARS PREMIUM-FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie PREMIUM
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

236,13 zł 290,44 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3638-klamka-axa-mars-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3639-klamka-axa-mars-flex-zabezpieczenie-z-rozeta-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3644-klamka-axa-niagara-plus-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3645-klamka-axa-niagara-plus-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3646-klamka-axa-niagara-plus-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3647-klamka-axa-niagara-plus-72-beb-f9-tytan.html


9-01-2022 KLAMKI - 247/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA NIAGARA PLUS 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA NIAGARA PLUS 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

NIAGARA PLUS
Klasa podstawowa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych oraz wielopunktowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym (wersja PLUS)
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

88,67 zł 109,06 zł

Klamka AXA ODIN 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA ODIN 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3648-klamka-axa-niagara-plus-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3649-klamka-axa-niagara-plus-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3650-klamka-axa-niagara-plus-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3651-klamka-axa-niagara-plus-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3652-klamka-axa-odin-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3653-klamka-axa-odin-72-beb-f4-stare-zloto.html


9-01-2022 KLAMKI - 248/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA ODIN 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA ODIN 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA ODIN 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA ODIN 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA ODIN 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA ODIN 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ODIN STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3654-klamka-axa-odin-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3667-klamka-axa-odin-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3655-klamka-axa-odin-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3656-klamka-axa-odin-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3657-klamka-axa-odin-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3658-klamka-axa-odin-92-beb-f9-tytan.html


9-01-2022 KLAMKI - 249/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3659-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3660-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3661-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3662-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3663-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3664-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html


9-01-2022 KLAMKI - 250/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ODIN FLEX ZABEZPIECZENIE72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ODIN FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA OTTAWA 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

OTTAWA
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie zewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

66,27 zł 81,51 zł

Klamka AXA OTTAWA 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

OTTAWA
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie zewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

66,27 zł 81,51 zł

Klamka AXA OTTAWA 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

OTTAWA
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie zewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

66,27 zł 81,51 zł

Klamka AXA OTTAWA 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

OTTAWA
Klasa podstawowa

• wspomaganie w szyldzie zewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

66,27 zł 81,51 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3665-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3666-klamka-axa-odin-flex-zabezpieczenie72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3668-klamka-axa-ottawa-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3669-klamka-axa-ottawa-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3670-klamka-axa-ottawa-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3671-klamka-axa-ottawa-72-beb-f9-tytan.html


9-01-2022 KLAMKI - 251/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA PRESTIGE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3672-klamka-axa-prestige-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3673-klamka-axa-prestige-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3674-klamka-axa-prestige-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3675-klamka-axa-prestige-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3676-klamka-axa-prestige-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3677-klamka-axa-prestige-92-beb-f4-stare-zloto.html


9-01-2022 KLAMKI - 252/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA PRESTIGE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

PRESTIGE STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F8 czarna
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,93 zł 276,66 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3678-klamka-axa-prestige-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3679-klamka-axa-prestige-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3680-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3681-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3687-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3737-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-72-beb-f8-czarna.html


9-01-2022 KLAMKI - 253/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F8 czarna
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,93 zł 276,66 zł

Klamka AXA PRESTIGE FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

PRESTIGE FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3682-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3683-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3684-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3685-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3738-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-92-beb-f8-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3686-klamka-axa-prestige-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html


9-01-2022 KLAMKI - 254/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA QUEBEC 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3703-klamka-axa-quebec-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3688-klamka-axa-quebec-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3689-klamka-axa-quebec-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3690-klamka-axa-quebec-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3691-klamka-axa-quebec-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3692-klamka-axa-quebec-92-beb-f4-stare-zloto.html


9-01-2022 KLAMKI - 255/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA QUEBEC 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

QUEBEC STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

167,07 zł 205,50 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3693-klamka-axa-quebec-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3694-klamka-axa-quebec-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3695-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3696-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3697-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3698-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html


9-01-2022 KLAMKI - 256/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA QUEBEC FLEX ZABEZPIECZENIE72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

QUEBEC FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

193,20 zł 237,64 zł

Klamka AXA ROYAL 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA ROYAL 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3699-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3700-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3701-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3702-klamka-axa-quebec-flex-zabezpieczenie72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3704-klamka-axa-royal-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3705-klamka-axa-royal-72-beb-f4-stare-zloto.html


9-01-2022 KLAMKI - 257/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA ROYAL 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA ROYAL 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA ROYAL 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA ROYAL 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA ROYAL 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

Klamka AXA ROYAL 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ROYAL STANDARD
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

172,67 zł 212,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3706-klamka-axa-royal-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3707-klamka-axa-royal-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3708-klamka-axa-royal-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3709-klamka-axa-royal-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3710-klamka-axa-royal-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3711-klamka-axa-royal-92-beb-f9-tytan.html


9-01-2022 KLAMKI - 258/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F8 czarna
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,93 zł 276,66 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3712-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3713-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3719-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3739-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-72-beb-f8-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3714-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3715-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html


9-01-2022 KLAMKI - 259/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F8 czarna
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

224,93 zł 276,66 zł

Klamka AXA ROYAL FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

ROYAL FLEX
3 klasa bezpieczeństwa

• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

196,93 zł 242,22 zł

Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F1 srebrny
Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

TORONTO FIX
4 klasa bezpieczeństwa

 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3716-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3717-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3740-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-92-beb-f8-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3718-klamka-axa-royal-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3728-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-72-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3729-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-72-beb-f4-stare-zloto.html


9-01-2022 KLAMKI - 260/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 72 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

TORONTO FIX
4 klasa bezpieczeństwa

 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F1 srebrny
Skrócony opis:

TORONTO FIX
4 klasa bezpieczeństwa

 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F4 stare złoto
Skrócony opis:

TORONTO FIX
TORONTO FIX

4 klasa bezpieczeństwa
 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

4 klasa bezpieczeństwa
 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F6 inox
Skrócony opis:

TORONTO FIX
4 klasa bezpieczeństwa

 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE 92 bęb F9 tytan
Skrócony opis:

TORONTO FIX
4 klasa bezpieczeństwa

 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3730-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-72-beb-f9-tytan.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3731-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-92-beb-f1-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3732-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-92-beb-f4-stare-zloto.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3733-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-92-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3734-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie-92-beb-f9-tytan.html


9-01-2022 KLAMKI - 261/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka AXA TORONTO FLEX ZABEZPIECZENIE72 bęb F6 inox
Skrócony opis:

TORONTO FIX
4 klasa bezpieczeństwa

 
• możliwość zastosowania w zamkach listwowych
• wspomaganie w szyldzie wewnętrznym
• okucie dostosowane do drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych
• Produkt Polski

Producent: AXA

309,87 zł 381,14 zł

Klamka INFINITY CEZAR 72 bęb patyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

90,91 zł 111,82 zł

Klamka INFINITY CEZAR 72 bęb patyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

90,91 zł 111,82 zł

Klamka INFINITY CEZAR 72 bęb satyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

90,91 zł 111,82 zł

Klamka INFINITY CEZAR 72 bęb satyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

90,91 zł 111,82 zł

Klamka INFINITY CEZAR 90 bęb patyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowwe wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe śrub i trzpieni,
pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,58 zł 106,49 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/3735-klamka-axa-toronto-flex-zabezpieczenie72-beb-f6-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2656-klamka-infinity-cezar-72-beb-patyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2657-klamka-infinity-cezar-72-beb-patyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2658-klamka-infinity-cezar-72-beb-satyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2659-klamka-infinity-cezar-72-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2678-klamka-infinity-cezar-90-beb-patyna-lewa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY CEZAR 90 bęb patyna/satyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,58 zł 106,49 zł

Klamka INFINITY CEZAR 92 bęb satyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

90,91 zł 111,82 zł

Klamka INFINITY CEZAR 92 bęb satyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

90,91 zł 111,82 zł

Klamka INFINITY NERON 72 bęb patyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,58 zł 106,49 zł

Klamka INFINITY NERON 72 bęb patyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,58 zł 106,49 zł

Klamka INFINITY NERON 72 bęb satyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,58 zł 106,49 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2679-klamka-infinity-cezar-90-beb-patynasatyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2660-klamka-infinity-cezar-92-beb-satyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2661-klamka-infinity-cezar-92-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2672-klamka-infinity-neron-72-beb-patyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2673-klamka-infinity-neron-72-beb-patyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2674-klamka-infinity-neron-72-beb-satyna-lewa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY NERON 72 bęb satyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,58 zł 106,49 zł

Klamka INFINITY NERON 92 bęb satyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,58 zł 106,49 zł

Klamka INFINITY NERON 92 bęb satyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

86,58 zł 106,49 zł

Klamka INFINITY TORINO 72 bęb czarna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

94,36 zł 116,06 zł

Klamka INFINITY TORINO 72 bęb czarna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

94,36 zł 116,06 zł

Klamka INFINITY TORINO 72 bęb patyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

90,91 zł 111,82 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2675-klamka-infinity-neron-72-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2676-klamka-infinity-neron-92-beb-satyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2677-klamka-infinity-neron-92-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/4506-klamka-infinity-torino-72-beb-satyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/4505-klamka-infinity-torino-72-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2662-klamka-infinity-torino-72-beb-patyna-lewa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka INFINITY TORINO 72 bęb patyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

90,91 zł 111,82 zł

Klamka INFINITY TORINO 72 bęb satyna lewa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

90,91 zł 111,82 zł

Klamka INFINITY TORINO 72 bęb satyna prawa
Skrócony opis:
Klamki wejściowe przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy montażowe
śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

90,91 zł 111,82 zł

Klamka SPACE 72 wkładka patyna lewa
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka zewnętrzna przeznaczona do drzwi wewnątrz budynków np..
mieszkania w blokach.
Producent: DOMINO

54,28 zł 66,76 zł

Klamka SPACE 72 wkładka patyna prawa
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka zewnętrzna przeznaczona do drzwi wewnątrz budynków np..
mieszkania w blokach.
Producent: DOMINO

52,97 zł 65,15 zł

Klamka SPACE 72 wkładka satyna lewa
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka zewnętrzna przeznaczona do drzwi wewnątrz budynków np..
mieszkania w blokach.
Producent: DOMINO

54,52 zł 67,06 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2663-klamka-infinity-torino-72-beb-patyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2664-klamka-infinity-torino-72-beb-satyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2665-klamka-infinity-torino-72-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2985-klamka-space-72-wkladka-patyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2987-klamka-space-72-wkladka-patyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2988-klamka-space-72-wkladka-satyna-lewa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka SPACE 72 wkładka satyna prawa
Skrócony opis: Ekonomiczna klamka zewnętrzna przeznaczona do drzwi wewnątrz budynków np..
mieszkania w blokach.
Producent: DOMINO

54,52 zł 67,06 zł

Klamka T-INOX zewnętrzna szyld 72mm stal nierdzewna lewa
Skrócony opis:
Klamka zewnętrzna wykonana w 100% ze stali nierdzewnej. Zagwarantuje wysoką odporność na
ścieranie i odporność na warunki atmosferyczne.

Producent: ROOTHKIN

79,73 zł 98,07 zł

Klamka T-INOX zewnętrzna szyld 72mm stal nierdzewna prawa
Skrócony opis:
Klamka zewnętrzna wykonana w 100% ze stali nierdzewnej. Zagwarantuje wysoką odporność na
ścieranie i odporność na warunki atmosferyczne.

Producent: ROOTHKIN

79,73 zł 98,07 zł

Klamka-Pochwyt INFINITY CEZAR 72 bęb patyna lewa
Skrócony opis:
Klamko-pochwyt wejściowy przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy
montażowe śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP

Producent: INFINITY LINE

97,51 zł 119,93 zł

Klamka-Pochwyt INFINITY CEZAR 72 bęb patyna prawa
Skrócony opis:
Klamko-pochwyt wejściowy przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy
montażowe śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP

Producent: INFINITY LINE

97,51 zł 119,93 zł

Klamka-Pochwyt INFINITY CEZAR 72 bęb satyna lewa
Skrócony opis:
Klamko-pochwyt wejściowy przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy
montażowe śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

97,51 zł 119,93 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2989-klamka-space-72-wkladka-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2881-klamka-t-inox-zewnetrzna-szyld-72mm-stal-nierdzewna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2880-klamka-t-inox-zewnetrzna-szyld-72mm-stal-nierdzewna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2668-klamka-pochwyt-infinity-cezar-72-beb-patyna-lewa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2669-klamka-pochwyt-infinity-cezar-72-beb-patyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2670-klamka-pochwyt-infinity-cezar-72-beb-satyna-lewa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka-Pochwyt INFINITY CEZAR 72 bęb satyna prawa
Skrócony opis:
Klamko-pochwyt wejściowy przeznaczone do drzwi wewnatrzklatkowych,posiadają dwa zestawy
montażowe śrub i trzpieni, pozwalające na montaż na drzwiach o grubości od 40 mm do 100 mm.
Do kompletu polecamy rozety pod zamek górny z serii RZP.

Producent: INFINITY LINE

97,51 zł 119,93 zł

Rozeta INFINITY RZP 302 115mm bęb satyna
Skrócony opis:
Rozeta górna pod zamek dodatkowy w drzwiach wewnętrznych.

Producent: INFINITY LINE

38,33 zł 47,15 zł

Rozeta INFINITY RZP 302 DŁUGA 127mm bęb satyna
Skrócony opis:
Rozeta górna pod zamek dodatkowy w drzwiach wewnętrznych.

Producent: INFINITY LINE

38,33 zł 47,15 zł

Rozeta INFINITY RZP 402 115mm bęb patyna
Skrócony opis:
Rozeta górna pod zamek dodatkowy w drzwiach wewnętrznych.

Producent: INFINITY LINE

38,33 zł 47,15 zł

Rozeta INFINITY RZP 402 DŁUGA 127mm bęb patyna
Skrócony opis:
Rozeta górna pod zamek dodatkowy w drzwiach wewnętrznych.

Producent: INFINITY LINE

38,33 zł 47,15 zł

Rozeta SPACE wkładka patyna
Skrócony opis: Rozeta do klamki zewnętrznej SPACE.
Producent: DOMINO

18,80 zł 23,12 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2671-klamka-pochwyt-infinity-cezar-72-beb-satyna-prawa.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2682-rozeta-infinity-rzp-302-115mm-beb-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2680-rozeta-infinity-rzp-302-dluga-127mm-beb-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2684-rozeta-infinity-rzp-402-115mm-beb-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2681-rozeta-infinity-rzp-402-dluga-127mm-beb-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2990-rozeta-space-wkladka-patyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Rozeta SPACE wkładka satyna
Skrócony opis: Rozeta do klamki zewnętrznej SPACE.
Producent: DOMINO

19,25 zł 23,68 zł

Szyld górny T-INOX zewnętrzny stal nierdzewna
Skrócony opis:
Rozeta pod górny zamek do klamki T-INOX wykonana w 100% ze stali nierdzewnej.

Producent: ROOTHKIN

26,00 zł 31,98 zł

ZAMKI WPUSZCZANE BOLCOWE
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI WPUSZCZANE BOLCOWE

Klamka KĘDZIORA 85 bęb mosiądz
Skrócony opis:
Klamka drzwiowa o rozstawie 85mm przeznaczona do zamka bolcowego o tym samym rozstawie.

Producent: KĘDZIORA

53,33 zł 65,60 zł

KLAMKI OKIENNE
Strona główna > KLAMKI > KLAMKI OKIENNE

Klamka okienna FAM BASIC biała
Skrócony opis:
Klamka okienna polskiego producenta wyokanana z aluminium rozeta z tworzywa. Mocna w
porównaniu do chińskich zamienników.

Producent: FAM

3,49 zł 4,29 zł

Klamka okienna FAM BASIC brąz
Skrócony opis:
Klamka okienna polskiego producenta wyokanana z aluminium rozeta z tworzywa. Mocna w
porównaniu do chińskich zamienników.

Producent: FAM

3,49 zł 4,29 zł

Klamka okienna PLUTON z kluczykiem biała
Skrócony opis:
Klamka okienna z zabezpieczeniem otwarcia w postaci kluczyka.

Producent: DOORTECH

13,79 zł 16,96 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2986-rozeta-space-wkladka-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-do-drzwi-zewnetrznych/2882-szyld-gorny-t-inox-zewnetrzny-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-wpuszczane-bolcowe/4158-klamka-kedziora-85-beb-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3919-klamka-okienna-fam-basic-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3921-klamka-okienna-fam-basic-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3922-klamka-okienna-pluton-z-kluczykiem-biala.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka okienna PLUTON z kluczykiem brąz
Skrócony opis:
Klamka okienna z zabezpieczeniem otwarcia w postaci kluczyka.

Producent: DOORTECH

13,79 zł 16,96 zł

Klamka okienna SECUSTIC biała
Skrócony opis:
Klamka okienna renomowanego producenta HOPPE. Dostepna w kilku kolorach.

Producent: HOPPE

10,68 zł 13,14 zł

Klamka okienna SECUSTIC brąz
Skrócony opis:
Klamka okienna renomowanego producenta HOPPE. Dostepna w kilku kolorach.

Producent: HOPPE

10,68 zł 13,14 zł

Klamka okienna SECUSTIC srebrny F1
Skrócony opis:
Klamka okienna renomowanego producenta HOPPE. Dostepna w kilku kolorach.

Producent: HOPPE

11,11 zł 13,67 zł

Klamka okienna SECUSTIC stare złoto F4
Skrócony opis:
Klamka okienna renomowanego producenta HOPPE. Dostepna w kilku kolorach.

Producent: HOPPE

11,11 zł 13,67 zł

Klamka okienna VICTORY biała
Skrócony opis:
Klamka okienna polskiego producenta wyokanana z aluminium rozeta z tworzywa. Mocna w
porównaniu do chińskich zamienników.

Producent: MEDOS

4,41 zł 5,42 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3923-klamka-okienna-pluton-z-kluczykiem-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3924-klamka-okienna-secustic-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3925-klamka-okienna-secustic-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3926-klamka-okienna-secustic-srebrny-f1.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3927-klamka-okienna-secustic-stare-zloto-f4.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/4731-klamka-okienna-victory-biala.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka okienna VICTORY brąz
Skrócony opis:
Klamka okienna polskiego producenta wyokanana z aluminium rozeta z tworzywa. Mocna w
porównaniu do chińskich zamienników.

Producent: MEDOS

4,41 zł 5,42 zł

Klamka okienna VICTORY z kluczykiem biała
Skrócony opis:
Klamka okienna z zabezpieczeniem otwarcia w postaci kluczyka.

Producent: MEDOS

17,77 zł 21,86 zł

Klamka okienna VICTORY z kluczykiem brąz
Skrócony opis:
Klamka okienna z zabezpieczeniem otwarcia w postaci kluczyka.

Producent: MEDOS

17,77 zł 21,86 zł

Klamka okienna z kluczykiem OVERTURE chrom satyna
Skrócony opis:
Klamka okienna o wąskim profilu z zabezpieczeniem w postaci klukczuka w korpusie.

Producent: AGAS

25,11 zł 30,89 zł

Klamka okienna z kluczykiem OVERTURE złota
Skrócony opis:
Klamka okienna o wąskim profilu z zabezpieczeniem w postaci klukczuka w korpusie.

Producent: AGAS

19,72 zł 24,26 zł

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

Klamka TUPAI 3099RT H 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/4732-klamka-okienna-victory-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/4733-klamka-okienna-victory-z-kluczykiem-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/4734-klamka-okienna-victory-z-kluczykiem-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3928-klamka-okienna-z-kluczykiem-overture-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-okienne/3920-klamka-okienna-z-kluczykiem-overture-zlota.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/3204-klamka-tupai-3099rt-h-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 270/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Klamka TUPAI 3099RT H 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

279,00 zł 343,17 zł

Klamka TUPAI 3215 2732 72 bęb 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

349,00 zł 429,27 zł

Klamka TUPAI 3215 2732 72 bęb 96 chrom szczotkowany
Skrócony opis:
Prezentowana cena za klamkę jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz konto
w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

349,00 zł 429,27 zł

Pochwyt TUPAI 2650 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

77,00 zł 94,71 zł

Pochwyt TUPAI 2650 142 nikiel satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

77,00 zł 94,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/3203-klamka-tupai-3099rt-h-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/3310-klamka-tupai-3215-2732-72-beb-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/3307-klamka-tupai-3215-2732-72-beb-96-chrom-szczotkowany.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4550-pochwyt-tupai-2650-03-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4552-pochwyt-tupai-2650-142-nikiel-satyna.html


9-01-2022 KLAMKI - 271/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Pochwyt TUPAI 2650 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

77,00 zł 94,71 zł

Pochwyt TUPAI 2650 96 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

77,00 zł 94,71 zł

Pochwyt TUPAI 2651 16 stal nierdzewna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

40,00 zł 49,20 zł

Pochwyt TUPAI 4052 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

57,00 zł 70,11 zł

Pochwyt TUPAI 4052 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

57,00 zł 70,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4553-pochwyt-tupai-2650-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4551-pochwyt-tupai-2650-96-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4549-pochwyt-tupai-2651-16-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4554-pochwyt-tupai-4052-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4555-pochwyt-tupai-4052-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 272/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Pochwyt TUPAI 4052 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

57,00 zł 70,11 zł

Pochwyt TUPAI 4052 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

57,00 zł 70,11 zł

Pochwyt TUPAI 4052 96 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

57,00 zł 70,11 zł

Pochwyt TUPAI 4053 01 złoty
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

57,00 zł 70,11 zł

Pochwyt TUPAI 4053 03 chrom
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

57,00 zł 70,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4558-pochwyt-tupai-4052-152-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4557-pochwyt-tupai-4052-153-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4556-pochwyt-tupai-4052-96-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4559-pochwyt-tupai-4053-01-zloty.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4560-pochwyt-tupai-4053-03-chrom.html


9-01-2022 KLAMKI - 273/276

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Pochwyt TUPAI 4053 152 biały
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

57,00 zł 70,11 zł

Pochwyt TUPAI 4053 153 czarna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

57,00 zł 70,11 zł

Pochwyt TUPAI 4053 96 chrom satyna
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

57,00 zł 70,11 zł

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

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

Producent: LINEA CALI

50,06 zł 61,57 zł

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

Producent: LINEA CALI

31,62 zł 38,89 zł

POCHWYTY I ANTABY DRZWIOWE
Strona główna > KLAMKI > POCHWYTY I ANTABY DRZWIOWE

https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4562-pochwyt-tupai-4053-152-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4563-pochwyt-tupai-4053-153-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-tupai/4561-pochwyt-tupai-4053-96-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4096-odbojnik-podlogowy-linea-cali-212fe-rozne-kolory.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4095-odbojnik-podlogowy-linea-cali-lc-613fe.html
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Pochwyt TUPAI 2639 153 czarny
Skrócony opis:
Prezentowana cena za pochwyt jest katalogowa. Aby otrzymać DUŻY RABAT utwórz
konto w naszym sklepie. Po zalogowaniu będziesz widział cenę klamki już po RABACIE!
Klamki TUPAI wykonane są według najwyższych standardów jakościowych. Dzięki posiadaniu
nowoczesnej technologi produkcji i własnej galwanizerni, firma TUPAI kontroluje cały proces
produkcyjny od fazy projektowej po nakładanie powłok ozdobnych.
Na uwagę zasługuje opatentowany mechanizm rozety podklamkowej, który wyposażony jest w
podwójne sprężyny samopoziomujące i wciskaną nakładkę, dzięki czemu klamka prezentuje się
elegancko na drzwiach i jest łatwa w montażu.
W komplecie oprócz klamki dostarczane są śruby mocujące, trzpień do zamka,klucz imbusowy oraz
śruby imbusowe.

Producent: TUPAI

116,00 zł 142,68 zł

AKCESORIA DO KLAMEK
Strona główna > KLAMKI > AKCESORIA DO KLAMEK

Redukcja do trzpienia klamki 10/8
Skrócony opis:
Redukcja do trzpienia klamki z 8mm na 10mm. 

Producent: DOORTECH

2,08 zł 2,56 zł

Redukcja do trzpienia klamki 10/9
Skrócony opis:
Redukcja do trzpienia klamki z 9mm na 10mm. 

Producent: DOORTECH

1,49 zł 1,83 zł

Redukcja do trzpienia klamki 5/4
Skrócony opis:
Redukcja do trzpienia klamki z 4mm na 5mm. 

Producent: DOORTECH

0,91 zł 1,12 zł

Redukcja do trzpienia klamki 6/4
Skrócony opis:
Redukcja do trzpienia klamki z 4mm na 6mm. 

Producent: DOORTECH

1,29 zł 1,59 zł

Redukcja do trzpienia klamki 8/4
Skrócony opis:
Redukcja do trzpienia klamki z 4mm na 8mm. 

Producent: DOORTECH

1,29 zł 1,59 zł

https://online.centrumokuc.pl/pochwyty-i-antaby-drzwiowe/4548-pochwyt-tupai-2639-153-czarny-.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3834-redukcja-do-trzpienia-klamki-10-8.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3833-redukcja-do-trzpienia-klamki-10-9.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3836-redukcja-do-trzpienia-klamki-5-4.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3835-redukcja-do-trzpienia-klamki-6-4.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3837-redukcja-do-trzpienia-klamki-8-4.html
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Śruby imbusowe do montażu klamki 5x8
Skrócony opis:
Zestaw śrub imbusowych do zacisku klamki na trzpieniu. 

Producent: DOORTECH

0,60 zł 0,74 zł

Śruby imbusowe do montażu klamki 6x9
Skrócony opis:
Zestaw śrub imbusowych do zacisku klamki na trzpieniu. 

Producent: DOORTECH

0,60 zł 0,74 zł

Śruby montażowe klamki M3 brąz
Skrócony opis:
Zestaw śrub montażowych do klamek na przestrzał. Taki montaż gwarantuje stabilne mocowanie
klamek do drzwi.

Producent: DOORTECH

3,56 zł 4,38 zł

Śruby montażowe klamki ) M9 nikiel
Skrócony opis:
Zestaw śrub montażowych do klamek na przestrzał. Taki montaż gwarantuje stabilne mocowanie
klamek do drzwi.

Producent: DOORTECH

3,56 zł 4,38 zł

Trzpień do klamki kwadrat 8x120
Skrócony opis:
Trzpień do klamki o wymiarach kwadratu 8mmx8mm i długości 120mm.

Producent: DOORTECH

3,30 zł 4,06 zł

Trzpień do klamki kwadrat 8x140
Skrócony opis:
Trzpień do klamki o wymiarach kwadratu 8mmx8mm i długości 140mm.

Producent: DOORTECH

3,30 zł 4,06 zł

https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3842-sruby-imbusowe-do-montazu-klamki-5x8.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3843-sruby-imbusowe-do-montazu-klamki-6x9.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3847-sruby-montazowe-klamki-140mm-m3-braz.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3848-sruby-montazowe-klamki-140mm-m9-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3840-trzpien-do-klamki-kwadrat-8x120.html
https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3841-trzpien-do-klamki-kwadrat-8x140.html
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Trzpień kwadrat 4x80 WC
Skrócony opis:
BRAK TOWARU  !!!!  Trzpień do klamki/rozety w wersji łazienkowej o wymiarach 4mmx4mm i
długości 80mm - standard w Polsce. Jeśli w zamku jest większy wymiar, należy zastosować redukcję
- patrz kategoria "Akcesoria do klamek"

Producent: DOORTECH

0,00 zł 0,00 zł

https://online.centrumokuc.pl/akcesoria-do-klamek/3838-trzpien-kwadrat-4x80-wc.html
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

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

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

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

ZAWIASY WKRĘCANE
Strona główna > ZAWIASY > ZAWIASY WKRĘCANE

Dolna część zawiasu 15 M7 nikiel z teflonem
Skrócony opis: Zawias przeznaczony do współpracy z obejmą drzwiową, średnica 15mm, trzpień poisada teflonową nasadkę.
Producent: POLSOFT

1,57 zł 1,93 zł

Dolna część zawiasu POLSOFT 13,5x60 cynk biały
Skrócony opis: Zawias z gwintem do drewna, średnica 13,5mm długość śruby 60mm.
Producent: POLSOFT

0,58 zł 0,71 zł

Dolna część zawiasu POLSOFT 13,5x60 cynk żółty
Skrócony opis: Zawias z gwintem do drewna, średnica 13,5mm długość śruby 60mm.
Producent: POLSOFT

0,58 zł 0,71 zł

Górna część zawiasu POLSOFT 13,5x60 cynk biały
Skrócony opis: Zawias z gwintem do drewna, średnica 13,5mm długość śruby 60mm.
Producent: POLSOFT

0,39 zł 0,48 zł

Górna część zawiasu POLSOFT 13,5x60 cynk żółty
Skrócony opis: Zawias z gwintem do drewna, średnica 13,5mm długość śruby 60mm.
Producent: POLSOFT

0,39 zł 0,48 zł

Górna część zawiasu POLSOFT 15 M7 nikiel
Skrócony opis: Zawias z gwintem do drewna, średnica 15mm.
Producent: POLSOFT

0,88 zł 1,08 zł

Zawias OTLAV 100 135 cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany do MDF Średnica Ø13,5 mm,Do drzwi z MDF z przylgą,Nośność: 40 kg,Do montażu w kieszeni
Producent: OTLAV

1,19 zł 1,46 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/821-dolna-czesc-zawiasu-15-m7-nikiel-z-teflonem.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/827-dolna-czesc-zawiasu-polsoft-135x60-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/826-dolna-czesc-zawiasu-polsoft-135x60-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/829-gorna-czesc-zawiasu-polsoft-135x60-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/828-gorna-czesc-zawiasu-polsoft-135x60-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/822-gorna-czesc-zawiasu-polsoft-15-m7-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/884-zawias-otlav-100-135-cynk-bialy.html
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Zawias OTLAV 100 150 nikiel
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø15 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 60 kg,Do montażu w kieszeni
Producent: OTLAV

2,48 zł 3,05 zł

Zawias OTLAV 102 150 cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany z NYLONEM,Średnica Ø15 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą, ościeżnica metalowa,Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

4,85 zł 5,97 zł

Zawias OTLAV 102 150 niklowany
Skrócony opis: Zawias wkręcany z NYLONEM,Średnica Ø15 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą, ościeżnica metalowa,Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

4,29 zł 5,28 zł

Zawias OTLAV 190 130 brązowiony
Skrócony opis: Zawias wkręcany zodobny,Średnica Ø13 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 30 kg
Producent: OTLAV

2,62 zł 3,22 zł

Zawias OTLAV 190 130 mosiądzowany
Skrócony opis: Zawias wkręcany zodobny,Średnica Ø13 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 30 kg
Producent: OTLAV

2,72 zł 3,35 zł

Zawias OTLAV 190 140 brązowiony
Skrócony opis: Zawias wkręcany zodobny,Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

3,20 zł 3,94 zł

Zawias OTLAV 190 140 mosiądzowany
Skrócony opis: Zawias wkręcany zodobny,Średnica Ø14 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

4,13 zł 5,08 zł

Zawias OTLAV 190 160 brązowiony
Skrócony opis: Zawias wkręcany zodobny,Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

4,53 zł 5,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/881-zawias-otlav-100-150-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/844-zawias-otlav-102-150-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/845-zawias-otlav-102-150-niklowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/880-zawias-otlav-190-130-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/879-zawias-otlav-190-130-mosiadzowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/878-zawias-otlav-190-140-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/877-zawias-otlav-190-140-mosiadzowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/876-zawias-otlav-190-160-brazowiony.html
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Zawias OTLAV 190 160 mosiądzowany
Skrócony opis: Zawias wkręcany zodobny,Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

4,81 zł 5,92 zł

Zawias OTLAV 300 130 cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø13 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 20 kg
Producent: OTLAV

2,28 zł 2,80 zł

Zawias OTLAV 300 130 cynk żółty
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø13 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 20 kg
Producent: OTLAV

2,04 zł 2,51 zł

Zawias OTLAV 300 140 cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø14 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 25 kg
Producent: OTLAV

3,09 zł 3,80 zł

Zawias OTLAV 300 140 cynk żółty
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø14 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 25 kg
Producent: OTLAV

3,10 zł 3,81 zł

Zawias OTLAV 300 160 cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 30 kg
Producent: OTLAV

3,90 zł 4,80 zł

Zawias OTLAV 300 160 cynk żółty
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 30 kg
Producent: OTLAV

3,04 zł 3,74 zł

Zawias OTLAV 320 150 cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø15 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

5,83 zł 7,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/875-zawias-otlav-190-160-mosiadzowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/874-zawias-otlav-300-130-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/873-zawias-otlav-300-130-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/871-zawias-otlav-300-140-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/870-zawias-otlav-300-140-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/868-zawias-otlav-300-160-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/867-zawias-otlav-300-160-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/866-zawias-otlav-320-150-cynk-bialy.html
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Zawias OTLAV 320 160 brązowiony
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

5,51 zł 6,78 zł

Zawias OTLAV 320 160 cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

4,86 zł 5,98 zł

Zawias OTLAV 320 160 cynk żółty
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

4,86 zł 5,98 zł

Zawias OTLAV 320 160 mosiądzowany
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 80 kg
Producent: OTLAV

5,88 zł 7,23 zł

Zawias OTLAV 320 180 cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø18 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 80 kg
Producent: OTLAV

6,66 zł 8,19 zł

Zawias OTLAV 320 180 cynk żółty
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø18 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 80 kg
Producent: OTLAV

6,80 zł 8,36 zł

Zawias OTLAV 320 200 brązowiony
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø20 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 80 kg
Producent: OTLAV

9,22 zł 11,34 zł

Zawias OTLAV 320 200 cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø20 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 80 kg
Producent: OTLAV

8,76 zł 10,77 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/864-zawias-otlav-320-160-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/863-zawias-otlav-320-160-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/862-zawias-otlav-320-160-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/861-zawias-otlav-320-160-mosiadzowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/859-zawias-otlav-320-180-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/857-zawias-otlav-320-180-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/855-zawias-otlav-320-200-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/853-zawias-otlav-320-200-cynk-bialy.html
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Zawias OTLAV 320 200 cynk biały z zabezpieczeniem
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø20 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 80 kg
Producent: OTLAV

12,38 zł 15,23 zł

Zawias OTLAV 320 200 cynk żółty
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø20 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 80 kg
Producent: OTLAV

8,76 zł 10,77 zł

Zawias OTLAV 320 200 cynk żółty z zabezpieczeniem
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø20 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 80 kg
Producent: OTLAV

12,60 zł 15,50 zł

Zawias OTLAV 320 200 mosiądzowany
Skrócony opis: Zawias wkręcany,Średnica Ø20 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 80 kg
Producent: OTLAV

13,00 zł 15,99 zł

Zawias OTLAV 335 150 z płytką środkową nikiel
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø15 mm,Do drzwi z przylgą, ościeżnica metalowa,Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

11,63 zł 14,30 zł

Zawias OTLAV 335 150 z płytką środkową stal nierdzewna INOX
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø15 mm,Do drzwi z przylgą, ościeżnica metalowa,Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

64,40 zł 79,21 zł

Zawias OTLAV 3D EXACTA 14 cynk biały
Skrócony opis:
Zawias wkręcany z REGULACJĄ 3-D Średnica Ø14 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 60 kg

Producent: OTLAV

5,92 zł 7,29 zł

Zawias OTLAV 3D EXACTA 14 cynk zółty
Skrócony opis:
ZAWIASY DO WYCZERPANIA STANU MAGAZYNOWEGO. PRODUCENT WYCOFUJE KOLOR CYNKU ŻÓŁTEGO.
Zawias wkręcany z REGULACJĄ 3-D Średnica Ø14 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 60 kg

Producent: OTLAV

5,96 zł 7,33 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/854-zawias-otlav-320-200-cynk-bialy-z-zabezpieczeniem.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/852-zawias-otlav-320-200-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/851-zawias-otlav-320-200-cynk-zolty-z-zabezpieczeniem.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/850-zawias-otlav-320-200-mosiadzowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/849-zawias-otlav-335-150-z-plytka-srodkowa-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/848-zawias-otlav-335-150-z-plytka-srodkowa-stal-nierdzewna-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/920-zawias-otlav-3d-exacta-14-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/919-zawias-otlav-3d-exacta-14-cynk-zolty.html
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Cena
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Zawias OTLAV 3D EXACTA 16 cynk biały
Skrócony opis:
Zawias wkręcany z REGULACJĄ 3-D Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 80 kg

Producent: OTLAV

7,72 zł 9,49 zł

Zawias OTLAV 3D EXACTA 20 cynk biały
Skrócony opis:
Zawias wkręcany z REGULACJĄ 3-D Średnica Ø20 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 120 kg

Producent: OTLAV

12,77 zł 15,71 zł

Zawias OTLAV 3D EXACTA 20 cynk biały z blokadą
Skrócony opis:
Zawias wkręcany z REGULACJĄ 3-D Średnica Ø20 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 120 kg

Producent: OTLAV

14,46 zł 17,78 zł

Zawias OTLAV 55 130 cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø13 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 30 kg
Producent: OTLAV

1,28 zł 1,57 zł

Zawias OTLAV 55 130 cynk żółty
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø13 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 30 kg
Producent: OTLAV

1,33 zł 1,64 zł

Zawias OTLAV 55 130 mosiądz
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø13 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 30 kg
Producent: OTLAV

1,88 zł 2,31 zł

Zawias OTLAV 55 130 nikiel
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø13 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 30 kg
Producent: OTLAV

1,60 zł 1,97 zł

Zawias OTLAV 55 140 brązowiony
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø14 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

2,06 zł 2,53 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/918-zawias-otlav-3d-exacta-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/916-zawias-otlav-3d-exacta-20-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/914-zawias-otlav-3d-exacta-20-cynk-bialy-z-blokada.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/900-zawias-otlav-55-130-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/899-zawias-otlav-55-130-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/898-zawias-otlav-55-130-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/897-zawias-otlav-55-130-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/895-zawias-otlav-55-140-brazowiony.html
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Zawias OTLAV 55 140 cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø14 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

1,59 zł 1,96 zł

Zawias OTLAV 55 140 cynk żółty
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø14 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

1,55 zł 1,91 zł

Zawias OTLAV 55 140 mosiądz
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø14 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

2,24 zł 2,76 zł

Zawias OTLAV 55 140 nikiel
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø14 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

1,96 zł 2,41 zł

Zawias OTLAV 55 160 brązowiony
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

3,64 zł 4,48 zł

Zawias OTLAV 55 160 cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

2,29 zł 2,82 zł

Zawias OTLAV 55 160 cynk żółty
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

2,33 zł 2,87 zł

Zawias OTLAV 55 160 mosiądz
Skrócony opis: Zawias wkręcany Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

2,90 zł 3,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/894-zawias-otlav-55-140-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/893-zawias-otlav-55-140-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/892-zawias-otlav-55-140-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/891-zawias-otlav-55-140-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/889-zawias-otlav-55-160-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/888-zawias-otlav-55-160-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/887-zawias-otlav-55-160-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/886-zawias-otlav-55-160-mosiadz.html
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Zawias OTLAV ALMAX 499 z unoszeniem cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis: Zawias wkręcany z REGULACJĄ 3-D i z UNOSZENIEM Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą,Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

35,29 zł 43,41 zł

Zawias OTLAV EXACTA 488 z zamykaniem cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis: Zawias wkręcany DOMYKAJĄCY Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą, lewych lub prawych
Producent: OTLAV

51,28 zł 63,07 zł

Zawias OTLAV P08 160 cynk biały
Skrócony opis: Zawias przykręcano - wkręcany,Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

5,48 zł 6,75 zł

Zawias OTLAV P09 130 biały plastyfikowany
Skrócony opis: Zawias przykręcano - wkręcany,Średnica Ø13 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą Nośność: 20 kg
Producent: OTLAV

3,32 zł 4,08 zł

Zawias OTLAV P09 130 cynk biały
Skrócony opis: Zawias przykręcano - wkręcany,Średnica Ø13 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą Nośność: 20 kg
Producent: OTLAV

1,71 zł 2,10 zł

Zawias OTLAV P09 130 cynk żółty
Skrócony opis: Zawias przykręcano - wkręcany,Średnica Ø13 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą Nośność: 20 kg
Producent: OTLAV

1,54 zł 1,89 zł

Zawias OTLAV P50 150 M7 biały plastyfikowany
Skrócony opis: Zawias przykręcano - wkręcany,Średnica Ø15 mmDo drzwi drewnianych z przylgą Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

4,03 zł 4,96 zł

Zawias OTLAV P50 150 M7 cynk biały
Skrócony opis: Zawias przykręcano - wkręcany,Średnica Ø15 mmDo drzwi drewnianych z przylgą Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

2,70 zł 3,32 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/912-zawias-otlav-almax-499-z-unoszeniem-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/902-zawias-otlav-exacta-488-z-zamykaniem-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/843-zawias-otlav-p08-160-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/840-zawias-otlav-p09-130-bialy-plastyfikowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/842-zawias-otlav-p09-130-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/841-zawias-otlav-p09-130-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/837-zawias-otlav-p50-150-m7-bialy-plastyfikowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/838-zawias-otlav-p50-150-m7-cynk-bialy.html
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Zawias OTLAV P50 150 przykręcana góra cynk biały
Skrócony opis: Zawias przykręcany,Średnica Ø15 mmDo drzwi drewnianych z przylgą Nośność: 40 kg
Producent: OTLAV

3,37 zł 4,15 zł

Zawias OTLAV URSUS 16 2+3 trzpienie cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany z REGULACJĄ 3-D Średnica Ø16 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą
Producent: OTLAV

13,79 zł 16,96 zł

Zawias OTLAV URSUS 18 2+3 trzpienie cynk biały
Skrócony opis: Zawias wkręcany z REGULACJĄ 3-D Średnica Ø18 mm,Do drzwi drewnianych z przylgą
Producent: OTLAV

27,40 zł 33,70 zł

Zawias POLSOFT 12x50 cynk biały
Skrócony opis: Zawias w gwintem do drewna, średnica 12mm, długość śruby 50mm.
Producent: POLSOFT

1,00 zł 1,23 zł

Zawias POLSOFT 12x50 cynk żółty
Skrócony opis: Zawias w gwintem do drewna, średnica 12mm, długość śruby 50mm.
Producent: POLSOFT

1,00 zł 1,23 zł

Zawias POLSOFT M10x1 cynk biały
Skrócony opis: Zawias przeznaczony do ościeżnic stalowych, gwint metryczny, średnica 13,5mm. Pasuje do zawiasów 13,5mm.
Producent: POLSOFT

0,57 zł 0,70 zł

Zawias POLSOFT trójczłonowy 16 cynk biały
Skrócony opis: Zawiasz gwintem do drewna, średnica 16mm, wykończenie cynk biały. Szczegóły wymiarowe na zdjęciu.
Producent: POLSOFT

2,72 zł 3,35 zł

Zawias POLSOFT trójczłonowy 16 cynk żólty ( minimum 200 sztuk )
Skrócony opis:
Zawiasz gwintem do drewna, średnica 16mm, wykończenie cynk żólty Szczegóły wymiarowe na zdjęciu. Minimalne zamówienie 200 sztuk - Towar
na zamówienie - czas realizacji ok 7 dni roboczych )

Producent: POLSOFT

2,72 zł 3,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/836-zawias-otlav-p50-150-przykrecana-gora-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/911-zawias-otlav-ursus-16-23-trzpienie-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/910-zawias-otlav-ursus-18-23-trzpienie-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/825-zawias-polsoft-12x50-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/824-zawias-polsoft-12x50-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/823-zawias-polsoft-m10x1-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/820-zawias-polsoft-trojczlonowy-16-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/819-zawias-polsoft-trojczlonowy-16-cynk-zolty-minimum-200-sztuk.html
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Zawias POLSOFT trójczłonowy 20 cynk biały
Skrócony opis: Zawiasz gwintem do drewna, średnica 20mm, wykończenie cynk biały. Szczegóły wymiarowe na zdjęciu.
Producent: POLSOFT

4,86 zł 5,98 zł

Zawias POLSOFT trójczłonowy 20 cynk biały z zabezpieczeniem
Skrócony opis:
Zawiasz gwintem do drewna, średnica 20mm, wykończenie cynk biały Zawias posiada zabezpieczenie przeciw-wykręceniowe. Szczegóły wymiarowe na
zdjęciu. ( minimalne zamówienie - 200 sztuk ).

Producent: POLSOFT

5,17 zł 6,36 zł

Zawias POLSOFT trójczłonowy 20 cynk żólty
Skrócony opis:
Zawiasz gwintem do drewna, średnica 20mm, wykończenie cynk żólty Szczegóły wymiarowe na zdjęciu.
Zamówienie możlwie tylko na wielokrotność 100szt.

Producent: POLSOFT

4,86 zł 5,98 zł

Zawias POLSOFT trójczłonowy 20 cynk żólty z zabezpieczeniem
Skrócony opis: Zawiasz gwintem do drewna, średnica 20mm, wykończenie cynk żólty Zawias posiada zabezpieczenie przeciw-wykręceniowe.
Szczegóły wymiarowe na zdjęciu.
Producent: POLSOFT

5,17 zł 6,36 zł

Zawias regulowany POLSOFT 14 3D cynk biały
Skrócony opis: Zawias z gwintem do drewna, średnica 14mm, płynna regulacja kluczem imbusowym w 3 płaszczyznach.
Producent: POLSOFT

5,04 zł 6,20 zł

Zawias regulowany POLSOFT 14 3D cynk żółty
Skrócony opis: Zawias z gwintem do drewna, średnica 14mm, płynna regulacja kluczem imbusowym w 3 płaszczyznach.
Producent: POLSOFT

5,04 zł 6,20 zł

Zawias regulowany POLSOFT 16 3D cynk biały
Skrócony opis: Zawias z gwintem do drewna, średnica 16mm, płynna regulacja kluczem imbusowym w 3 płaszczyznach.
Producent: POLSOFT

6,80 zł 8,37 zł

Zawias regulowany POLSOFT 16 3D cynk żółty
Skrócony opis: Zawias z gwintem do drewna, średnica 16mm, płynna regulacja kluczem imbusowym w 3 płaszczyznach.
Producent: POLSOFT

6,80 zł 8,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/818-zawias-polsoft-trojczlonowy-20-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/816-zawias-polsoft-trojczlonowy-20-cynk-bialy-z-zabezpieczeniem.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/817-zawias-polsoft-trojczlonowy-20-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/815-zawias-polsoft-trojczlonowy-20-cynk-zolty-z-zabezpieczeniem.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/835-zawias-regulowany-polsoft-14-3d-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/834-zawias-regulowany-polsoft-14-3d-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/833-zawias-regulowany-polsoft-16-3d-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/832-zawias-regulowany-polsoft-16-3d-cynk-zolty.html
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Zawias regulowany POLSOFT 20 3D cynk biały
Skrócony opis: Zawias z gwintem do drewna, średnica 20mm, płynna regulacja kluczem imbusowym w 3 płaszczyznach.
Producent: POLSOFT

9,58 zł 11,78 zł

Zawias regulowany POLSOFT 20 3D cynk żółty
Skrócony opis: Zawias z gwintem do drewna, średnica 20mm, płynna regulacja kluczem imbusowym w 3 płaszczyznach.
Producent: POLSOFT

9,58 zł 11,78 zł

ZAWIASY NIEWIDOCZNE DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH
Strona główna > ZAWIASY > ZAWIASY NIEWIDOCZNE DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

Kieszeń do zawias SIMONSWERK TECTUS TE 340 3D
Skrócony opis:
Kieszeń montażowa do zawiasu TECTUS TE 340 3D.

Producent: SIMONSWERK

46,00 zł 56,58 zł

Kieszeń do zawiasu KUBICA 2400 stal
Skrócony opis:
Kieszeń stalowa do zawiasu KUBICA 2400

Producent: KOBLENZ

53,71 zł 66,06 zł

Kieszeń do zawiasu KUBICA 5080 stal
Producent: KOBLENZ

42,86 zł 52,72 zł

Kieszeń do zawiasu KUBICA 6300 stal
Skrócony opis:
Kieszeń do zawiasu KUBICA 6300 stal

Producent: KOBLENZ

54,46 zł 66,99 zł

Nasadka plastikowa do zawiasu KUBIKINA biała
Producent: KOBLENZ

0,86 zł 1,06 zł

Nasadka plastikowa do zawiasu KUBIKINA brązowa
Producent: KOBLENZ

0,85 zł 1,05 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/831-zawias-regulowany-polsoft-20-3d-cynk-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wkrecane/830-zawias-regulowany-polsoft-20-3d-cynk-zolty.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4746-kieszen-do-zawias-simonswerk-tectus-te-340-3d.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/977-kieszen-do-zawiasu-kubica-2400-stal.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/982-kieszen-do-zawiasu-kubica-5080-stal.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/994-kieszen-do-zawiasu-kubica-6300-stal.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/948-nasadka-plastikowa-do-zawiasu-kubikina-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/946-nasadka-plastikowa-do-zawiasu-kubikina-brazowa.html
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Nasadka plastikowa do zawiasu KUBIKINA czarna
Producent: KOBLENZ

0,85 zł 1,05 zł

Nasadka plastikowa do zawiasu KUBIKINA czerwona
Producent: KOBLENZ

0,85 zł 1,05 zł

Nasadka plastikowa do zawiasu KUBIKINA srebrna
Producent: KOBLENZ

0,53 zł 0,65 zł

Nasadka przykręcana do KUBICA K6700 chrom satyna
Skrócony opis:
Nasadka maskująca przykręcana do zwiasy KOBLENZU KUBICA 6700 w kolorze chrom satyna. Cena dotyczy 1 sztuki. Na 1 zawias potrzeba 4 sztuk.

Producent: KOBLENZ

2,64 zł 3,25 zł

Nasadka wciskana do KUBICA K6700 chrom satyna
Skrócony opis:
Nasadka maskująca wciskana do zwiasy KOBLENZU KUBICA 6700 w kolorze chrom satyna. Cena dotyczy 1 sztuki. Na 1 zawias potrzeba 4 sztuk.

Producent: KOBLENZ

2,45 zł 3,01 zł

Podstawa przyrządu do zawiasów KOBLENZ wpuszczanych chowanych z regulacją
Skrócony opis: Pojedynczy przyrząd do precyzyjnego montażu zawiasu w skrzydle drzwi oraz w ościeżnicy. *Do przyrządu należy dobrać szablon do
frezowania wg typu zawiasu.
Producent: KOBLENZ

1 276,79 zł 1 570,45 zł

POLSOFT ESTETIC A60 CEMOM chrom satyna
Skrócony opis:
NOWOŚĆ! Nowy zawias firmy POLSOFT CEMON z rodziny ESTETIC. Już dostępny w naszej ofercie! Specjalna konstrukcja do drzwi bez przylgi z
opaską.Trwałość zawiasy ponad 200tyś cykli stwierdzona podczas badań w niezależnym instytucie badawczym, co wyróżnia go na tle konkurencji
zwiększona ilość tzw. "ślizgów" dzięki nowemu rozwiązaniu splotu skrzydełek zawiasu. 

Producent: POLSOFT

56,55 zł 69,56 zł

Płytka mocująca zawias SIMONSWERK TECTUS TE 240 3D
Skrócony opis:
Płytka mocująca do zawiasu TECTUS TE 240 3D.
Zastosowanie przy montażu zawiasu w ościeżnicy regulowanej. 

Producent: SIMONSWERK

23,90 zł 29,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/945-nasadka-plastikowa-do-zawiasu-kubikina-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/944-nasadka-plastikowa-do-zawiasu-kubikina-czerwona.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/947-nasadka-plastikowa-do-zawiasu-kubikina-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4674-nasadka-przykrecana-do-kubica-k6700-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4673-nasadka-wciskana-do-kubica-k6700-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/943-podstawa-przyrzadu-do-zawiasow-koblenz-wpuszczanych-chowanych-z-regulacja.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4242-polsoft-estetic-a60-cemom-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4745-plytka-mocujaca-zawias-simonswerk-tectus-te-240-3d.html
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Płytka mocująca zawias SIMONSWERK TECTUS TE 340 3D
Skrócony opis:
Płytka mocująca do zawiasu TECTUS TE 340 3D.
Zastosowanie przy montażu zawiasu w ościeżnicy regulowanej. 

Producent: SIMONSWERK

23,90 zł 29,40 zł

Płytka mocująca zawias SIMONSWERK TECTUS TE 540 3D
Skrócony opis:
Płytka mocująca do zawiasu TECTUS TE 540 3D.
Zastosowanie przy montażu zawiasu w ościeżnicy regulowanej. 

Producent: SIMONSWERK

41,00 zł 50,43 zł

Płytka wzmacniająca do zawiasu KU-BI7 7000 stal
Skrócony opis:
Płytka wzmacniająca do zawiasu KU-BI 7 7000

Producent: KOBLENZ

30,87 zł 37,97 zł

Płytka wzmacniająca do zawiasu KU-BI7 7080 stal
Skrócony opis:
Płytka wzmacniająca do zawiasów.

Producent: KOBLENZ

32,13 zł 39,52 zł

Płytka wzmacniająca do zawiasu KU-BI7 7120 stal
Skrócony opis:
Płytka wzmacniająca mocowanie zawiasy 

Producent: KOBLENZ

41,60 zł 51,17 zł

Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 2460 stal
Skrócony opis:
Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 2460

Producent: KOBLENZ

28,95 zł 35,61 zł

Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 5080 stal
Producent: KOBLENZ

16,85 zł 20,73 zł

Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 5080 stal z kieszeniami i dystansem
Producent: KOBLENZ

32,65 zł 40,16 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4744-plytka-mocujaca-zawias-simonswerk-tectus-te-340-3d.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4743-plytka-mocujaca-zawias-simonswerk-tectus-te-540-3d.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/968-plytka-wzmacniajaca-do-zawiasu-ku-bi7-7000-stal.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/963-plytka-wzmacniajaca-do-zawiasu-ku-bi7-7080-stal.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/958-plytka-wzmacniajaca-do-zawiasu-ku-bi7-7120-stal.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/978-plytka-wzmacniajaca-do-zawiasu-kubica-2460-stal.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/986-plytka-wzmacniajaca-do-zawiasu-kubica-5080-stal.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/983-plytka-wzmacniajaca-do-zawiasu-kubica-5080-stal-z-kieszeniami-i-dystansem.html
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Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 5080 stal z regulacją
Producent: KOBLENZ

28,89 zł 35,53 zł

Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 5080 stal z regulacją i kieszeniami
Producent: KOBLENZ

35,04 zł 43,10 zł

Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 6200 stal
Skrócony opis:
Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 6200  stal

Producent: KOBLENZ

18,00 zł 22,14 zł

Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 6300 stal
Skrócony opis:
Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 6300 stal

Producent: KOBLENZ

31,92 zł 39,26 zł

Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 6700 5x5 tworzywo
Skrócony opis:
Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 6700 5x5 tworzywo

Producent: KOBLENZ

10,10 zł 12,42 zł

Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 6700 7x3 tworzywo
Skrócony opis:
Płytka wzmacniająca do zawiasu KUBICA 6700 7x3 tworzywo

Producent: KOBLENZ

10,10 zł 12,42 zł

Szablon do podstawy przyrządu zawiasy KU-BI7 7000
Skrócony opis:
Szablon do zawiasu KU-BI7 7000. Do kompletu należy zakupić podstawę przyrządu uniwersalną do każdego typu zawiasu KOBLENZ

Producent: KOBLENZ

166,32 zł 204,57 zł

Szablon do podstawy przyrządu zawiasy KU-BI7 7080
Skrócony opis: Szablon do zawiasu KU-BI7 7080. Do kompletu należy zakupić podstawę przyrządu uniwersalną do każdego typu zawiasu KOBLENZ
Producent: KOBLENZ

169,98 zł 209,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/985-plytka-wzmacniajaca-do-zawiasu-kubica-5080-stal-z-regulacja.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/984-plytka-wzmacniajaca-do-zawiasu-kubica-5080-stal-z-regulacja-i-kieszeniami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/999-plytka-wzmacniajaca-do-zawiasu-kubica-6200-stal.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/995-plytka-wzmacniajaca-do-zawiasu-kubica-6300-stal.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/1001-plytka-wzmacniajaca-do-zawiasu-kubica-6700-5x5-tworzywo.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/1000-plytka-wzmacniajaca-do-zawiasu-kubica-6700-7x3-tworzywo.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/969-szablon-do-podstawy-przyrzadu-zawiasy-ku-bi7-7000.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/964-szablon-do-podstawy-przyrzadu-zawiasy-ku-bi7-7080.html
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Szablon do podstawy przyrządu zawiasy KU-BI7 7120
Skrócony opis: Szablon do zawiasu KU-BI7 7120. Do kompletu należy zakupić podstawę przyrządu uniwersalną do każdego typu zawiasu KOBLENZ
Producent: KOBLENZ

169,98 zł 209,08 zł

Szablon do podstawy przyrządu zawiasy KU-BI7 7200
Skrócony opis:
Szablon do zawiasu KU-BI7 7200. Do kompletu należy zakupić podstawę przyrządu uniwersalną do każdego typu zawiasu KOBLENZ

Producent: KOBLENZ

169,98 zł 209,08 zł

Szablon do podstawy przyrządu zawiasy KUBICA 27
Skrócony opis:
Szablon do zawiasy KUBICA 2700

Producent: KOBLENZ

162,74 zł 200,17 zł

Szablon do podstawy przyrządu zawiasy KUBICA 5080
Skrócony opis:
Szablon do zawiasu KUBICA 5080

Producent: KOBLENZ

173,88 zł 213,87 zł

Szablon do podstawy przyrządu zawiasy KUBICA 6200
Skrócony opis:
Szablon do zawiasu KUBICA 6200

Producent: KOBLENZ

173,88 zł 213,87 zł

Szablon do podstawy przyrządu zawiasy KUBICA 6700
Skrócony opis:
Szablon do podstawy przyrządu zawiasy KUBICA 6700

Producent: KOBLENZ

173,88 zł 213,87 zł

Zawias K8000 ATOMIKA chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Atomika – rewolucyjny zawias do drzwi bezprzylgowych Atomika to najnowszy model zawiasu wpuszczanego, dedykowanego do drzwi bezprzylgowych,
który dzięki swojej konstrukcji, zastosowanej technologii produkcji oraz szerokiej funkcjonalności wyróżnia się na tle pozostałych modeli dostępnych
obecnie na rynku.

Producent: KOBLENZ

52,34 zł 64,38 zł

Zawias KARAKTER K8080 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
NOWOŚĆ!! - ekonomiczny o wysokiej jakości zamiennik TECTUS 340!
Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal/stal ,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,
Do drzwi drewnianych bez przylgi, o grubości min. 40 mm,
Nośność dla 2 zawiasów: 80 kg, dla 3 zawiasów 100 kg, dla skrzydła 

Producent: KOBLENZ

79,78 zł 98,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/959-szablon-do-podstawy-przyrzadu-zawiasy-ku-bi7-7120.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/954-szablon-do-podstawy-przyrzadu-zawiasy-ku-bi7-7200.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/990-szablon-do-podstawy-przyrzadu-zawiasy-kubica-27.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/987-szablon-do-podstawy-przyrzadu-zawiasy-kubica-5080.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/1003-szablon-do-podstawy-przyrzadu-zawiasy-kubica-6200.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/1004-szablon-do-podstawy-przyrzadu-zawiasy-kubica-6700.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/925-zawias-k8000-atomika-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4157-zawias-karakter-k8080-chrom-satyna-z-nasadkami.html
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Zawias KU-BI7 7000 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis: Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych bez przylgi o
grubości min. 35 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2 zawiasów: 40 kg, dla 3 zawiasów: 50 kg Zakres regulacji: w
poziomie +/-2 mm, w pionie +/- 2 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm
Producent: KOBLENZ

94,52 zł 116,26 zł

Zawias KU-BI7 7080 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych bez przylgi o grubości min. 40
mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2 zawiasów: 80 kg, dla 3 zawiasów: 100 kg Zakres regulacji: w poziomie +3/-2
mm, w pionie +/- 3 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm

Producent: KOBLENZ

143,89 zł 176,98 zł

Zawias KU-BI7 7120 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis: Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych bez przylgi o
grubości min. 40 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm Nośność dla 2 zawiasów: 120 kg, dla 3 zawiasów: 140 kg,Zakres regulacji: w
poziomie +3/-2 mm, w pionie +/- 3 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm
Producent: KOBLENZ

250,78 zł 308,46 zł

Zawias KU-BI7 7200 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis: Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych bez przylgi o
grubości min. 40 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm Nośność dla 2 zawiasów: 200 kg,Zakres regulacji: w poziomie +3/-2 mm, w
pionie +/- 3 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm
Producent: KOBLENZ

358,06 zł 440,41 zł

Zawias KU-BI7 TWIST 2000 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Regulowana prędkość zamykania: 3 poziomy,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi
drewnianych bez przylgi o grubości min. 40 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 3 zawiasów: 60 kg,Zakres regulacji:
w poziomie +3/-2 mm, w pionie +/- 3 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm
 

Producent: KOBLENZ

290,68 zł 357,54 zł

Zawias KUBI CENTER chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis: Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o
grubości min. 30 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2 zawiasów: 30 kg, dla 3 zawiasów 45 kg Zakres regulacji: w
poziomie +3/-2 mm, w pionie +/- 2,5 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm
Producent: KOBLENZ

65,36 zł 80,39 zł

Zawias KUBI KUADRA K3000 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 160°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych o grubości min. 45 mm, z przylgą
10x10 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2 zawiasów: 45 kg, dla 3 zawiasów: 60 kg,Zakres regulacji: w poziomie
+3/-2 mm, w pionie +/- 3 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm

Producent: KOBLENZ

153,17 zł 188,40 zł

Zawias KUBICA 5080 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Zamiennik do zawiasu TECTUS 340.Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: przykręcane (wkręty
widoczne),Do drzwi drewnianych bez przylgi, o grubości min. 40 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm Nośność dla 2 zawiasów: 80
kg, dla 3 zawiasów: 100 kg,Zakres regulacji: w poziomie +/- 3 mm, w pionie +/- 3 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min.
6 mm

Producent: KOBLENZ

99,20 zł 122,02 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/971-zawias-ku-bi7-7000-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/966-zawias-ku-bi7-7080-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/961-zawias-ku-bi7-7120-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/956-zawias-ku-bi7-7200-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/951-zawias-ku-bi7-twist-2000-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/973-zawias-kubi-center-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/976-zawias-kubi-kuadra-k3000-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/989-zawias-kubica-5080-chrom-satyna-z-nasadkami.html
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Zawias KUBICA K2460 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych z odwróconą przylgą, o grubości
min. 25 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2 zawiasów: 40 kg, dla 3 zawiasów: 52 kg,Zakres regulacji: w poziomie
+/- 3 mm, w pionie +/- 3 mm, głębokości +/- 1,5 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm

Producent: KOBLENZ

88,96 zł 109,42 zł

Zawias KUBICA K2460 czarna z nasadkami
Skrócony opis:
Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych z odwróconą przylgą, o grubości
min. 25 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2 zawiasów: 40 kg, dla 3 zawiasów: 52 kg,Zakres regulacji: w poziomie
+/- 3 mm, w pionie +/- 3 mm, głębokości +/- 1,5 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm

Producent: KOBLENZ

115,08 zł 141,55 zł

Zawias KUBICA K2700 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o grubości min. 35 mm,
max. 45 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm Nośność dla 3 zawiasów: 60 kg,Zakres regulacji: w poziomie +3/-2 mm, w pionie +/-
3 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm

Producent: KOBLENZ

121,97 zł 150,03 zł

Zawias KUBICA K2760 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Opis produktu
Zawias wpuszczany z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości) dedykowany do drzwi drewnianych
bezprzylgowych.
Zawias hybrydowy pięcioosiowy
Model K2760 Hybrid został wykonany z wytrzymałego stopu znalu i stali. Jest odpowiedni do zastosowania na skrzydłach o grubości 35-45 mm. Pięć osi
obrotu stanowi gwarancję wieloletniej, bezawaryjnej pracy zawiasu. Prawidłowo zamontowane na skrzydle zawiasy K2760 Hybrid umożliwiają pełne
otwarcie drzwi do 180°.
 

Producent: KOBLENZ

121,97 zł 150,03 zł

Zawias KUBICA K2760 czarna z nasadkami
Skrócony opis:
Opis produktu
Zawias wpuszczany z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości) dedykowany do drzwi drewnianych
bezprzylgowych.
Zawias hybrydowy pięcioosiowy
Model K2760 Hybrid został wykonany z wytrzymałego stopu znalu i stali. Jest odpowiedni do zastosowania na skrzydłach o grubości 35-45 mm. Pięć osi
obrotu stanowi gwarancję wieloletniej, bezawaryjnej pracy zawiasu. Prawidłowo zamontowane na skrzydle zawiasy K2760 Hybrid umożliwiają pełne
otwarcie drzwi do 180°.
 

Producent: KOBLENZ

121,97 zł 150,03 zł

Zawias KUBICA K6200 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o grubości min. 32
mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2 zawiasów: 45 kg, dla 3 zawiasów 60 kg,Zakres regulacji: w poziomie +3/-2 mm,
w pionie +/- 2,5 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm

Producent: KOBLENZ

68,03 zł 83,68 zł

Zawias KUBICA K6200 mosiądz z nasadkami
Skrócony opis:
Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o grubości min. 32
mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2 zawiasów: 45 kg, dla 3 zawiasów 60 kg,Zakres regulacji: w poziomie +3/-2 mm,
w pionie +/- 2,5 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm

Producent: KOBLENZ

104,24 zł 128,22 zł

Zawias KUBICA K6200 nikiel satyna z nasadkami
Skrócony opis: Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o
grubości min. 32 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2 zawiasów: 45 kg, dla 3 zawiasów 60 kg,Zakres regulacji: w
poziomie +3/-2 mm, w pionie +/- 2,5 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm
Producent: KOBLENZ

88,63 zł 109,01 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/981-zawias-kubica-k2400-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4665-zawias-kubica-k2460-czarna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/993-zawias-kubica-k2700-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4666-zawias-kubica-k2760-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4667-zawias-kubica-k2760-czarna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/1006-zawias-kubica-k6200-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/1010-zawias-kubica-k6200-mosiadz-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/1005-zawias-kubica-k6200-nikiel-satyna-z-nasadkami.html
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Zawias KUBICA K6300 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych z opaską, bez przylgi, o grubości
min. 45 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 3 zawiasów: 60 kg,Zakres regulacji: w poziomie +3/-2 mm, w pionie +/-
3 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm

Producent: KOBLENZ

124,66 zł 153,33 zł

Zawias KUBICA K6700 biały z nasadkami
Skrócony opis: Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o
grubości min. 40 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2 zawiasów: 50 kg, dla 3 zawiasów 70 kg, dla skrzydła > 2100
mm należy,zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +3/-2 mm, w pionie +/- 3 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i
podłogą: min. 6 mm
Producent: KOBLENZ

101,74 zł 125,14 zł

Zawias KUBICA K6700 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,
Do drzwi drewnianych bez przylgi, o grubości min. 40 mm,
Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm
Nośność dla 2 zawiasów: 50 kg, dla 3 zawiasów 70 kg, dla skrzydła > 2100 mm należy,zamontować 4 zawiasy.,
Zakres regulacji: w poziomie +3/-2 mm, w pionie +/- 3 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i podłogą: min. 6 mm

Producent: KOBLENZ

68,73 zł 84,54 zł

Zawias KUBICA K6700 czarny z nasadkami
Skrócony opis: Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o
grubości min. 40 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2 zawiasów: 50 kg, dla 3 zawiasów 70 kg, dla skrzydła > 2100
mm należy,zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +3/-2 mm, w pionie +/- 3 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i
podłogą: min. 6 mm
Producent: KOBLENZ

92,52 zł 113,80 zł

Zawias KUBICA K6700 mosiądz z nasadkami
Skrócony opis: Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o
grubości min. 40 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2 zawiasów: 50 kg, dla 3 zawiasów 70 kg, dla skrzydła > 2100
mm należy,zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +3/-2 mm, w pionie +/- 3 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i
podłogą: min. 6 mm
Producent: KOBLENZ

119,78 zł 147,33 zł

Zawias KUBICA K6700 nikiel satyna z nasadkami
Skrócony opis: Pięć osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o
grubości min. 40 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2 zawiasów: 50 kg, dla 3 zawiasów 70 kg, dla skrzydła > 2100
mm należy,zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +3/-2 mm, w pionie +/- 3 mm, głębokości +/- 1 mm,Szczelina między skrzydłem i
podłogą: min. 6 mm
Producent: KOBLENZ

92,52 zł 113,80 zł

Zawias KUBIKINA chrom satyna
Skrócony opis: Kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Nakładki: wciskane,Do paneli meblowych bez przylgi, o grubości min. 18
mm,Maksymalna szerokość panelu: 600 mm,Zakres regulacji: w poziomie +/-1,5 mm, w pionie +/- 1,5 mm, głębokości +/- 1 mm
Producent: KOBLENZ

35,15 zł 43,23 zł

Zawias OTLAV INVISACTA 230 biała z nasadkami
Skrócony opis:
Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Do drzwi drewnianych z odwróconą przylgą, o grubości min. 30
mm,Minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy: 21 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm Nośność dla 2 zawiasów: 60 kg, dla 3
zawiasów 75 kg, dla skrzydła > 2100 mm należy,zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +/-1 mm, w pionie +/-2 mm, głębokości +/-1 mm

Producent: OTLAV

52,33 zł 64,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/998-zawias-kubica-k6300-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4528-zawias-kubica-k6700-bialy-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/1008-zawias-kubica-k6700-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4527-zawias-kubica-k6700-czarny-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/1011-zawias-kubica-k6700-mosiadz-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/1007-zawias-kubica-k6700-nikiel-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/949-zawias-kubikina-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4530-zawias-otlav-invisacta-230-biala-z-nasadkami.html
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Zawias OTLAV INVISACTA 230 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Do drzwi drewnianych z odwróconą przylgą, o grubości min. 30
mm,Minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy: 21 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm Nośność dla 2 zawiasów: 60 kg, dla 3
zawiasów 75 kg, dla skrzydła > 2100 mm należy,zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +/-1 mm, w pionie +/-2 mm, głębokości +/-1 mm

Producent: OTLAV

50,87 zł 62,57 zł

Zawias OTLAV INVISACTA 230 cynk biały bez nasadek
Skrócony opis:
Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Do drzwi drewnianych z odwróconą przylgą, o grubości min. 30
mm,Minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy: 21 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm Nośność dla 2 zawiasów: 60 kg, dla 3
zawiasów 75 kg, dla skrzydła > 2100 mm należy,zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +/-1 mm, w pionie +/-2 mm, głębokości +/-1 mm

Producent: OTLAV

45,82 zł 56,36 zł

Zawias OTLAV INVISACTA 230 czarna z nasadkami
Skrócony opis:
Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Do drzwi drewnianych z odwróconą przylgą, o grubości min. 30
mm,Minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy: 21 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm Nośność dla 2 zawiasów: 60 kg, dla 3
zawiasów 75 kg, dla skrzydła > 2100 mm należy,zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +/-1 mm, w pionie +/-2 mm, głębokości +/-1 mm

Producent: OTLAV

58,13 zł 71,50 zł

Zawias OTLAV INVISACTA 230 mosiądzowany z nasadkami
Skrócony opis:
Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Do drzwi drewnianych z odwróconą przylgą, o grubości min. 30
mm,Minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy: 21 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm Nośność dla 2 zawiasów: 60 kg, dla 3
zawiasów 75 kg, dla skrzydła > 2100 mm należy,zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +/-1 mm, w pionie +/-2 mm, głębokości +/-1 mm

Producent: OTLAV

102,71 zł 126,33 zł

Zawias OTLAV INVISACTA 230 nikiel satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Do drzwi drewnianych z odwróconą przylgą, o grubości min. 30
mm,Minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy: 21 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm Nośność dla 2 zawiasów: 60 kg, dla 3
zawiasów 75 kg, dla skrzydła > 2100 mm należy,zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +/-1 mm, w pionie +/-2 mm, głębokości +/-1 mm

Producent: OTLAV

50,87 zł 62,57 zł

Zawias OTLAV INVISACTA 300 chrom satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o grubości min. 36 mm,Minimalna
głębokość frezowania w ościeżnicy: 21 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2,zawiasów: 60 kg, dla 3 zawiasów 70
kg,,dla skrzydła > 2100 mm należy zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +/-1 mm, w pionie +/-2 mm, głębokości +/-1 mm

Producent: OTLAV

55,68 zł 68,49 zł

Zawias OTLAV INVISACTA 300 cynk biały bez nasadek
Skrócony opis:
Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o grubości min. 36 mm,Minimalna
głębokość frezowania w ościeżnicy: 21 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2,zawiasów: 60 kg, dla 3 zawiasów 70
kg,,dla skrzydła > 2100 mm należy zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +/-1 mm, w pionie +/-2 mm, głębokości +/-1 mm

Producent: OTLAV

49,60 zł 61,01 zł

Zawias OTLAV INVISACTA 300 lakier biały z nasadkami
Skrócony opis:
Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o grubości min. 36 mm,Minimalna
głębokość frezowania w ościeżnicy: 21 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2,zawiasów: 60 kg, dla 3 zawiasów 70
kg,,dla skrzydła > 2100 mm należy zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +/-1 mm, w pionie +/-2 mm, głębokości +/-1 mm

Producent: OTLAV

55,89 zł 68,74 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/940-zawias-otlav-invisacta-230-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/942-zawias-otlav-invisacta-230-cynk-bialy-bez-nasadek.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4529-zawias-otlav-invisacta-230-czarna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/941-zawias-otlav-invisacta-230-mosiadzowany-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/939-zawias-otlav-invisacta-230-nikiel-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/937-zawias-otlav-invisacta-300-chrom-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/938-zawias-otlav-invisacta-300-cynk-bialy-bez-nasadek.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/935-zawias-otlav-invisacta-300-lakier-bialy-z-nasadkami.html
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Zawias OTLAV INVISACTA 300 lakier czarny z nasadkami
Skrócony opis:
Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o grubości min. 36 mm,Minimalna
głębokość frezowania w ościeżnicy: 21 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2,zawiasów: 60 kg, dla 3 zawiasów 70
kg,,dla skrzydła > 2100 mm należy zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +/-1 mm, w pionie +/-2 mm, głębokości +/-1 mm

Producent: OTLAV

62,14 zł 76,43 zł

Zawias OTLAV INVISACTA 300 nikiel satyna z nasadkami
Skrócony opis:
Siedem osi obrotu, kąt otwarcia 180°,Materiał: znal,Uniwersalny: lewy/prawy,Do drzwi drewnianych bez przylgi, o grubości min. 36 mm,Minimalna
głębokość frezowania w ościeżnicy: 21 mm,Maksymalne wymiary drzwi: 600/900 mm x 2100 mm,Nośność dla 2,zawiasów: 60 kg, dla 3 zawiasów 70
kg,,dla skrzydła > 2100 mm należy zamontować 4 zawiasy.,Zakres regulacji: w poziomie +/-1 mm, w pionie +/-2 mm, głębokości +/-1 mm

Producent: OTLAV

59,51 zł 73,19 zł

Zawias POLSOFT 1078 CEMON chrom błyszczący lewy/prawy
Skrócony opis:
Jest dostepna nowa wersja tego modelu - zawias ESTETIC 80!
- https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/923-zawias-polsoft-estetic-80-cemon-chrom-satyna.html
Zamówienie na stary model realizujemy tylko dla ilości powyżej 50szt.
Zawias umożliwia otwieranie skrzydła na kąt 180 stopni wymiarowo zamienny z zawiasą KOBLENZ KUBICA 6700 posiada regulacje w trzech
płaszczyznach (wysokość, szerokość, docisk uszczelki )niewidoczny po zamknięciu skrzydła. Strona lewa lub prawa

Producent: POLSOFT

55,16 zł 67,85 zł

Zawias POLSOFT 1078 CEMON chrom satyna lewy/prawy
Skrócony opis:
Jest dostepna nowa wersja tego modelu - zawias ESTETIC 80!
- https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/923-zawias-polsoft-estetic-80-cemon-chrom-satyna.html
Zamówienie na stary model realizujemy tylko dla ilości powyżej 50szt.
Zawias umożliwia otwieranie skrzydła na kąt 180 stopni wymiarowo zamienny z zawiasą KOBLENZ KUBICA 6700 posiada regulacje w trzech
płaszczyznach (wysokość, szerokość, docisk uszczelki )niewidoczny po zamknięciu skrzydła. Strona lewa lub prawa

Producent: POLSOFT

55,16 zł 67,85 zł

Zawias POLSOFT 1078 CEMON nikiel satyna lewy/prawy
Skrócony opis:
Jest dostepna nowa wersja tego modelu - zawias ESTETIC 80!
- https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/923-zawias-polsoft-estetic-80-cemon-chrom-satyna.html
Zamówienie na stary model realizujemy tylko dla ilości powyżej 50szt.
Zawias umożliwia otwieranie skrzydła na kąt 180 stopni wymiarowo zamienny z zawiasą KOBLENZ KUBICA 6700 posiada regulacje w trzech
płaszczyznach (wysokość, szerokość, docisk uszczelki )niewidoczny po zamknięciu skrzydła. Strona lewa lub prawa

Producent: POLSOFT

55,16 zł 67,85 zł

Zawias POLSOFT 978 CEMON chrom satyna nowy model
Skrócony opis:
Nowy model!!!
Zawias umożliwia otwieranie skrzydła na kąt 180 stopni wymiarowo zamienny z zawiasą KOBLENZ KUBICA 6200 posiada regulacje w trzech
płaszczyznach (wysokość, szerokość, docisk uszczelki )niewidoczny po zamknięciu skrzydła. Strona zawiasu uniwersalny.

Producent: POLSOFT

41,39 zł 50,91 zł

Zawias POLSOFT ESTETIC 100 CEMON biały
Skrócony opis:
Nowy zawias firmy POL-SOFT CEMON w pełni kompatybilny z zawiasem SIMONSWERKE TECTUS 340. Regulacja 3D w trzech płaszczyznach. Wymiary w
załączonym zdjęciu. Wyróżnia się bardzo wysoką trwałością, posiada badania na ponad 500.000 odbytych cykli otwarcia skrzydła!

Producent: POLSOFT

94,20 zł 115,87 zł

Zawias POLSOFT ESTETIC 100 CEMON chrom satyna
Skrócony opis:
Nowy zawias firmy POL-SOFT CEMON w pełni kompatybilny z zawiasem SIMONSWERKE TECTUS 340. Regulacja 3D w trzech płaszczyznach. Wymiary w
załączonym zdjęciu. Wyróżnia się bardzo wysoką trwałością, posiada badania na ponad 500.000 odbytych cykli otwarcia skrzydła!

Producent: POLSOFT

94,20 zł 115,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/1009-zawias-otlav-invisacta-300-lakier-czarny-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/936-zawias-otlav-invisacta-300-nikiel-satyna-z-nasadkami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/934-zawias-polsoft-1078-cemon-chrom-blyszczacy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/923-zawias-polsoft-estetic-80-cemon-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/932-zawias-polsoft-1078-cemon-chrom-satyna-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/923-zawias-polsoft-estetic-80-cemon-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/933-zawias-polsoft-1078-cemon-nikiel-satyna-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/923-zawias-polsoft-estetic-80-cemon-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/931-zawias-polsoft-978-cemon-chrom-satyna-nowy-model.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/924-zawias-polsoft-estetic-100-cemon-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/927-zawias-polsoft-estetic-100-cemon-chrom-satyna.html
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Zawias POLSOFT ESTETIC 100 CEMON czarny
Skrócony opis:
Nowy zawias firmy POL-SOFT CEMON w pełni kompatybilny z zawiasem SIMONSWERKE TECTUS 340. Regulacja 3D w trzech płaszczyznach. Wymiary w
załączonym zdjęciu. Wyróżnia się bardzo wysoką trwałością, posiada badania na ponad 500.000 odbytych cykli otwarcia skrzydła!

Producent: POLSOFT

94,20 zł 115,87 zł

Zawias POLSOFT ESTETIC 130 A8 CEMOM chrom satyna
Skrócony opis:
Nowy zawias firmy POL-SOFT CEMOM w pełni kompatybilny z zawiasem SIMONSWERKE TECTUS 540 A8. Regulacja 3D w trzech płaszczyznach. Wymiary
w załączonym zdjęciu. Wyróżnia się bardzo wysoką trwałością, posiada badania na ponad 500.000 odbytych cykli otwarcia skrzydła! Przeznaczony do
ciężkich drzwi bez przylgi z opaską. Nośność patrz SZCZEGÓŁY PRODUKTU lub pobierz kartę katalogową z ZAŁACZNIK
 
 

Producent: POLSOFT

236,16 zł 290,48 zł

Zawias POLSOFT ESTETIC 150 CEMOM chrom satyna
Skrócony opis:
Nowy zawias firmy POL-SOFT CEMOM w pełni kompatybilny z zawiasem SIMONSWERKE TECTUS 540 A8. Regulacja 3D w trzech płaszczyznach. Wymiary
w załączonym zdjęciu. Wyróżnia się bardzo wysoką trwałością, posiada badania na ponad 500.000 odbytych cykli otwarcia skrzydła! Przeznaczony do
ciężkich drzwi bez przylgi. Nośność patrz SZCZEGÓŁY PRODUKTU lub pobierz kartę katalogową z ZAŁACZNIK
 
 

Producent: POLSOFT

204,30 zł 251,29 zł

Zawias POLSOFT ESTETIC 1821 CEMOM biały
Skrócony opis:
NOWOŚĆ! Nowy zawias firmy POLSOFT CEMON z rodziny ESTETIC. Główne przeznaczenie to drzwi z odwróconym felcem inaczej zwane też
rewersowymi. Wymiarowo komaptybilny z zawiasem TECTUS 240 lub KUBICA 2460. Bardzo duża nosnośc dla 2 zawiasów!

Producent: POLSOFT

78,06 zł 96,01 zł

Zawias POLSOFT ESTETIC 1821 CEMOM chrom satyna
Skrócony opis:
NOWOŚĆ! Nowy zawias firmy POLSOFT CEMON z rodziny ESTETIC. Główne przeznaczenie to drzwi z odwróconym felcem inaczej zwane też
rewersowymi. Wymiarowo komaptybilny z zawiasem TECTUS 240 lub KUBICA 2460. Bardzo duża nosnośc dla 2 zawiasów!

Producent: POLSOFT

78,06 zł 96,01 zł

Zawias POLSOFT ESTETIC 1821 CEMOM czarny
Skrócony opis:
NOWOŚĆ! Nowy zawias firmy POLSOFT CEMON z rodziny ESTETIC. Główne przeznaczenie to drzwi z odwróconym felcem inaczej zwane też
rewersowymi. Wymiarowo komaptybilny z zawiasem TECTUS 240 lub KUBICA 2460. Bardzo duża nosnośc dla 2 zawiasów!

Producent: POLSOFT

78,06 zł 96,01 zł

Zawias POLSOFT ESTETIC 40 CEMON chrom satyna
Skrócony opis: Nowa linia zawias firmy POLSOFT o uniwersalnym przeznaczeniu, pełna regulacja w 3 płaszczyznach, dobór obciążenia w tabeli w
załączonej na zdjęciach produktu.
Producent: POLSOFT

59,55 zł 73,25 zł

Zawias POLSOFT ESTETIC 40 CEMON nikiel satyna satyna
Skrócony opis: Nowa linia zawias firmy POLSOFT o uniwersalnym przeznaczeniu, pełna regulacja w 3 płaszczyznach, dobór obciążenia w tabeli w
załączonej na zdjęciach produktu.
Producent: POLSOFT

59,55 zł 73,25 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/926-zawias-polsoft-estetic-100-cemon-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4244-zawias-polsoft-estetic-130-a8-cemom-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4243-zawias-polsoft-estetic-150-cemom-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4577-zawias-polsoft-estetic-1821-cemom-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4526-zawias-polsoft-estetic-1821-cemom-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4576-zawias-polsoft-estetic-1821-cemom-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/929-zawias-polsoft-estetic-40-cemon-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/928-zawias-polsoft-estetic-40-cemon-nikiel-satyna-satyna.html
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Zawias POLSOFT ESTETIC 80 CEMON biały
Skrócony opis:
NOWOŚĆ! Nowy zawias firmy POLSOFT CEMON z rodziny ESTETIC. Już dostępny w naszej ofercie! Trwałość zawiasy ponad 250tyś cykli stwierdzona
podczas badań w niezależnym instytucie badawczym, co wyróżnia go na tle konkurencji zwiększona ilość tzw. "ślizgów" dzięki nowemu rozwiązaniu
splotu skrzydełek zawiasu. W praktyce zawias płynniej pracuje i jest odporniejszy na naprężenia uniwersalność, nie ma już podziału na strony
lewy/prawy jak w modelu W1078 zawias posiada nakładki maskujące / covery/ w kolorze wykończenia dostępne wykończenia to chrom satyna, czarny
oraz biały.

Producent: POLSOFT

49,98 zł 61,48 zł

Zawias POLSOFT ESTETIC 80 CEMON chrom satyna
Skrócony opis:
NOWOŚĆ! Nowy zawias firmy POLSOFT CEMON z rodziny ESTETIC. Już dostępny w naszej ofercie! Trwałość zawiasy ponad 250tyś cykli stwierdzona
podczas badań w niezależnym instytucie badawczym, co wyróżnia go na tle konkurencji zwiększona ilość tzw. "ślizgów" dzięki nowemu rozwiązaniu
splotu skrzydełek zawiasu. W praktyce zawias płynniej pracuje i jest odporniejszy na naprężenia uniwersalność, nie ma już podziału na strony
lewy/prawy jak w modelu W1078 zawias posiada nakładki maskujące / covery/ w kolorze wykończenia dostępne wykończenia to chrom satyna, czarny
oraz biały.

Producent: POLSOFT

49,98 zł 61,48 zł

Zawias POLSOFT ESTETIC 80 CEMON czarny
Skrócony opis: NOWOŚĆ! Nowy zawias firmy POLSOFT CEMON z rodziny ESTETIC. Już dostępny w naszej ofercie! Trwałość zawiasy ponad 250tyś cykli
stwierdzona podczas badań w niezależnym instytucie badawczym, co wyróżnia go na tle konkurencji zwiększona ilość tzw. "ślizgów" dzięki nowemu
rozwiązaniu splotu skrzydełek zawiasu. W praktyce zawias płynniej pracuje i jest odporniejszy na naprężenia uniwersalność, nie ma już podziału na
strony lewy/prawy jak w modelu W1078 zawias posiada nakładki maskujące / covery/ w kolorze wykończenia dostępne wykończenia to chrom satyna,
czarny oraz biały.
Producent: POLSOFT

49,98 zł 61,48 zł

Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 240 3D BIAŁY
Skrócony opis:
Cechy produktu
•
całkowicie ukryty system zawiasów
•
do ram drewnianych, stalowych lub aluminiowych
•
dla drzwi z odwróconą przylgą
•
boczne zamknięte zawiasowe korpusy zapewniające jednolity wygląd gniazda
•
Regulacja 3D (strona +/- 3,0 mm, wysokość +/- 3,0 mm, kompresja +/- 1,5 mm)
•
bezobsługowe łożyska ślizgowe
Szczegóły techniczne

Atrybuty Wartość

Max ciężar drzwi 60,0 kg

Całkowita długość 155,0 mm

Szerokość (część drzwi) 18,0 mm

Szerokość (część ramy) 21,0 mm

Średnica frezu 16,0 mm

Kąt otwarcia 180 °

Producent: SIMONSWERK

173,13 zł 212,95 zł

Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 240 3D CZARNY
Skrócony opis:
Cechy produktu
•
całkowicie ukryty system zawiasów
•
do ram drewnianych, stalowych lub aluminiowych
•
dla drzwi z odwróconą przylgą
•
boczne zamknięte zawiasowe korpusy zapewniające jednolity wygląd gniazda
•
Regulacja 3D (strona +/- 3,0 mm, wysokość +/- 3,0 mm, kompresja +/- 1,5 mm)
•
bezobsługowe łożyska ślizgowe
Szczegóły techniczne

Atrybuty Wartość

Max ciężar drzwi 60,0 kg

Całkowita długość 155,0 mm

Szerokość (część drzwi) 18,0 mm

Szerokość (część ramy) 21,0 mm

Średnica frezu 16,0 mm

Kąt otwarcia 180 °

Producent: SIMONSWERK

165,00 zł 202,95 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/922-zawias-polsoft-estetic-80-cemon-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/923-zawias-polsoft-estetic-80-cemon-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/921-zawias-polsoft-estetic-80-cemon-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4346-zawias-simonswerk-tectus-te-240-3d-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4345-zawias-simonswerk-tectus-te-240-3d-f1.html
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Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 240 3D F1
Skrócony opis:
Cechy produktu
•
całkowicie ukryty system zawiasów
•
do ram drewnianych, stalowych lub aluminiowych
•
dla drzwi z odwróconą przylgą
•
boczne zamknięte zawiasowe korpusy zapewniające jednolity wygląd gniazda
•
Regulacja 3D (strona +/- 3,0 mm, wysokość +/- 3,0 mm, kompresja +/- 1,5 mm)
•
bezobsługowe łożyska ślizgowe
Szczegóły techniczne

Atrybuty Wartość

Max ciężar drzwi 60,0 kg

Całkowita długość 155,0 mm

Szerokość (część drzwi) 18,0 mm

Szerokość (część ramy) 21,0 mm

Średnica frezu 16,0 mm

Kąt otwarcia 180 °

Producent: SIMONSWERK

114,90 zł 141,33 zł

Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 340 3D BIAŁY
Skrócony opis:
Cechy produktu
•
całkowicie ukryty system zawiasów
•
do ram drewnianych, stalowych lub aluminiowych
•
dla drzwi bezprzylgowych o zwiększonym obciążeniu
•
boczne zamknięte zawiasowe korpusy zapewniające jednolity wygląd gniazda
•
z komfortową regulacją 3D (strona +/- 3,0 mm, wysokość +/- 3,0 mm, kompresja +/- 1,0 mm)
•
bezobsługowe łożyska ślizgowe
Szczegóły techniczne

Atrybuty Wartość

Max ciężar drzwi 80,0 kg

Całkowita długość 160,0 mm

Szerokość (część drzwi) 28,0 mm

Szerokość (część ramy) 28,0 mm

Średnica frezu 24,0 mm

Kąt otwarcia 180 °

Producent: SIMONSWERK

204,26 zł 251,24 zł

Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 340 3D CZARNY
Skrócony opis:
Cechy produktu
•
całkowicie ukryty system zawiasów
•
do ram drewnianych, stalowych lub aluminiowych
•
dla drzwi bezprzylgowych o zwiększonym obciążeniu
•
boczne zamknięte zawiasowe korpusy zapewniające jednolity wygląd gniazda
•
z komfortową regulacją 3D (strona +/- 3,0 mm, wysokość +/- 3,0 mm, kompresja +/- 1,0 mm)
•
bezobsługowe łożyska ślizgowe
Szczegóły techniczne

Atrybuty Wartość

Max ciężar drzwi 80,0 kg

Całkowita długość 160,0 mm

Szerokość (część drzwi) 28,0 mm

Szerokość (część ramy) 28,0 mm

Średnica frezu 24,0 mm

Kąt otwarcia 180 °

Producent: SIMONSWERK

180,64 zł 222,19 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4128-zawias-simonswerk-tectus-te-240-3d-f1.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4343-zawias-simonswerk-tectus-te-340-3d-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4344-zawias-simonswerk-tectus-te-340-3d-czarny.html
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Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 340 3D F1
Skrócony opis:
Cechy produktu
•
całkowicie ukryty system zawiasów
•
do ram drewnianych, stalowych lub aluminiowych
•
dla drzwi bezprzylgowych o zwiększonym obciążeniu
•
boczne zamknięte zawiasowe korpusy zapewniające jednolity wygląd gniazda
•
z komfortową regulacją 3D (strona +/- 3,0 mm, wysokość +/- 3,0 mm, kompresja +/- 1,0 mm)
•
bezobsługowe łożyska ślizgowe
Szczegóły techniczne

Atrybuty Wartość

Max ciężar drzwi 80,0 kg

Całkowita długość 160,0 mm

Szerokość (część drzwi) 28,0 mm

Szerokość (część ramy) 28,0 mm

Średnica frezu 24,0 mm

Kąt otwarcia 180 °

Producent: SIMONSWERK

124,87 zł 153,59 zł

Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 340 3D F2
Skrócony opis:
Cechy produktu
•
całkowicie ukryty system zawiasów
•
do ram drewnianych, stalowych lub aluminiowych
•
dla drzwi bezprzylgowych o zwiększonym obciążeniu
•
boczne zamknięte zawiasowe korpusy zapewniające jednolity wygląd gniazda
•
z komfortową regulacją 3D (strona +/- 3,0 mm, wysokość +/- 3,0 mm, kompresja +/- 1,0 mm)
•
bezobsługowe łożyska ślizgowe
Szczegóły techniczne

Atrybuty Wartość

Max ciężar drzwi 80,0 kg

Całkowita długość 160,0 mm

Szerokość (część drzwi) 28,0 mm

Szerokość (część ramy) 28,0 mm

Średnica frezu 24,0 mm

Kąt otwarcia 180 °

Producent: SIMONSWERK

124,87 zł 153,59 zł

Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 380 F1
Skrócony opis:
Cechy produktu
•
całkowicie ukryty system zawiasów
•
do ram drewnianych, stalowych lub aluminiowych
•
dla drzwi z przylgą Wysokość przylgi - 13 mm, grubość przylgi - 14,5 mm
•
nośność 60 kg przy 2 zawiasach
•
bezobsługowe łożyska ślizgowe
 
 

Producent: SIMONSWERK

243,29 zł 299,24 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4129-zawias-simonswerk-tectus-te-340-3d-f1.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4130-zawias-simonswerk-tectus-te-340-3d-f2.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4742-zawias-simonswerk-tectus-te-380-f1.html
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Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 540 3D F1
Skrócony opis:
Cechy produktu
•
całkowicie ukryty system zawiasów
•
do ram drewnianych, stalowych lub aluminiowych
•
do ciężkich drzwi bezfelcowych 
•
boczne zamknięte zawiasowe korpusy zapewniające jednolity wygląd gniazda
•
z komfortową regulacją 3D (strona +/- 3,0 mm, wysokość +/- 3,0 mm, kompresja +/- 1,0 mm)
•
bezobsługowe łożyska ślizgowe
Szczegóły techniczne

Atrybuty Wartość

Max ciężar drzwi 120,0 kg

Całkowita długość 200,0 mm

Szerokość (część drzwi) 32,0 mm

Szerokość (część ramy) 32,0 mm

Średnica frezu 24,0 mm

Kąt otwarcia 180 °

Producent: SIMONSWERK

211,90 zł 260,64 zł

Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 540 3D F2
Skrócony opis:
Cechy produktu
•
całkowicie ukryty system zawiasów
•
do ram drewnianych, stalowych lub aluminiowych
•
do ciężkich drzwi bezfelcowych 
•
boczne zamknięte zawiasowe korpusy zapewniające jednolity wygląd gniazda
•
z komfortową regulacją 3D (strona +/- 3,0 mm, wysokość +/- 3,0 mm, kompresja +/- 1,0 mm)
•
bezobsługowe łożyska ślizgowe
Szczegóły techniczne

Atrybuty Wartość

Max ciężar drzwi 120,0 kg

Całkowita długość 200,0 mm

Szerokość (część drzwi) 32,0 mm

Szerokość (część ramy) 32,0 mm

Średnica frezu 24,0 mm

Kąt otwarcia 180 °

Producent: SIMONSWERK

211,90 zł 260,64 zł

Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 640 3D F1
Skrócony opis:
materiał
osłony: stal malowana proszkowo, przegub: znal
opakowanie
1 lub 2 szt.
zastosowanie
do ościeżnic drewnianych, stalowych lub aluminiowych
do drzwi bezprzylgowych
ciężar drzwi
≤200 kg
wielkość
240 mm
grub. drzwi
≥40 mm
kąt otwarcia
≤180 °
średnica frezu
24 mm
średnica pierścienia rozruchowego
30 mm
możliwość regulacji
płynna regulacja w trzech płaszczyznach: boczna i pionowa ±3 mm, docisku: ±1 mm

Producent: SIMONSWERK

446,40 zł 549,07 zł

Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 680 F1
Skrócony opis:
 
 
Zawias wpuszczany Tectus TE680 3D do drzwi wejściowych z przylgą.
 
• Kolor F1 srebrny
• Regulacja w 3 płaszczyznach: wysokość zawiasu 160 mm, docisk ± 1 mm, luz boczny ± 3 mm, wysokość ± 3 mm
• Kąt otwarcia 180°
• Nośność: 160 kg przy 2 zawiasach

Producent: SIMONSWERK

336,00 zł 413,28 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4131-zawias-simonswerk-tectus-te-540-3d-f1.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4132-zawias-simonswerk-tectus-te-540-3d-f2.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4741-zawias-simonswerk-tectus-te-640-3d-f1.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4740-zawias-simonswerk-tectus-te-680-f1.html
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Zawias SIMONSWERK TECTUS TEG 310 2D CZARNY
Skrócony opis:
Cechy produktu
opakowanie
2 szt.
zastosowanie
do zlicowanych drzwi całoszklanych
do przylgowych ościeżnic drewnianych, stalowych lub aluminiowych
grubość tafli szklanej
8 lub 10 mm
kąt otwarcia
180 °
wielkość
160 mm
ułożyskowanie
technika bezobsługowych łożysk ślizgowych
możliwość regulacji
bezstopniowa regulacja w dwóch płaszczyznach
w poziomie: +3/–2 mm
w pionie ±1 mm
 
montaż
do montażu zaciskowego na drzwiach całoszklanych (otwór w szkle nie jest wymagany, przygotowany do grubości szkła 8 mm)
do przykręcenia do ościeżnicy

Producent: SIMONSWERK

331,96 zł 408,31 zł

Zawias SIMONSWERK TECTUS TEG 310 2D F1
Skrócony opis:
Cechy produktu
opakowanie
2 szt.
zastosowanie
do zlicowanych drzwi całoszklanych
do przylgowych ościeżnic drewnianych, stalowych lub aluminiowych
grubość tafli szklanej
8 lub 10 mm
kąt otwarcia
180 °
wielkość
160 mm
ułożyskowanie
technika bezobsługowych łożysk ślizgowych
możliwość regulacji
bezstopniowa regulacja w dwóch płaszczyznach
w poziomie: +3/–2 mm
w pionie ±1 mm
 
montaż
do montażu zaciskowego na drzwiach całoszklanych (otwór w szkle nie jest wymagany, przygotowany do grubości szkła 8 mm)
do przykręcenia do ościeżnicy

Producent: SIMONSWERK

331,96 zł 408,31 zł

Zestaw 2 szablonów do montażu zawiasy KUBICA 2400
Skrócony opis:
Zestaw szablonów dla zawiasy KUBICA 2400 

Producent: KOBLENZ

325,48 zł 400,34 zł

Zestaw 2 szablonów do montażu zawiasy KUBICA 6300
Skrócony opis:
Zestaw szablonów do zawiasu KUBICA 6300

Producent: KOBLENZ

347,76 zł 427,74 zł

ZAWIASY NIEWIDOCZNE KOBLENZ
Strona główna > ZAWIASY > ZAWIASY NIEWIDOCZNE DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH > ZAWIASY NIEWIDOCZNE KOBLENZ

Kieszeń do zawiasu KU-BI7 7000 stal
Skrócony opis:
Kieszeń stalowa do zawiasu KU-BI 7 7000

Producent: KOBLENZ

49,90 zł 61,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4736-zawias-simonswerk-tectus-teg-310-2d-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4735-zawias-simonswerk-tectus-teg-310-2d-f1.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/979-zestaw-2-szablonow-do-montazu-zawiasy-kubica-2400.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/996-zestaw-2-szablonow-do-montazu-zawiasy-kubica-6300.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-koblenz/967-kieszen-do-zawiasu-ku-bi7-7000-stal.html
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Kieszeń do zawiasu KU-BI7 7080 stal
Skrócony opis:
Kieszeń do zawiasów KUBI 7080 wykonana ze stali.

Producent: KOBLENZ

56,11 zł 69,02 zł

Kieszeń do zawiasu KU-BI7 7120 stal
Skrócony opis:
Kieszeń stalowa do mocowanie zawiasy KUB-B76 7120

Producent: KOBLENZ

59,52 zł 73,21 zł

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

Nasadka na zawias ALU 14 chrom
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z zaluminium z powłoką galwaniczną. Średnica zawiasy 14mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: OTLAV

1,78 zł 2,19 zł

Nasadka na zawias ALU 14 chrom satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z zaluminium z powłoką galwaniczną. Średnica zawiasy 14mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: OTLAV

3,23 zł 3,97 zł

Nasadka na zawias ALU 14 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Osłonka czasowo niedostępna !!! Osłonka na zawias wykonanana z zaluminium z powłoką galwaniczną. Średnica zawiasy 14mm. Kompatybilna z
zawiasami OTLAV i POLSOFT

Producent: OTLAV

2,53 zł 3,11 zł

Nasadka na zawias ALU 14 nikiel satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z zaluminium z powłoką galwaniczną. Średnica zawiasy 14mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: OTLAV

1,99 zł 2,45 zł

Nasadka na zawias ALU 14 patyna F4
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z zaluminium z powłoką galwaniczną. Średnica zawiasy 14mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: OTLAV

2,76 zł 3,39 zł

Nasadka na zawias ALU 16 chrom satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z zaluminium z powłoką galwaniczną. Średnica zawiasy 16mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: OTLAV

1,95 zł 2,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-koblenz/962-kieszen-do-zawiasu-ku-bi7-7080-stal.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-koblenz/957-kieszen-do-zawiasu-ku-bi7-7120-stal.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1125-nasadka-na-zawias-alu-14-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1126-nasadka-na-zawias-alu-14-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1124-nasadka-na-zawias-alu-14-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1123-nasadka-na-zawias-alu-14-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1122-nasadka-na-zawias-alu-14-patyna-f4.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1120-nasadka-na-zawias-alu-16-chrom-satyna.html
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Nasadka na zawias ALU 16 mosiądz
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z zaluminium z powłoką galwaniczną. Średnica zawiasy 16mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: OTLAV

2,77 zł 3,41 zł

Nasadka na zawias ALU 16 nikiel satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z zaluminium z powłoką galwaniczną. Średnica zawiasy 16mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: OTLAV

2,37 zł 2,92 zł

Nasadka na zawias ALU 16 patyna F4
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z zaluminium z powłoką galwaniczną. Średnica zawiasy 16mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: OTLAV

2,76 zł 3,39 zł

Nasadka na zawias ALU 20 chrom
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z zaluminium z powłoką galwaniczną. Średnica zawiasy 20mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: OTLAV

2,37 zł 2,92 zł

Nasadka na zawias ALU 20 chrom satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z zaluminium z powłoką galwaniczną. Średnica zawiasy 20mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: OTLAV

2,77 zł 3,41 zł

Nasadka na zawias ALU 20 mosiądz błyszczący
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z zaluminium z powłoką galwaniczną. Średnica zawiasy 20mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: OTLAV

3,19 zł 3,92 zł

Nasadka na zawias ALU 20 patyna F4
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z zaluminium z powłoką galwaniczną. Średnica zawiasy 20mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: OTLAV

3,50 zł 4,31 zł

Nasadka na zawias NYLON 14 biała
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 14mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

0,82 zł 1,01 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1119-nasadka-na-zawias-alu-16-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1118-nasadka-na-zawias-alu-16-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1117-nasadka-na-zawias-alu-16-patyna-f4.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1115-nasadka-na-zawias-alu-20-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1116-nasadka-na-zawias-alu-20-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1114-nasadka-na-zawias-alu-20-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1113-nasadka-na-zawias-alu-20-patyna-f4.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1140-nasadka-na-zawias-nylon-14-biala.html
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Nasadka na zawias NYLON 14 brązowa
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 14mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

0,77 zł 0,95 zł

Nasadka na zawias NYLON 14 chrom satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 14mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

1,95 zł 2,40 zł

Nasadka na zawias NYLON 14 czarna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 14mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

0,82 zł 1,01 zł

Nasadka na zawias NYLON 16 biała
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 16mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

0,72 zł 0,89 zł

Nasadka na zawias NYLON 16 brązowa
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 16mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

0,66 zł 0,81 zł

Nasadka na zawias NYLON 16 chrom
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 16mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

2,97 zł 3,65 zł

Nasadka na zawias NYLON 16 chrom satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 16mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

2,18 zł 2,68 zł

Nasadka na zawias NYLON 16 czarna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 16mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

0,66 zł 0,81 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1139-nasadka-na-zawias-nylon-14-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1138-nasadka-na-zawias-nylon-14-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1141-nasadka-na-zawias-nylon-14-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1136-nasadka-na-zawias-nylon-16-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1133-nasadka-na-zawias-nylon-16-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1135-nasadka-na-zawias-nylon-16-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1132-nasadka-na-zawias-nylon-16-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1137-nasadka-na-zawias-nylon-16-czarna.html
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Nasadka na zawias NYLON 16 nikiel satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 16mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

2,72 zł 3,35 zł

Nasadka na zawias NYLON 20 biała
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 20mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

1,30 zł 1,60 zł

Nasadka na zawias NYLON 20 brązowa
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 20mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

1,28 zł 1,57 zł

Nasadka na zawias NYLON 20 chrom satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 20mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

3,26 zł 4,01 zł

Nasadka na zawias NYLON 20 czarna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 20mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

1,30 zł 1,60 zł

Nasadka na zawias NYLON 20 nikiel satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z tworzywa nylonowego. Średnica zawiasy 20mm. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT
Producent: OTLAV

3,57 zł 4,39 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 14 brązowiony
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

15,46 zł 19,02 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 14 chrom
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

16,01 zł 19,69 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1134-nasadka-na-zawias-nylon-16-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1130-nasadka-na-zawias-nylon-20-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1128-nasadka-na-zawias-nylon-20-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1127-nasadka-na-zawias-nylon-20-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1131-nasadka-na-zawias-nylon-20-czarna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1129-nasadka-na-zawias-nylon-20-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1185-nasadka-na-zawias-premium-14-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1184-nasadka-na-zawias-premium-14-chrom.html
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Nasadka na zawias PREMIUM 14 chrom satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

17,67 zł 21,73 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 14 mosiądz antyczny
Skrócony opis:
Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT

Producent: LINEA CALI

15,46 zł 19,02 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 14 mosiądz błyszczący
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

14,36 zł 17,66 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 14 mosiądz satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

15,46 zł 19,02 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 14 nikiel satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

19,05 zł 23,43 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 14 patyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

15,46 zł 19,02 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 14 srebro antyczne
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

19,05 zł 23,43 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 16 brązowiony
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

16,84 zł 20,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1183-nasadka-na-zawias-premium-14-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1186-nasadka-na-zawias-premium-14-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1179-nasadka-na-zawias-premium-14-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1178-nasadka-na-zawias-premium-14-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1181-nasadka-na-zawias-premium-14-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1180-nasadka-na-zawias-premium-14-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1182-nasadka-na-zawias-premium-14-srebro-antyczne.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1176-nasadka-na-zawias-premium-16-brazowiony.html
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Nasadka na zawias PREMIUM 16 chrom
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

17,39 zł 21,39 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 16 chrom satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

19,05 zł 23,43 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 16 mosiądz antyczny
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

16,84 zł 20,71 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 16 mosiądz błyszczący
Skrócony opis:
Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT

Producent: LINEA CALI

15,74 zł 19,36 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 16 mosiądz satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

16,84 zł 20,71 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 16 nikiel satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

20,15 zł 24,78 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 16 patyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

16,84 zł 20,71 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 16 srebro antyczne
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

20,15 zł 24,78 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1175-nasadka-na-zawias-premium-16-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1174-nasadka-na-zawias-premium-16-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1177-nasadka-na-zawias-premium-16-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1170-nasadka-na-zawias-premium-16-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1169-nasadka-na-zawias-premium-16-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1172-nasadka-na-zawias-premium-16-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1171-nasadka-na-zawias-premium-16-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1173-nasadka-na-zawias-premium-16-srebro-antyczne.html
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Cena
brutto

Nasadka na zawias PREMIUM 20 brązowiony
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

24,57 zł 30,22 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 20 chrom
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

24,57 zł 30,22 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 20 chrom satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

26,79 zł 32,95 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 20 mosiądz antyczny
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

24,57 zł 30,22 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 20 mosiądz błyszczący
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

22,91 zł 28,18 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 20 mosiądz satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

24,57 zł 30,22 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 20 nikiel satyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

28,43 zł 34,97 zł

Nasadka na zawias PREMIUM 20 patyna
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

24,57 zł 30,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1167-nasadka-na-zawias-premium-20-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1166-nasadka-na-zawias-premium-20-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1165-nasadka-na-zawias-premium-20-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1168-nasadka-na-zawias-premium-20-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1161-nasadka-na-zawias-premium-20-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1160-nasadka-na-zawias-premium-20-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1163-nasadka-na-zawias-premium-20-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1162-nasadka-na-zawias-premium-20-patyna.html
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Nasadka na zawias PREMIUM 20 srebro antyczne
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i
POLSOFT
Producent: LINEA CALI

27,88 zł 34,29 zł

Nasadka na zawias RETRO 14 brązowiony
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

15,74 zł 19,36 zł

Nasadka na zawias RETRO 14 chrom
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

15,94 zł 19,61 zł

Nasadka na zawias RETRO 14 mosiądz antyczny
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

15,74 zł 19,36 zł

Nasadka na zawias RETRO 14 mosiądz błyszczący
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

14,63 zł 17,99 zł

Nasadka na zawias RETRO 14 mosiądz satyna
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

15,74 zł 19,36 zł

Nasadka na zawias RETRO 14 patyna
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

15,74 zł 19,36 zł

Nasadka na zawias RETRO 14 srebro antyczne
Skrócony opis:
Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT

Producent: LINEA CALI

19,05 zł 23,43 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1164-nasadka-na-zawias-premium-20-srebro-antyczne.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1158-nasadka-na-zawias-retro-14-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1199-nasadka-na-zawias-retro-14-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1159-nasadka-na-zawias-retro-14-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1155-nasadka-na-zawias-retro-14-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1154-nasadka-na-zawias-retro-14-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1156-nasadka-na-zawias-retro-14-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1157-nasadka-na-zawias-retro-14-srebro-antyczne.html
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Nasadka na zawias RETRO 16 brązowiony
Skrócony opis:
Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT

Producent: LINEA CALI

17,12 zł 21,06 zł

Nasadka na zawias RETRO 16 chrom
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 14mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

17,29 zł 21,27 zł

Nasadka na zawias RETRO 16 mosiądz antyczny
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

17,12 zł 21,06 zł

Nasadka na zawias RETRO 16 mosiądz błyszczący
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

16,01 zł 19,69 zł

Nasadka na zawias RETRO 16 mosiądz satyna
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

17,12 zł 21,06 zł

Nasadka na zawias RETRO 16 patyna
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

17,12 zł 21,06 zł

Nasadka na zawias RETRO 16 srebro antyczne
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 16mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

20,71 zł 25,47 zł

Nasadka na zawias RETRO 20 brązowiony
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

27,06 zł 33,28 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1152-nasadka-na-zawias-retro-16-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1200-nasadka-na-zawias-retro-16-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1153-nasadka-na-zawias-retro-16-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1149-nasadka-na-zawias-retro-16-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1148-nasadka-na-zawias-retro-16-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1150-nasadka-na-zawias-retro-16-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1151-nasadka-na-zawias-retro-16-srebro-antyczne.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1146-nasadka-na-zawias-retro-20-brazowiony.html
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Nasadka na zawias RETRO 20 chrom
Skrócony opis:
Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20 mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT

Producent: LINEA CALI

30,46 zł 37,47 zł

Nasadka na zawias RETRO 20 mosiądz antyczny
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

27,06 zł 33,28 zł

Nasadka na zawias RETRO 20 mosiądz błyszczący
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

25,40 zł 31,24 zł

Nasadka na zawias RETRO 20 mosiądz satyna
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

27,06 zł 33,28 zł

Nasadka na zawias RETRO 20 patyna
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

27,06 zł 33,28 zł

Nasadka na zawias RETRO 20 srebro antyczne
Skrócony opis: Osłonka ozdobna na zawias wykonanana z mosiądzu. Średnica zawiasy 20mm.Wysoka jakość wykonania. Kompatybilna z zawiasami
OTLAV i POLSOFT
Producent: LINEA CALI

30,37 zł 37,36 zł

Nasadka na zawias standard 14 chrom 2szt
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z aluminium. Średnica zawiasy 14mm.Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT. Komplet 2 sztuk.
Producent: DOORTECH

4,35 zł 5,35 zł

Nasadka na zawias standard 14 chrom satyna 2szt
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z aluminium. Średnica zawiasy 14mm.Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT. Komplet 2 sztuk.
Producent: DOORTECH

4,35 zł 5,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1201-nasadka-na-zawias-retro-20-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1147-nasadka-na-zawias-retro-20-mosiadz-antyczny.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1143-nasadka-na-zawias-retro-20-mosiadz-blyszczacy.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1142-nasadka-na-zawias-retro-20-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1144-nasadka-na-zawias-retro-20-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1145-nasadka-na-zawias-retro-20-srebro-antyczne.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1197-nasadka-na-zawias-standard-14-chrom-2szt.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1198-nasadka-na-zawias-standard-14-chrom-satyna-2szt.html
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Nasadka na zawias standard 14 mosiądz 2szt
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z aluminium. Średnica zawiasy 14mm.Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT. Komplet 2 sztuk.
Producent: DOORTECH

4,35 zł 5,35 zł

Nasadka na zawias standard 14 patyna 2szt
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z aluminium. Średnica zawiasy 14mm.Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT. Komplet 2 sztuk.
Producent: DOORTECH

4,35 zł 5,35 zł

Nasadka na zawias standard 16 chrom 2szt
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z aluminium. Średnica zawiasy 16mm.Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT. Komplet 2 sztuk.
Producent: DOORTECH

4,65 zł 5,72 zł

Nasadka na zawias standard 16 chrom satyna 2szt
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z aluminium. Średnica zawiasy 16mm.Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT. Komplet 2 sztuk.
Producent: DOORTECH

4,65 zł 5,72 zł

Nasadka na zawias standard 16 mosiądz 2szt
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z aluminium. Średnica zawiasy 16mm.Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT. Komplet 2 sztuk.
Producent: DOORTECH

4,65 zł 5,72 zł

Nasadka na zawias standard 16 patyna 2szt
Skrócony opis:
BRAK TOWARU    !!!  Osłonka na zawias wykonanana z aluminium. Średnica zawiasy 16mm.Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT. Komplet 2
sztuk.

Producent: DOORTECH

4,65 zł 5,72 zł

Nasadka na zawias standard 20 chrom 2szt
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z aluminium. Średnica zawiasy 20mm.Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT. Komplet 2 sztuk.
Producent: DOORTECH

5,16 zł 6,35 zł

Nasadka na zawias standard 20 chrom satyna 2szt
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z aluminium. Średnica zawiasy 20mm.Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT. Komplet 2 sztuk.
Producent: DOORTECH

5,16 zł 6,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1195-nasadka-na-zawias-standard-14-mosiadz-2szt.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1196-nasadka-na-zawias-standard-14-patyna-2szt.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1193-nasadka-na-zawias-standard-16-chrom-2szt.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1194-nasadka-na-zawias-standard-16-chrom-satyna-2szt.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1191-nasadka-na-zawias-standard-16-mosiadz-2szt.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1192-nasadka-na-zawias-standard-16-patyna-2szt.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1189-nasadka-na-zawias-standard-20-chrom-2szt.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1190-nasadka-na-zawias-standard-20-chrom-satyna-2szt.html
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Nasadka na zawias standard 20 mosiądz 2szt
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z aluminium. Średnica zawiasy 20mm.Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT. Komplet 2 sztuk.
Producent: DOORTECH

5,16 zł 6,35 zł

Nasadka na zawias standard 20 patyna 2szt
Skrócony opis: Osłonka na zawias wykonanana z aluminium. Średnica zawiasy 20mm.Kompatybilna z zawiasami OTLAV i POLSOFT. Komplet 2 sztuk.
Producent: DOORTECH

4,82 zł 5,93 zł

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

Producent: POLSOFT

1,70 zł 2,09 zł

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

Producent: OTLAV

2,74 zł 3,37 zł

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

Producent: OTLAV

2,74 zł 3,37 zł

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

3,77 zł 4,64 zł

Osłonka aluminiowa dolna URSUS 18 chrom matowy
Skrócony opis:
Osłonka do zawiasu OTLAV seria URSUS 18m

Producent: OTLAV

7,58 zł 9,33 zł

Osłonka aluminiowa dolna URSUS 18 mosiądz
Skrócony opis:
Osłonka do zawiasu OTLAV seria URSUS 18mm

Producent: OTLAV

8,29 zł 10,20 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1187-nasadka-na-zawias-standard-20-mosiadz-2szt.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1188-nasadka-na-zawias-standard-20-patyna-2szt.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1112-obejma-zawiasy-metalowa-polsoft-srednic-88-do-m7.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1111-obejma-zawiasy-tworzywo-otlav-m7.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1110-obejma-zawiasy-tworzywo-otlav-m8.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1109-obejma-zawiasy-wpuszczana-tworzywo.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/906-oslonka-aluminiowa-dolna-ursus-18-chrom-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/904-oslonka-aluminiowa-dolna-ursus-18-mosiadz.html
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Osłonka aluminiowa górna URSUS 18 chrom matowy
Skrócony opis:
Osłonka do zawiasu OTLAV seria URSUS 18mm

Producent: OTLAV

5,66 zł 6,96 zł

Osłonka aluminiowa górna URSUS 18 mosiądz
Skrócony opis:
Osłonka do zawiasu OTLAV seria URSUS 18mm

Producent: OTLAV

7,95 zł 9,78 zł

Osłonka dolna URSUS 16 chrom mat
Skrócony opis:
Osłonka do zawiasu OTLAV seria URSUS średnica 16mm

Producent: OTLAV

7,38 zł 9,08 zł

Osłonka dolna URSUS 16 mosiądz
Skrócony opis:
Osłonka do zawiasu OTLAV seria URSUS 16mm

Producent: OTLAV

7,20 zł 8,85 zł

Przyrząd montażowy OTLAV 320 16
Skrócony opis: przyrząd montażowy do do zawiasów wkręcanych trójczłonowych OTLAV z serii 320 średnica zawiasy 16mm
Producent: OTLAV

92,84 zł 114,19 zł

Przyrząd montażowy OTLAV 320 18
Skrócony opis: przyrząd montażowy do do zawiasów wkręcanych trójczłonowych OTLAV z serii 320 średnica zawiasy 18mm
Producent: OTLAV

118,01 zł 145,15 zł

Przyrząd montażowy OTLAV 320 20
Skrócony opis: przyrząd montażowy do do zawiasów wkręcanych trójczłonowych OTLAV z serii 320 średnica zawiasy 20mm
Producent: OTLAV

102,12 zł 125,61 zł

Przyrząd montażowy OTLAV 3D EXTACTA 14,16
Skrócony opis: przyrząd montażowy do do zawiasów wkręcanych z regulacją OTLAV EXACTA średnica zawiasy 14mm i 16mm
Producent: OTLAV

48,41 zł 59,54 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/905-oslonka-aluminiowa-gorna-ursus-18-chrom-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/903-oslonka-aluminiowa-gorna-ursus-18-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/909-oslonka-dolna-ursus-16-chrom-mat.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/908-oslonka-dolna-ursus-16-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1106-przyrzad-montazowy-otlav-320-16.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1105-przyrzad-montazowy-otlav-320-18.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1104-przyrzad-montazowy-otlav-320-20.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1108-przyrzad-montazowy-otlav-3d-extacta-1416.html
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Przyrząd montażowy OTLAV 3D EXTACTA 20
Skrócony opis: przyrząd montażowy do do zawiasów wkręcanych z regulacją OTLAV EXACTA średnica zawiasy 20mm
Producent: OTLAV

52,45 zł 64,51 zł

Przyrząd montażowy POLSOFT zawias 14,16 regulowany
Skrócony opis: Przyrząd montażowy do do zawiasów wkręcanych regulowanych POLSOFT
Producent: POLSOFT

50,85 zł 62,55 zł

Przyrząd montażowy POLSOFT zawias 20 regulowany
Skrócony opis: Przyrząd montażowy do do zawiasów wkręcanych regulowanych POLSOFT
Producent: POLSOFT

50,85 zł 62,55 zł

Przyrząd OTLAV montazowy do zawiasów 130 seria 55, 190, 300
Skrócony opis: Przyrząd OTLAV montazowy do zawiasów 130 seria 55, 190, 300
Producent: OTLAV

115,73 zł 142,35 zł

Przyrząd OTLAV montazowy do zawiasów 140 seria 55, 190, 300
Skrócony opis: Przyrząd OTLAV montazowy do zawiasów 140 seria 55, 190, 300
Producent: OTLAV

98,83 zł 121,56 zł

Przyrząd OTLAV montażowy do zawiasów 160 seria 55, 190, 300
Skrócony opis: Przyrząd montażowy OTLAV do serri zawiasów 55, 190,300
Producent: OTLAV

103,42 zł 127,21 zł

Przyrząd OTLAV montażowy do zawiasu URSUS 18 wraz z akcesoriami
Skrócony opis: Przyrząd OTLAV montażowy do zawiasu URSUS 18 wraz z akcesoriami
Producent: OTLAV

1 002,27 zł 1 232,79 zł

ZAWIASY NIEWIDOCZNE AGB
Strona główna > ZAWIASY > ZAWIASY NIEWIDOCZNE DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH > ZAWIASY NIEWIDOCZNE AGB

Zawias AGB ECLIPSE 3.0 chrom satyna
Skrócony opis:
Nośność zawiasu przy 2 sztukach zawiasu 40kg, przy 3 sztukach 60kg. Korpus zawiasu wykonany z odlewu stopu cunku i aluminium.
Regulacja REGULACJI± 1 mm w  pionie ± 2 mm w  poziomie ± 1,5 mm. Zawias posiada dopuszczenie do drzwi przeciwpożarowych.
Opcjonalnie zawias można wyposażyć w osłonki w kolorze chrom satyna (wybierz z pola wyboru)
 

Producent: AGB

49,51 zł 60,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1107-przyrzad-montazowy-otlav-3d-extacta-20.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1103-przyrzad-montazowy-polsoft-zawias-1416-regulowany.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1102-przyrzad-montazowy-polsoft-zawias-20-regulowany.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/896-przyrzad-otlav-montazowy-do-zawiasow-130-seria-55-190-300.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/890-przyrzad-otlav-montazowy-do-zawiasow-140-seria-55-190-300.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/885-przyrzad-otlav-montazowy-do-zawiasow-160-seria-55-190-300.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/907-przyrzad-otlav-montazowy-do-zawiasu-ursus-18-wraz-z-akcesoriami.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-agb/4141-zawias-agb-eclipse-30-chrom-satyna.html
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ZAWIASY SPLATANE I ROZŁĄCZNE
Strona główna > ZAWIASY > ZAWIASY SPLATANE I ROZŁĄCZNE

Zawias IBFM 443 czarny
Skrócony opis: Zawias przykręcany do ciężkich drzwi PRZECIWPOŻAROWYCH,Łożyska kulkowe,Do ciężkich drzwi stalowych,
przeciwpożarowych,Nośność dla 2 zawiasów: max. 160 kg
Producent: IBFM

112,20 zł 138,01 zł

Zawias IBFM 543 czarny
Skrócony opis: Zawias przykręcany do ciężkich drzwi PRZECIWPOŻAROWYCH,Łożyska kulkowe.Do ciężkich drzwi stalowych,
przeciwpożarowych,Nośność dla 2 zawiasów: max. 160 kg
Producent: IBFM

84,69 zł 104,17 zł

Zawias OTLAV NORDEX 2D cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis: Zawias przykręcany z REGULACJĄ Średnica Ø16 mm Do drzwi bezprzylgowych lewych lub prawych Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

17,87 zł 21,98 zł

Zawias OTLAV POMELLAS cynk biały lewy/prawy
Skrócony opis: Zawias przykręcany z REGULACJĄ Średnica Ø14 mm Do drzwi bezprzylgowych lewych lub prawych Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

11,92 zł 14,66 zł

Zawias OTLAV POMELLAS mosiądzowany lewy/prawy
Skrócony opis: Zawias przykręcany z REGULACJĄ Średnica Ø14 mm Do drzwi bezprzylgowych lewych lub prawych Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

23,63 zł 29,06 zł

Zawias OTLAV POMELLAS patyna lewy/prawy
Skrócony opis: Zawias przykręcany z REGULACJĄ Średnica Ø14 mm Do drzwi bezprzylgowych lewych lub prawych Nośność: 60 kg
Producent: OTLAV

10,40 zł 12,79 zł

Zawias rozłączny 70x120 chrom satyna lewy/prawy
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, ROZŁĄCZNY 120 x 70 mm, Materiał: mosiądz,Łożysko kulkowe,Do drzwi drewnianych bez przylgi,Nośność
dla 3 zawiasów: max. 80 kg
Producent: DOORTECH

25,00 zł 30,75 zł

Zawias rozłączny 70x120 nikiel satyna lewy/prawy
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, ROZŁĄCZNY 120 x 70 mm, Materiał: mosiądz,Łożysko kulkowe,Do drzwi drewnianych bez przylgi,Nośność
dla 3 zawiasów: max. 80 kg
Producent: DOORTECH

25,00 zł 30,75 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1012-zawias-ibfm-443-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1013-zawias-ibfm-543-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1066-zawias-otlav-nordex-2d-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1064-zawias-otlav-pomellas-cynk-bialy-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1063-zawias-otlav-pomellas-mosiadzowany-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1065-zawias-otlav-pomellas-patyna-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1072-zawias-rozlaczny-70x120-chrom-satyna-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1071-zawias-rozlaczny-70x120-nikiel-satyna-lewyprawy.html
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Zawias rozłączny 70x120 patyna lewy/prawy
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, ROZŁĄCZNY 120 x 70 mm, Materiał: mosiądz,Łożysko kulkowe,Do drzwi drewnianych bez przylgi,Nośność
dla 3 zawiasów: max. 80 kg
Producent: DOORTECH

25,00 zł 30,75 zł

Zawias rozłączny TUPAI 1777 stal nierdzewna INOX
Skrócony opis:
Zawias motylkowy TUPAI wykonany ze stali nierdzewnej w wersji prawej bądź lewej.,Wymary: 100 x 86 mm.,Nośność 3 zawiasów: 60 kg

Producent: TUPAI

9,90 zł 12,18 zł

Zawias samozamykający TUPAI 1892 stal nierdzewna INOX
Skrócony opis:
Zawias motylkowy samozamykający TUPAI wykonany ze stali nierdzewnej .,Wymary: 90 x 65 mm.,Nośność 3 szt. zawiasów: 40 kg Zwiasy występują w
wersji : Prawy lub Lewy .

Producent: TUPAI

29,50 zł 36,29 zł

Zawias splatany 76x102 chrom
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 102 x 76 mm, Materiał: mosiądz,Cztery łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez
przylgi,Nośność dla 3 zawiasów: max. 80 kg
Producent: DOORTECH

30,18 zł 37,13 zł

Zawias splatany 76x102 chrom satyna
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 102 x 76 mm, Materiał: mosiądz,Cztery łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez
przylgi,Nośność dla 3 zawiasów: max. 80 kg
Producent: DOORTECH

30,18 zł 37,13 zł

Zawias splatany 76x102 mosiądz
Skrócony opis:
Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 102 x 76 mm, Materiał: mosiądz,Cztery łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez przylgi,Nośność dla 3
zawiasów: max. 80 kg

Producent: DOORTECH

26,63 zł 32,75 zł

Zawias splatany 76x102 mosiądz satyna
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 102 x 76 mm, Materiał: mosiądz,Cztery łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez
przylgi,Nośność dla 3 zawiasów: max. 80 kg
Producent: DOORTECH

26,63 zł 32,75 zł

Zawias splatany 76x102 nikiel satyna
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 102 x 76 mm, Materiał: mosiądz,Cztery łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez
przylgi,Nośność dla 3 zawiasów: max. 80 kg
Producent: DOORTECH

30,18 zł 37,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1070-zawias-rozlaczny-70x120-patyna-lewyprawy.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1016-zawias-rozlaczny-tupai-1777-stal-nierdzewna-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1017-zawias-samozamykajacy-tupai-1892-stal-nierdzewna-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1088-zawias-splatany-76x102-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1087-zawias-splatany-76x102-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1084-zawias-splatany-76x102-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1083-zawias-splatany-76x102-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1086-zawias-splatany-76x102-nikiel-satyna.html
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Zawias splatany 76x102 PROSTY chrom
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 102 x 76 mm, Materiał: mosiądz,Cztery łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez
przylgi,Nośność dla 3 zawiasów: max. 80 kg
Producent: DOORTECH

30,18 zł 37,13 zł

Zawias splatany 76x102 PROSTY chrom satyna
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 102 x 76 mm, Materiał: mosiądz,Cztery łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez
przylgi,Nośność dla 3 zawiasów: max. 80 kg
Producent: DOORTECH

30,18 zł 37,13 zł

Zawias splatany 76x102 PROSTY mosiądz
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 102 x 76 mm, Materiał: mosiądz,Cztery łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez
przylgi,Nośność dla 3 zawiasów: max. 80 kg
Producent: DOORTECH

26,63 zł 32,75 zł

Zawias splatany 76x102 PROSTY mosiądz satyna
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 102 x 76 mm, Materiał: mosiądz,Cztery łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez
przylgi,Nośność dla 3 zawiasów: max. 80 kg
Producent: DOORTECH

25,10 zł 30,87 zł

Zawias splatany 76x102 PROSTY nikiel satyna
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 102 x 76 mm, Materiał: mosiądz,Cztery łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez
przylgi,Nośność dla 3 zawiasów: max. 80 kg
Producent: DOORTECH

30,18 zł 37,13 zł

Zawias splatany 76x102 PROSTY patyna
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 102 x 76 mm, Materiał: mosiądz,Cztery łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez
przylgi,Nośność dla 3 zawiasów: max. 80 kg
Producent: DOORTECH

30,18 zł 37,13 zł

Zawias splatany 76x102 PROSTY stal nierdzewna INOX
Skrócony opis:
Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 102 x 76 mm Materiał: stal nierdzewna,Cztery łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez przylgi,Nośność dla 3
zawiasów: max. 80 kg

Producent: DOORTECH

14,55 zł 17,90 zł

Zawias splatany 76x102 stal nierdzewna INOX
Skrócony opis:
Zawias przykręcany Secur.INOX, SPLATANY 102 x 76 mm Materiał: stal nierdzewna,Cztery łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez przylgi,Nośność
dla 3 zawiasów: max. 80 kg

Producent: DOORTECH

13,49 zł 16,59 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1080-zawias-splatany-76x102-prosty-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1079-zawias-splatany-76x102-prosty-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1076-zawias-splatany-76x102-prosty-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1075-zawias-splatany-76x102-prosty-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1078-zawias-splatany-76x102-prosty-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1077-zawias-splatany-76x102-prosty-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1081-zawias-splatany-76x102-prosty-stal-nierdzewna-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1082-zawias-splatany-76x102-stal-nierdzewna-inox.html
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Zawias splatany 76x76 PROSTY stal nierdzewna INOX
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 76 x 76 mm Materiał: stal nierdzewna,Dwa łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez
przylgi,Nośność dla 3 zawiasów: max. 40 kg
Producent: DOORTECH

7,83 zł 9,63 zł

Zawias splatany 76x76 stal nierdzewna INOX
Skrócony opis: Zawias przykręcany Secur, SPLATANY 76 x 76 mm Materiał: stal nierdzewna,Dwa łożyska kulkowe,Do drzwi drewnianych bez
przylgi,Nośność dla 3 zawiasów: max. 40 kg
Producent: DOORTECH

10,01 zł 12,32 zł

ZAWIASY TOCZONE I OKIENNICOWE
Strona główna > ZAWIASY > ZAWIASY TOCZONE I OKIENNICOWE

Zawias toczony 18x70 z kulką
Skrócony opis: Zawiasy toczone do przyspawania przeznaczone do bram i furtek.
Producent: DOORTECH

5,34 zł 6,57 zł

Zawias toczony 22x90 z kulką
Skrócony opis: Zawiasy toczone do przyspawania przeznaczone do bram i furtek.
Producent: DOORTECH

6,50 zł 8,00 zł

Zawias toczony 25x100 z kulką
Skrócony opis: Zawiasy toczone do przyspawania przeznaczone do bram i furtek.
Producent: DOORTECH

8,44 zł 10,38 zł

Zawias toczony 27x110 z kulką
Skrócony opis: Zawiasy toczone do przyspawania przeznaczone do bram i furtek.
Producent: DOORTECH

10,00 zł 12,30 zł

Zawias toczony 30x120 z kulką
Skrócony opis: Zawiasy toczone do przyspawania przeznaczone do bram i furtek.
Producent: DOORTECH

12,43 zł 15,29 zł

Zawias toczony 35x140 z kulką
Skrócony opis: Zawiasy toczone do przyspawania przeznaczone do bram i furtek.
Producent: DOORTECH

15,85 zł 19,50 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1074-zawias-splatany-76x76-prosty-stal-nierdzewna-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-splatane-i-rozlaczne/1073-zawias-splatany-76x76-stal-nierdzewna-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-toczone-i-okiennicowe/1101-zawias-toczony-18x80-z-kulka.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-toczone-i-okiennicowe/1100-zawias-toczony-22x90-z-kulka.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-toczone-i-okiennicowe/1099-zawias-toczony-25x95-z-kulka.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-toczone-i-okiennicowe/1098-zawias-toczony-27x100-z-kulka.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-toczone-i-okiennicowe/1097-zawias-toczony-30x110-z-kulka.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-toczone-i-okiennicowe/1096-zawias-toczony-35x115-z-kulka.html
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ZAWIASY WAHADŁOWE
Strona główna > ZAWIASY > ZAWIASY WAHADŁOWE

Zawias wahadłowy IBFM ALU 138 szary
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: aluminium,Do profili aluminiowych,Nośność dla 2 zawiasów: max. 25 kg,Trwałość:
30.000 cykli (wewnętrzny test producenta)
Producent: IBFM

84,64 zł 104,11 zł

Zawias wahadłowy 100 lakier czarny
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

59,65 zł 73,37 zł

Zawias wahadłowy 100 mosiądz
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

77,66 zł 95,52 zł

Zawias wahadłowy 100 nikiel
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

74,03 zł 91,06 zł

Zawias wahadłowy 125 lakier czarny
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

74,12 zł 91,17 zł

Zawias wahadłowy 125 mosiądz
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

97,44 zł 119,85 zł

Zawias wahadłowy 125 nikiel
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

92,06 zł 113,23 zł

Zawias wahadłowy 150 lakier czarny
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

84,47 zł 103,90 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1015-zawias-wahadlowy-ibfm-alu-138-szary.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1061-zawias-wahadlowy-100-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1049-zawias-wahadlowy-100-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1055-zawias-wahadlowy-100-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1060-zawias-wahadlowy-125-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1048-zawias-wahadlowy-125-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1054-zawias-wahadlowy-125-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1059-zawias-wahadlowy-150-lakier-czarny.html
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Zawias wahadłowy 150 mosiądz
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

110,36 zł 135,74 zł

Zawias wahadłowy 150 nikiel
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

105,43 zł 129,68 zł

Zawias wahadłowy 175 lakier czarny
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

147,19 zł 181,04 zł

Zawias wahadłowy 175 mosiądz
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

191,10 zł 235,05 zł

Zawias wahadłowy 175 nikiel
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

182,70 zł 224,72 zł

Zawias wahadłowy 200 lakier czarny
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

160,56 zł 197,49 zł

Zawias wahadłowy 200 mosiądz
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

210,72 zł 259,19 zł

Zawias wahadłowy 200 nikiel
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

200,79 zł 246,97 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1047-zawias-wahadlowy-150-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1053-zawias-wahadlowy-150-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1058-zawias-wahadlowy-175-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1046-zawias-wahadlowy-175-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1052-zawias-wahadlowy-175-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1057-zawias-wahadlowy-200-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1045-zawias-wahadlowy-200-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1051-zawias-wahadlowy-200-nikiel.html


9-01-2022 ZAWIASY - 47/50

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zawias wahadłowy 75 lakier czarny
Skrócony opis:
Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające bardziej trwałą
pracę.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

53,29 zł 65,55 zł

Zawias wahadłowy 75 mosiądz
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

69,67 zł 85,69 zł

Zawias wahadłowy 75 nikiel
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Nowe sprężyny dwukierunkowe zapewniające
bardziej trwałą pracę.
Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

66,23 zł 81,46 zł

Zawias wahadłowy IBFM 100 mosiądzowany
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

43,70 zł 53,75 zł

Zawias wahadłowy IBFM 100 nikiel
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

43,70 zł 53,75 zł

Zawias wahadłowy IBFM 100 patyna
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

43,70 zł 53,75 zł

Zawias wahadłowy IBFM 100 stal nierdzewna INOX
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

146,71 zł 180,45 zł

Zawias wahadłowy IBFM 100 szary
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

36,48 zł 44,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1062-zawias-wahadlowy-75-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1050-zawias-wahadlowy-75-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1056-zawias-wahadlowy-75-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1026-zawias-wahadlowy-ibfm-100-mosiadzowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1037-zawias-wahadlowy-ibfm-100-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1031-zawias-wahadlowy-ibfm-100-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1021-zawias-wahadlowy-ibfm-100-stal-nierdzewna-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1043-zawias-wahadlowy-ibfm-100-szary.html
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Zawias wahadłowy IBFM 125 mosiądzowany
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

57,80 zł 71,09 zł

Zawias wahadłowy IBFM 125 nikiel
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

57,80 zł 71,09 zł

Zawias wahadłowy IBFM 125 patyna
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

57,80 zł 71,09 zł

Zawias wahadłowy IBFM 125 stal nierdzewna INOX
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

202,89 zł 249,55 zł

Zawias wahadłowy IBFM 125 szary
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

51,61 zł 63,48 zł

Zawias wahadłowy IBFM 150 mosiądzowany
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

76,54 zł 94,14 zł

Zawias wahadłowy IBFM 150 nikiel
Skrócony opis:
Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie

Producent: IBFM

76,54 zł 94,14 zł

Zawias wahadłowy IBFM 150 patyna
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

76,54 zł 94,14 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1025-zawias-wahadlowy-ibfm-125-mosiadzowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1036-zawias-wahadlowy-ibfm-125-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1030-zawias-wahadlowy-ibfm-125-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1020-zawias-wahadlowy-ibfm-125-stal-nierdzewna-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1042-zawias-wahadlowy-ibfm-125-szary.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1024-zawias-wahadlowy-ibfm-150-mosiadzowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1035-zawias-wahadlowy-ibfm-150-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1029-zawias-wahadlowy-ibfm-150-patyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zawias wahadłowy IBFM 150 stal nierdzewna INOX
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

333,97 zł 410,78 zł

Zawias wahadłowy IBFM 150 szary
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

67,58 zł 83,12 zł

Zawias wahadłowy IBFM 175 mosiądzowany
Skrócony opis:
Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie

Producent: IBFM

128,93 zł 158,58 zł

Zawias wahadłowy IBFM 175 nikiel
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

128,93 zł 158,58 zł

Zawias wahadłowy IBFM 175 patyna
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

128,93 zł 158,58 zł

Zawias wahadłowy IBFM 175 stal nierdzewna INOX
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

354,02 zł 435,44 zł

Zawias wahadłowy IBFM 175 szary
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

99,04 zł 121,82 zł

Zawias wahadłowy IBFM 200 nikiel
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

189,42 zł 232,99 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1019-zawias-wahadlowy-ibfm-150-stal-nierdzewna-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1041-zawias-wahadlowy-ibfm-150-szary.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1023-zawias-wahadlowy-ibfm-175-mosiadzowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1034-zawias-wahadlowy-ibfm-175-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1028-zawias-wahadlowy-ibfm-175-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1018-zawias-wahadlowy-ibfm-175-stal-nierdzewna-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1040-zawias-wahadlowy-ibfm-175-szary.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1033-zawias-wahadlowy-ibfm-200-nikiel.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zawias wahadłowy IBFM 200 szary
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

168,68 zł 207,48 zł

Zawias wahadłowy IBFM 75 mosiądzowany
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

36,87 zł 45,35 zł

Zawias wahadłowy IBFM 75 nikiel
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

36,87 zł 45,35 zł

Zawias wahadłowy IBFM 75 patyna
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

36,87 zł 45,35 zł

Zawias wahadłowy IBFM 75 stal nierdzewna INOX
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

109,27 zł 134,40 zł

Zawias wahadłowy IBFM 75 szary
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: stal Nośność: według tabeli na zdjęciach. Kołek klinujący w komplecie
Producent: IBFM

27,57 zł 33,91 zł

Zawias wahadłowy IBFM ALU 138 biały
Skrócony opis: Zawias wahadłowy DWUKIERUNKOWY,Materiał: aluminium,Do profili aluminiowych,Nośność dla 2 zawiasów: max. 25 kg,Trwałość:
30.000 cykli (wewnętrzny test producenta)
Producent: IBFM

84,64 zł 104,11 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1039-zawias-wahadlowy-ibfm-200-szary.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1027-zawias-wahadlowy-ibfm-75-mosiadzowany.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1038-zawias-wahadlowy-ibfm-75-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1032-zawias-wahadlowy-ibfm-75-patyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1022-zawias-wahadlowy-ibfm-75-stal-nierdzewna-inox.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1044-zawias-wahadlowy-ibfm-75-szary.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-wahadlowe/1014-zawias-wahadlowy-ibfm-alu-138-bialy.html
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

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

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

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

74,86 zł 92,08 zł

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

35,51 zł 43,68 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

68,32 zł 84,03 zł

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

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

68,32 zł 84,03 zł

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

1 846,48 zł 2 271,17 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/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
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2068-wkladka-elektroniczna-dom-eniq-easyflex-box.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

1 185,23 zł 1 457,83 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

1 492,45 zł 1 835,71 zł

Wkładka elektroniczna DORMAKABA MASTER B
Skrócony opis:
Wkładka elektroniczna DORMAKABA MASTER B może być zainstalowana w każdych
istniejących już drzwiach, które są wyposażone w zwykły zamek na typową wkładkę
bębenkową. Wymiana tradycyjnej mechanicznej wkładki na MASTER B trwa dwie minuty i
nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji elektrycznych czy oprogramowania. MASTER
B sterowany jest za pomocą kart zbliżeniowych DORMA Mifare lub Legic. Ich
programowanie odbywa się za pomocą dedykowanej karty MASTER B (należy osobno
zakupić, jedna karta wystarczy na „n” wkładek na obiekcie). Należy przystawić kartę
MASTER B do czytnika wkładki a następnie kartę użytkownika. W tym  momencie
uprawnienia zostają przeniesione na kartę.
 
Producent: DORMAKABA

936,53 zł 1 151,93 zł

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
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4519-wkladka-elektroniczna-dormakaba-master-b.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka elektroniczna LIBRA SMART premium
Skrócony opis:

Producent: ISEO

1 912,00 zł 2 351,76 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

1 752,19 zł 2 155,19 zł

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

712,70 zł 876,62 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

120,55 zł 148,28 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

32,36 zł 39,80 zł

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
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
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netto

Cena
brutto

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

32,26 zł 39,68 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

32,26 zł 39,68 zł

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

33,95 zł 41,76 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

35,88 zł 44,13 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

32,26 zł 39,68 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

36,85 zł 45,33 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

38,73 zł 47,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1662-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-25x25-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1661-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-25x30-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/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
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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

38,62 zł 47,50 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

41,20 zł 50,68 zł

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

50,21 zł 61,76 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

53,92 zł 66,32 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

54,71 zł 67,29 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

54,52 zł 67,06 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

60,02 zł 73,82 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1654-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1653-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-30x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/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
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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

60,02 zł 73,82 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

37,14 zł 45,68 zł

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

40,75 zł 50,12 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

41,20 zł 50,68 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

45,43 zł 55,88 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

52,23 zł 64,24 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

54,71 zł 67,29 zł

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
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
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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

51,81 zł 63,73 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

43,31 zł 53,27 zł

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

47,80 zł 58,79 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

54,52 zł 67,06 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

51,97 zł 63,92 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

51,81 zł 63,73 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

54,52 zł 67,06 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1639-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-35x65-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1637-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x40-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1636-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-40x45-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/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
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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

54,52 zł 67,06 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

54,52 zł 67,06 zł

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

93,90 zł 115,50 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

51,81 zł 63,73 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

69,73 zł 85,77 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

78,22 zł 96,21 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

28,99 zł 35,66 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1631-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x50-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1630-wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-45x55-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/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
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Cena
brutto

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

32,02 zł 39,38 zł

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

36,60 zł 45,02 zł

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

41,80 zł 51,41 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

43,52 zł 53,53 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

45,24 zł 55,65 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

53,39 zł 65,67 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

67,54 zł 83,07 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1646-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-35x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1638-wkladka-bebenkowa-f5-jednostronna-40x10-3-klucze-niklowana-matowa.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/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
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Cena
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Wkładka DOORTECH Impact Line 26/36 mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej jakości mosiądzu, elementy ryglujące w
postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny, sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne
chromowane. Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie temperatury co czyni ją
idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach. Certyfikat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek
ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

14,00 zł 17,22 zł

Wkładka DOORTECH Impact Line 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 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 45/50 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 45/55 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 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

14,45 zł 17,77 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

21,27 zł 26,16 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1966-wkladka-doortech-impact-line-26-36-mosiadz-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/1998-wkladka-doortech-impact-line-45-45-mosiadz-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/2002-wkladka-doortech-impact-line-45-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1965-wkladka-doortech-impact-line-2525-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1832-wkladka-wke128-36mosiadz-satyna.html
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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

23,32 zł 28,68 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

17,16 zł 21,11 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

19,21 zł 23,63 zł

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

19,21 zł 23,63 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

21,27 zł 26,16 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

21,27 zł 26,16 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

23,32 zł 28,68 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1833-wkladka-wke128-36nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1829-wkladka-wke130-10mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1830-wkladka-wke130-10nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1827-wkladka-wke130-30mosiadz-satyna.html
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
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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

23,32 zł 28,68 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

25,37 zł 31,21 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

25,37 zł 31,21 zł

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

27,43 zł 33,74 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

27,43 zł 33,74 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

29,55 zł 36,35 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

29,55 zł 36,35 zł

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
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
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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

31,61 zł 38,88 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

19,21 zł 23,63 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

25,37 zł 31,21 zł

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

2 332,00 zł 2 868,36 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

25,37 zł 31,21 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

25,37 zł 31,21 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

27,43 zł 33,74 zł

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
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
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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

27,43 zł 33,74 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

29,55 zł 36,35 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

29,55 zł 36,35 zł

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

31,61 zł 38,88 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

31,61 zł 38,88 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

33,66 zł 41,40 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

27,43 zł 33,74 zł

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
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
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

29,55 zł 36,35 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

29,55 zł 36,35 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

31,61 zł 38,88 zł

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

31,61 zł 38,88 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

33,66 zł 41,40 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

31,61 zł 38,88 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

33,66 zł 41,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1804-wkladka-wke140-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1801-wkladka-wke140-45mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1802-wkladka-wke140-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1799-wkladka-wke140-50mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1800-wkladka-wke140-50nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1797-wkladka-wke145-45mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1798-wkladka-wke145-45nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

27,43 zł 33,74 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

29,55 zł 36,35 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

34,32 zł 42,21 zł

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

26,11 zł 32,12 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

28,16 zł 34,64 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

26,11 zł 32,12 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

30,21 zł 37,16 zł

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

Cena
brutto

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

30,21 zł 37,16 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

32,27 zł 39,69 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

32,27 zł 39,69 zł

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

34,32 zł 42,21 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

34,32 zł 42,21 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

36,37 zł 44,74 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

28,16 zł 34,64 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1874-wkladka-wke1z-galka30-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1875-wkladka-wke1z-galka30-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1872-wkladka-wke1z-galka30-45mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1873-wkladka-wke1z-galka30-45nikiel-satyna.html
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
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

30,21 zł 37,16 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

30,21 zł 37,16 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

32,27 zł 39,69 zł

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

32,27 zł 39,69 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

34,32 zł 42,21 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

36,67 zł 45,10 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

36,67 zł 45,10 zł

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
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
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

38,43 zł 47,27 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

38,43 zł 47,27 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

40,48 zł 49,79 zł

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

28,16 zł 34,64 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

30,21 zł 37,16 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

30,21 zł 37,16 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

32,27 zł 39,69 zł

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
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
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

32,27 zł 39,69 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

34,32 zł 42,21 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

34,32 zł 42,21 zł

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

38,43 zł 47,27 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

40,48 zł 49,79 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

32,27 zł 39,69 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

34,32 zł 42,21 zł

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

34,32 zł 42,21 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

36,37 zł 44,74 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

38,43 zł 47,27 zł

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

40,48 zł 49,79 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

34,32 zł 42,21 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

36,37 zł 44,74 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

36,37 zł 44,74 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1844-wkladka-wke1z-galka45-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1845-wkladka-wke1z-galka45-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1842-wkladka-wke1z-galka45-45mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1843-wkladka-wke1z-galka45-45nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1840-wkladka-wke1z-galka50-30mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1841-wkladka-wke1z-galka50-30nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1838-wkladka-wke1z-galka50-35mosiadz-satyna.html
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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

38,43 zł 47,27 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

38,43 zł 47,27 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

40,48 zł 49,79 zł

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

38,43 zł 47,27 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

40,48 zł 49,79 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 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

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1839-wkladka-wke1z-galka50-35nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1836-wkladka-wke1z-galka50-40mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1837-wkladka-wke1z-galka50-40nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1834-wkladka-wke1z-galka55-35mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/1835-wkladka-wke1z-galka55-35nikiel-satyna.html
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/2064-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-55-mosiadz-satyna.html
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Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 30/35G mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej jakości mosiądzu, elementy ryglujące w
postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny, sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne
chromowane. Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie temperatury co czyni ją
idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach. Certyfikat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek
ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

17,18 zł 21,13 zł

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 30/40G 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 30/45G 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 30/50G 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 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 35/45G 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 35/50G 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

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2007-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-35g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2009-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-40g-mosiadz-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/2013-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-30-50g-mosiadz-satyna.html
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/2017-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-45g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2020-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-50g-mosiadz-satyna.html
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Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 35/55G mosiądz satyna
Skrócony opis: Wkładka bębenkowa DOORTECH IMPACT LINE wykonana z najwyższej jakości mosiądzu, elementy ryglujące w
postaci kołków mosiężne, bębenek mosiężny, sprężynki wykonane ze stali nierdzewnej, w komplecie 3 klucze mosiężne
chromowane. Wkłądka poisada najwyższe parametry odporności na korozję oraz niskie i wysokie temperatury co czyni ją
idealnym rozwiązaniem do zamków w ogrodzeniach i furtkach. Certyfikat wg PN-EN 1303 : 1.5.0.0.0.C.3.0. Wspaniały stosunek
ceny do jakości.
Producent: DOORTECH

21,35 zł 26,26 zł

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line 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 40/50G 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 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 45/55G 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

23,05 zł 28,35 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 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

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2045-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-35-55g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2022-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-40-45g-mosiadz-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/2052-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-45-50g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2047-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-45-55g-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2005-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g26-36-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2006-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-30-mosiadz-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

17,18 zł 21,13 zł

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G30/40 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

18,03 zł 22,18 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 G30/50 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 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 G35/40 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 G35/45 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

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2008-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-35-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2010-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-40-mosiadz-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/2056-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g30-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2019-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-35-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2015-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-40-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2018-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-45-mosiadz-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

20,58 zł 25,31 zł

Wkładka z gałką DOORTECH Impact Line G35/55 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 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 G40/45 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 G40/50 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 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 G45/50 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

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2021-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-50-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2049-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g35-55-mosiadz-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/2023-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g40-45-mosiadz-satyna.html
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/2026-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-45-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2053-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-50-mosiadz-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

23,05 zł 28,35 zł

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

21,00 zł 25,83 zł

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

168,63 zł 207,41 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

124,81 zł 153,52 zł

Wkładka DORMA KABA EXPERT CROSS nikiel satyna
Skrócony opis:
Wkładka bębenkowa DORMAKABA EXPERT w wersji LAM (dodatkowe stalowe wzmocnienie korpusu) to wkładka
posiadająca wysoką odporność antywłamaniową dzięki 22 hartowanych sztyftów i odpornością na wiercenie i wyrywanie.
Dodatkowo wkładka posiada wycięcie w kształcie krzyża, jeszcze bardziej zabezpieczające przed dodobieniem klucza.Wkładka i
jej klucz chroniona jest patentem. Dodatkowo klucz posIada opatentowane do 2033 roku dodatkowe zabezpieczenie przeciwko
kopiowaniu klucza „block code”  Jest bardzo dobrym rozwiązaniem do zabezpieczenia indywdualnych drzwi a także duzych
systemów master key. W komplecie 5 kluczy.
 
WYBIERZ ROZMIAR I KONFIGURACJĘ WKŁADKI

Producent: DORMAKABA

276,73 zł 340,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-standardowe/2051-wkladka-z-galka-doortech-impact-line-g45-55-mosiadz-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/1202-doplata-do-wersji-z-zebatka-10-dom-sigma-plus-lub-ix-twido.html
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/4671-wkladka-dorma-kaba-expert-cross-nikiel-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Wkładka DORMA KABA EXPERT PLUS nikiel satyna
Skrócony opis:
Wkładka bębenkowa DORMAKABA EXPERT w wersji LAM (dodatkowe stalowe wzmocnienie korpusu) to wkładka
posiadająca wysoką odporność antywłamaniową dzięki 22 hartowanych sztyftów i odpornością na wiercenie i wyrywanie.
Wkładka i jej klucz chroniona jest patentem. Dodatkowo klucz posIada opatentowane do 2033 roku dodatkowe zabezpieczenie
przeciwko kopiowaniu klucza „block code”  Jest bardzo dobrym rozwiązaniem do zabezpieczenia indywdualnych drzwi a także
duzych systemów master key. W komplecie 5 kluczy.
 
WYBIERZ ROZMIAR I KONFIGURACJĘ WKŁADKI

Producent: DORMAKABA

237,50 zł 292,13 zł

Wkładka DORMA KABA PENTA CROSS nikiel satyna
Skrócony opis:
Wkładka bębenkowa DORMAKABA PENTA w wersji LAM (stalowe wzmocnienie korpusu) to wkładka posiadająca wysoką
odporność antywłamaniową dzięki 22 hartowanych sztyftów i odpornością na wiercenie i wyrywanie. Wkładka i jej klucz
chroniona jest patentem. Dodatkowo klucz posada opatentowane dodatkowe zabezpieczenie przeciwko kopiowaniu klucza
„block code” oraz wycięcie w kluczu w kształcie krzyża.  Jest bardzo dobrym rozwiązaniem do zabezpieczenia
indywdualnych drzwi a także dużych systemów master key. W komplecie 5 kluczy.
 
WYBIERZ ROZMIAR I KONFIGURACJĘ WKŁADKI

Producent: DORMAKABA

350,01 zł 430,51 zł

Wkładka DORMA KABA PENTA nikiel satyna
Skrócony opis:
Wkładka bębenkowa DORMAKABA PENTA w wersji LAM (stalowe wzmocnienie korpusu) to wkładka posiadająca wysoką
odporność antywłamaniową dzięki 22 hartowanych sztyftów i odpornością na wiercenie i wyrywanie. Wkładka i jej klucz
chroniona jest patentem. Dodatkowo klucz posada opatentowane dodatkowe zabezpieczenie przeciwko kopiowaniu klucza
„block code”  Jest bardzo dobrym rozwiązaniem do zabezpieczenia indywdualnych drzwi a także dużych systemów master key.
W komplecie 5 kluczy.
 
WYBIERZ ROZMIAR I KONFIGURACJĘ WKŁADKI

Producent: DORMAKABA

310,78 zł 382,26 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

52,51 zł 64,59 zł

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

52,11 zł 64,10 zł

SYSTEMY MASTERKEY
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > SYSTEMY MASTERKEY

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/4670-wkladka-dorma-kaba-expert-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/4672-wkladka-dorma-kaba-penta-cross-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/4669-wkladka-dorma-kaba-penta-nikiel-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/4516-wkladka-iseo-r6-5-kluczy-mosiadz-matowy.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-antywlamaniowe/4515-wkladka-iseo-r6-5-kluczy-niklowana-matowa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

786,37 zł 967,24 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

560,11 zł 688,94 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

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

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/
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/
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

126,00 zł 154,98 zł

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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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

88,20 zł 108,49 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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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

WKŁADKI W KOLORZE CZARNYM
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI W KOLORZE CZARNYM

WKŁADKA AGB MODEL 600 3 KLUCZE KOLOR CZARNY
Skrócony opis:
Wkładka bębenkowa AGB model 600 w kolorze czarnym to idealny wybór do wszystkich klamek w tym kolorze. BARDZO
WAŻNE - wkładka posiada specjalną powłokę nie ulegającą porysowaniom. Inne konkurencyjne produkty są
lakierowane proszkiem i nie sa odporne na zarysowania np. kluczem. 
WYBIERZ ROZMIAR  WKŁADKI

Producent: ISEO

42,68 zł 52,50 zł

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

56,08 zł 68,98 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

22,89 zł 28,15 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

24,34 zł 29,94 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

84,25 zł 103,63 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

40,98 zł 50,41 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-w-kolorze-czarnym/4691-wkladka-agb-model-600-3-klucze-kolor-czarny.html
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


9-01-2022 WKŁADKI - 34/34

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
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Cena
brutto

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

Producent: GERDA

280,00 zł 344,40 zł

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

71,93 zł 88,48 zł

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

18,41 zł 22,64 zł

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

21,05 zł 25,89 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/2097-wkladka-rim-6000-nikiel.html
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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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

DO DRZWI SZKLANYCH
Strona główna > SYSTEMY DRZWIOWE > DO DRZWI SZKLANYCH

KOBLENZ SYSTEM EXTERUS DO SZKŁA
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
 
Opis
Panuje opinia, iż najlepsze systemu przesuwne idelanie maskują wszystkie swoje elementy. Mamy
widzieć tylko przesuwający się panel skrzydła. System EXTERUS łamie ta opinię. Tutaj wszytskie
jego elelemnty sa widoczne i dzięki nowoczesnym kształtom nadaja dodatkowego wyrazu naszym
panelom czyniąc je niezwykle modnymi. Nikt nie przejdzie obojetnie obok takich drzwi. A czy
przejdzie obok systemu ukrytego? Odowiedz sobie sam :-)
Zastosowanie
System możemy montować bezpośrednio do ściany, sufitu lub sufitu podwieszanego. Osobny
system EXTERUS również przeznaczony jest do skrzydeł drewnianych (patrz osobna pozycja w
kategorii "SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH).
Zalety
    ⚬ bardzo wysoka jakośc uzytych materiałów
    ⚬ nośnośc panelu do 150kg,dzięki czemu możemy go wykorzystać m.in. do montazu drabinek do
biblotek
    ⚬ możliwość regulacji w pionie: +/- 2 mm oraz głębokości +/-2 mm
    ⚬ rolki wyposażone w samosmarujące się łożyska kulkowe, co gwarantuje niezawodnośc oraz
komfortową ich pracę
Kompletacja systemu
W celu dobrania najlepszego wariantu systemu prosimy wybrać długośc rur jezdnych oraz
opcjonalnie uchwyty do montazu naściennego.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.
 

 
 
 

Producent: KOBLENZ

1 809,44 zł 2 225,61 zł

KOBLENZ SYSTEM K2O DO SZKŁA
Skrócony opis:

 MADE IN ITALY
System K2O - elegancja i technologia
K2O to system, w którym elegancja i unikalny design są podkreślone poprzez specjalną konstrukcję
i nowatorskie techniczne rozwiązania. Dzięki zastosowaniu dwóch okrągłych rolek, widoczny jest
ruch obrotowy mechanizmu podczas przesuwania drzwi.
Zastosowanie i kolorystyka
System K2O można stosować w drzwiach pojedynczych jak i podwójnych w drzwiach szklanych.
Maksymalny ciężar skrzydła drzwiowego nie może przekraczać 120 kg.
Zarówno szyna, jak i rolki wykończone są w kolorze matowego chromu.
Dodatkowo szyna osłonięta jest pokrywą w kolorze matowego chromu. Stanowi ona nie tylko
element ozdobny podkreślający minimalistyczny design, ale osłania również wszystkie otwory
montażowe.
Specyfikacja techniczna
System K2O jest prowadzony na szlifowanych i osłoniętych łożyskach kulkowych. Dodatkowo rolki
pokryte są wyjątkowo trwałą i odporną na uszkodzenia powłoką Delrin.
Specjalne "kołki" bezpieczeństwa zapobiegają przypadkowemu wypadnięciu drzwi z szyny.
Hamulce są amortyzowane i umieszczone obok odbojów w taki sposób, aby możliwe było
zaczepienie drzwi na końcu ich biegu.
Regulacja wykonywana na zamontowanych już drzwiach możliwa jest dzięki perforacjom, które
pozwalają na dokładne i szybkie ustawienie drzwi.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.

 
 
 

Producent: KOBLENZ

2 411,03 zł 2 965,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-szklanych/3952-koblenz-system-exterus-do-szkla.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-szklanych/3953-koblenz-system-k2o.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
System do drzwi szklanych KOBLENZ 1760 80kg
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
 
Opis
Koblenz 1760/80/120 jest dedykowany do montażu drzwi przesuwnych szklanych.Ten nowatorski i
niezwykle praktyczny system występuje w wersji z systemem ABS.Dzięki temu jest nie tylko
elegancki i niezawodny, ale przede wszystkim bardzo funkcjonalny.
Koblenz 1760 posiada szynę z aluminium anodyzowanego srebrnego oraz niklowane, matowe
zaciski.
Zastosowanie
System przeznaczony jest do tafli szklanych o ciężarze do 80 kg oraz grubości od 8 do 12 mm.
Bezawaryjność i zalety
Bezawaryjna praca, trwałość i wytrzymałość systemu zostały potwierdzone w serii
specjalistycznych testów. Zalety systemu to:
• Regulowany hamulec pozwala łatwo dopasować system do ciężaru skrzydła drzwiowego
• Zabezpieczenie przed wypadnięciem gwarantuje ochronę tafli szklanej w czasie pracy systemu
• Możliwość regulacji położenia tafli szklanej w pionie w zakresie +/- 4 mm
• Prowadzenie systemu w górnej części drzwi sprawia, że dolna część pozostaje swobodna
• Kółka w powłoce Delrin (powłoka o niezwykłej kombinacji wytrzymałości na
obciążenie dynamiczne i zmęczenie, odporności na ścieranie i niewielkiego współczynnika tarcia)
• Brak konieczności wykonywania otworów w tafli szklanej - system zaciskowy
Wersje z ABS 
System Koblenz 1760 występuje w dwóch wersjach:
• 2ABS – z dwoma ABS jednokierunkowymi(po dwóch stronach) do zastosowania w drzwiach o
minimalnej szerokości tafli 955 mm.
• ABSU – z jednym ABS dwukierunkowym do zastosowania w drzwiach o minimalnej szerokości tafli
745 do 955 mm.      
Akcesoria systemu
• osłona aluminiowa na profil szyny (współna z systemem KOBLENZ 500)
• profil do montażu naściennego (wspólny z systemem KOBLENZ 500)
• uchwyt do montażu naściennego (wspólny z systemem KOBLENZ 500)
• szyna górna (wspólna z systemem KOBLENZ 500)
Dane wymiarowe
W zakładce "ZAŁACZNIKI" do pobrania instrukcja montażu w pdf zawierająca wszystkie szczegóły
wymiarowe systemu.

Producent: KOBLENZ

750,67 zł 923,32 zł

ZAMKI MAGNETYCZNE
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI MAGNETYCZNE

Magnetyczny zamek SIMONSWERK KCM 50
Skrócony opis:
Cechy produktu
opakowanie
1 szt.
zastosowanie
do przylgowych ościeżnic drewnianych, stalowych lub aluminiowych
do zawiasu drzwiowego TECTUS TEG 310 2D
do drzwi szklanych
materiał
znal
wersja
płynna regulacja siły przyciągania do 5,0 kg
montaż
do przykręcenia do ościeżnicy

Producent: SIMONSWERK

339,64 zł 417,75 zł

OKUCIA DO SZKŁA
Strona główna > OKUCIA DO SZKŁA

https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-szklanych/3954-koblenz-system-1760-do-80kg.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-magnetyczne/4737-magnetyczny-zamek-simonswerk-kcm-50.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Uchwyt SIMONSWERK KCH 1700 CZARNY
Skrócony opis:
Cechy produktu
 
opakowanie
2 szt - komplet do 1 drzwi szklanych.
zastosowanie
do drzwi całoszklanych
materiał
aluminium
wersja
z fabrycznie umieszczoną taśmą klejącą do trwałego zamocowania
montaż
bez otworu
mocowanie samoprzylepne

Producent: SIMONSWERK

587,00 zł 722,01 zł

Uchwyt SIMONSWERK KCH 1700 F1
Skrócony opis:
Cechy produktu
 
opakowanie
2 szt - komplet do 1 drzwi szklanych.
zastosowanie
do drzwi całoszklanych
materiał
aluminium
wersja
z fabrycznie umieszczoną taśmą klejącą do trwałego zamocowania
montaż
bez otworu
mocowanie samoprzylepne

Producent: SIMONSWERK

587,00 zł 722,01 zł

ZAWIASY NIEWIDOCZNE DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH
Strona główna > ZAWIASY > ZAWIASY NIEWIDOCZNE DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

Zawias SIMONSWERK TECTUS TEG 310 2D CZARNY
Skrócony opis:
Cechy produktu
opakowanie
2 szt.
zastosowanie
do zlicowanych drzwi całoszklanych
do przylgowych ościeżnic drewnianych, stalowych lub aluminiowych
grubość tafli szklanej
8 lub 10 mm
kąt otwarcia
180 °
wielkość
160 mm
ułożyskowanie
technika bezobsługowych łożysk ślizgowych
możliwość regulacji
bezstopniowa regulacja w dwóch płaszczyznach
w poziomie: +3/–2 mm
w pionie ±1 mm
 
montaż
do montażu zaciskowego na drzwiach całoszklanych (otwór w szkle nie jest wymagany,
przygotowany do grubości szkła 8 mm)
do przykręcenia do ościeżnicy

Producent: SIMONSWERK

331,96 zł 408,31 zł

https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-szkla/4739-uchwyt-simonswerk-kch-1700-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-szkla/4738-uchwyt-simonswerk-kch-1700-f1.html
https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4736-zawias-simonswerk-tectus-teg-310-2d-czarny.html
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Zawias SIMONSWERK TECTUS TEG 310 2D F1
Skrócony opis:
Cechy produktu
opakowanie
2 szt.
zastosowanie
do zlicowanych drzwi całoszklanych
do przylgowych ościeżnic drewnianych, stalowych lub aluminiowych
grubość tafli szklanej
8 lub 10 mm
kąt otwarcia
180 °
wielkość
160 mm
ułożyskowanie
technika bezobsługowych łożysk ślizgowych
możliwość regulacji
bezstopniowa regulacja w dwóch płaszczyznach
w poziomie: +3/–2 mm
w pionie ±1 mm
 
montaż
do montażu zaciskowego na drzwiach całoszklanych (otwór w szkle nie jest wymagany,
przygotowany do grubości szkła 8 mm)
do przykręcenia do ościeżnicy

Producent: SIMONSWERK

331,96 zł 408,31 zł

https://online.centrumokuc.pl/zawiasy-niewidoczne-do-drzwi-bezprzylgowych/4735-zawias-simonswerk-tectus-teg-310-2d-f1.html
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

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

fax: biuro@centrumokuc.pl
e-mail: biuro@centrumokuc.pl
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SAMOZAMYKACZE DORMA
Strona główna > SAMOZAMYKACZE > SAMOZAMYKACZE DORMA

Blokada położenia otwartego dla szyny GN
Skrócony opis:
Blokada położenia otwarcia przeznaczona do szyny samozamykacza DORMA z serii TS 90, TS 91, TS
92 oraz TS 93. Pozwala po otwarciu skrzydła zablokować jego pozycję.

Producent: DORMAKABA

93,84 zł 115,42 zł

Ogranicznik kąta otwarcia dla samozamykacza TS 90
Skrócony opis:
Ogranicznik kąta otwarcia przeznaczony do szyny dla samozamykacza DORMA TS 90. Pozwala
usyawić na jaką szerokośc będzie otwierać się skrzydło.

Producent: DORMAKABA

63,33 zł 77,90 zł

Ogranicznik kąta otwarcia dla szyny do TS 91,92,93
Skrócony opis:
Ogranicznik kąta otwarcia przeznaczony do szyny dla samozamykaczy DORMA z serii TS 91, TS 92
oraz TS 93. Pozwala usyawić na jaką szerokośc będzie otwierać się skrzydło.
 

Producent: DORMAKABA

77,28 zł 95,05 zł

Płyta montażowa DORMA TS71/72/73
Skrócony opis:
Płyta montażowa metalowa do samozamykacza DORMA TS 71, 72 oraz 73.

Producent: DORMAKABA

16,84 zł 20,71 zł

Płyta montażowa DORMA TS83
Skrócony opis:
Płyta montażowa metalowa do samozamykacza DORMA TS 83.

Producent: DORMAKABA

17,51 zł 21,53 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2282-blokada-polozenia-otwartego-rf-dla-szyny-g-n.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2281-ogranicznik-otwarcia-dla-samozamykacza-ts-90.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2280-ogranicznik-otwarcia-dla-szyny-g-n.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2259-plyta-montazowa-dorma-ts71-72-73.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2260-plyta-montazowa-dorma-ts83.html
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Płyta montażowa GROOM 200
Skrócony opis:
Płyta montażowa metalowa do samozamykacza GROOM 200.

Producent: DORMAKABA

15,49 zł 19,06 zł

Ramię do DORMA TS 71/72 białe
Skrócony opis:
Ramię standardowe przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 71 i 72.

Producent: DORMAKABA

40,22 zł 49,47 zł

Ramię do DORMA TS 71/72 brązowe
Skrócony opis:
Ramię standardowe przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 71 i 72.

Producent: DORMAKABA

40,22 zł 49,47 zł

Ramię do DORMA TS 71/72 srebrne
Skrócony opis:
Ramię standardowe przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 71 i 72.

Producent: DORMAKABA

40,22 zł 49,47 zł

Ramię do DORMA TS 71/72 z blokadą białe
Skrócony opis:
Ramię z blokadą położenia przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 71 i 72.

Producent: DORMAKABA

83,23 zł 102,37 zł

Ramię do DORMA TS 71/72 z blokadą brązowe
Skrócony opis:
Ramię z blokadą położenia przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 71 i 72.

Producent: DORMAKABA

83,23 zł 102,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2261-plyta-montazowa-groom-200.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2230-ramie-do-dorma-ts-71-72-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2231-ramie-do-dorma-ts-71-72-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2229-ramie-do-dorma-ts-71-72-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2233-ramie-do-dorma-ts-71-72-z-blokada-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2234-ramie-do-dorma-ts-71-72-z-blokada-brazowe.html
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Ramię do DORMA TS 71/72 z blokadą srebrne
Skrócony opis:
Ramię z blokadą położenia przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 71 i 72.

Producent: DORMAKABA

83,23 zł 102,37 zł

Ramię do DORMA TS 73/83 białe
Skrócony opis:
Ramię standardowe przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 73 i 83.

Producent: DORMAKABA

44,44 zł 54,66 zł

Ramię do DORMA TS 73/83 brązowe
Skrócony opis:
Ramię standardowe przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 73 i 83.

Producent: DORMAKABA

44,44 zł 54,66 zł

Ramię do DORMA TS 73/83 srebrne
Skrócony opis:
Ramię standardowe przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 73 i 83.

Producent: DORMAKABA

44,44 zł 54,66 zł

Ramię do DORMA TS 73/83 z blokadą białe
Skrócony opis:
Ramię z blokadą położenia przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 73 i 83.

Producent: DORMAKABA

131,97 zł 162,33 zł

Ramię do DORMA TS 73/83 z blokadą brązowe
Skrócony opis:
Ramię z blokadą położenia przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 73 i 83.

Producent: DORMAKABA

131,97 zł 162,33 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2232-ramie-do-dorma-ts-71-72-z-blokada-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2242-ramie-do-dorma-ts-73-83-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2243-ramie-do-dorma-ts-73-83-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2241-ramie-do-dorma-ts-73-83-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2245-ramie-do-dorma-ts-73-83-z-blokada-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2246-ramie-do-dorma-ts-73-83-z-blokada-brazowe.html
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Ramię do DORMA TS 73/83 z blokadą srebrne
Skrócony opis:
Ramię z blokadą położenia przeznaczone dla samozamykacza DORMA TS 73 i 83.

Producent: DORMAKABA

131,97 zł 162,33 zł

Samozamykacz DORMA TS 68 (EN 3-4) z ramieniem biały
Skrócony opis:
TS 68 – jest samozamykaczem nawierzchniowym górnym z ramieniem, regulowaną prędkością
zamykania i domknięcia. Do drzwi jednoskrzydłowych standardowych, dymoszczelnych i
przeciwpożarowych. Ekonomiczne rozwiązanie, szybka i łatwa instalacja, nie wymaga stosowania
płyty montażowej. Dostępny z ramieniem standardowym.
• Łatwa instalacja
• Uniwersalny dla montażu L/P
• Siła zamykania: EN 2, 3 i 4
• Opcjonalnie blokada otwarcia
• Do skrzydła o maksymalnej szerokości 1100 mm
• Regulowana prędkość zamykania w dwóch niezależnych zakresach

Producent: DORMAKABA

93,63 zł 115,16 zł

Samozamykacz DORMA TS 68 (EN 3-4) z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
TS 68 – jest samozamykaczem nawierzchniowym górnym z ramieniem, regulowaną prędkością
zamykania i domknięcia. Do drzwi jednoskrzydłowych standardowych, dymoszczelnych i
przeciwpożarowych. Ekonomiczne rozwiązanie, szybka i łatwa instalacja, nie wymaga stosowania
płyty montażowej. Dostępny z ramieniem standardowym.
• Łatwa instalacja
• Uniwersalny dla montażu L/P
• Siła zamykania: EN 2, 3 i 4
• Opcjonalnie blokada otwarcia
• Do skrzydła o maksymalnej szerokości 1100 mm
• Regulowana prędkość zamykania w dwóch niezależnych zakresach

Producent: DORMAKABA

93,63 zł 115,16 zł

Samozamykacz DORMA TS 68 (EN 3-4) z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
TS 68 – jest samozamykaczem nawierzchniowym górnym z ramieniem, regulowaną prędkością
zamykania i domknięcia. Do drzwi jednoskrzydłowych standardowych, dymoszczelnych i
przeciwpożarowych. Ekonomiczne rozwiązanie, szybka i łatwa instalacja, nie wymaga stosowania
płyty montażowej. Dostępny z ramieniem standardowym.
• Łatwa instalacja
• Uniwersalny dla montażu L/P
• Siła zamykania: EN 2, 3 i 4
• Opcjonalnie blokada otwarcia
• Do skrzydła o maksymalnej szerokości 1100 mm
• Regulowana prędkość zamykania w dwóch niezależnych zakresach

Producent: DORMAKABA

93,63 zł 115,16 zł

Samozamykacz DORMA TS 71 (EN 3-4) z ramieniem biały
Skrócony opis:
TS 71 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do drzwi jedno- i
dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Spełnia normę PN-EN
1154
• Ciekawe rozwiązanie do standardowych drzwi
• Regulowana siła zamykania poprzez obrót stopki ramienia w zakresie: PN-EN 3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

98,07 zł 120,63 zł

Samozamykacz DORMA TS 71 (EN 3-4) z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
TS 71 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do drzwi jedno- i
dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Spełnia normę PN-EN
1154
• Ciekawe rozwiązanie do standardowych drzwi
• Regulowana siła zamykania poprzez obrót stopki ramienia w zakresie: PN-EN 3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

98,07 zł 120,63 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2244-ramie-do-dorma-ts-73-83-z-blokada-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2222-samozamykacz-dorma-ts-68-en-3-4-z-ramieniem-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2221-samozamykacz-dorma-ts-68-en-3-4-z-ramieniem-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2220-samozamykacz-dorma-ts-68-en-3-4-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2227-samozamykacz-dorma-ts-71-en-3-4-z-ramieniem-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2228-samozamykacz-dorma-ts-71-en-3-4-z-ramieniem-brazowy.html
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Samozamykacz DORMA TS 71 (EN 3-4) z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
TS 71 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do drzwi jedno- i
dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Spełnia normę PN-EN
1154
• Ciekawe rozwiązanie do standardowych drzwi
• Regulowana siła zamykania poprzez obrót stopki ramienia w zakresie: PN-EN 3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

98,99 zł 121,76 zł

Samozamykacz DORMA TS 72 (EN 2-4) bez ramienia biały
Skrócony opis:
TS 72 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do drzwi jedno- i
dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Spełnia normę PN-EN
1154
• Ciekawe możliwości regulacyjne do standardowych drzwi
• Płynnie regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

124,99 zł 153,74 zł

Samozamykacz DORMA TS 72 (EN 2-4) bez ramienia brązowy
Skrócony opis:
TS 72 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do drzwi jedno- i
dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Spełnia normę PN-EN
1154
• Ciekawe możliwości regulacyjne do standardowych drzwi
• Płynnie regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

124,99 zł 153,74 zł

Samozamykacz DORMA TS 72 (EN 2-4) bez ramienia srebrny
Skrócony opis:
TS 72 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do drzwi jedno- i
dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Spełnia normę PN-EN
1154
• Ciekawe możliwości regulacyjne do standardowych drzwi
• Płynnie regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

124,99 zł 153,74 zł

Samozamykacz DORMA TS 73 (EN 2-4) bez ramienia biały
Skrócony opis:
TS 73 V –  samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do drzwi jedno-
i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Spełnia normę PN-EN
1154, 1155
• Regulowane tłumienie otwarcia
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

227,71 zł 280,08 zł

Samozamykacz DORMA TS 73 (EN 2-4) bez ramienia brązowy
Skrócony opis:
TS 73 V –  samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do drzwi jedno-
i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Spełnia normę PN-EN
1154, 1155
• Regulowane tłumienie otwarcia
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

227,71 zł 280,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2226-samozamykacz-dorma-ts-71-en-3-4-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2236-samozamykacz-dorma-ts-72-en-2-4-bez-ramienia-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2237-samozamykacz-dorma-ts-72-en-2-4-bez-ramienia-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2235-samozamykacz-dorma-ts-72-en-2-4-bez-ramienia-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2239-samozamykacz-dorma-ts-73-en-2-4-bez-ramienia-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2240-samozamykacz-dorma-ts-73-en-2-4-bez-ramienia-brazowy.html
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Samozamykacz DORMA TS 73 (EN 2-4) bez ramienia srebrny
Skrócony opis:
TS 73 V –  samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line”. Do drzwi jedno-
i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Spełnia normę PN-EN
1154, 1155
• Regulowane tłumienie otwarcia
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: - opcja

Producent: DORMAKABA

227,71 zł 280,08 zł

Samozamykacz DORMA TS 79 (EN 3-4) z ramieniem biały
Skrócony opis:
Samozamykacz TS 79 - ekonomiczne, kompaktowe rozwiązanie do standardowych typów drzwi. 
• Do drzwi przeciwpożarowych
• Siła zamykania: EN 2, 3 i 4
• Regulowana prędkość zamykania regulowana dwoma oddzielnymi zaworami
• Funkcja tłumienia otwierania

Producent: DORMAKABA

116,59 zł 143,41 zł

Samozamykacz DORMA TS 79 (EN 3-4) z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
Samozamykacz TS 79 - ekonomiczne, kompaktowe rozwiązanie do standardowych typów drzwi. 
• Do drzwi przeciwpożarowych
• Siła zamykania: EN 2, 3 i 4
• Regulowana prędkość zamykania regulowana dwoma oddzielnymi zaworami
• Funkcja tłumienia otwierania

Producent: DORMAKABA

116,59 zł 143,41 zł

Samozamykacz DORMA TS 79 (EN 3-4) z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
Samozamykacz TS 79 - ekonomiczne, kompaktowe rozwiązanie do standardowych typów drzwi. 
• Do drzwi przeciwpożarowych
• Siła zamykania: EN 2, 3 i 4
• Regulowana prędkość zamykania regulowana dwoma oddzielnymi zaworami
• Funkcja tłumienia otwierania

Producent: DORMAKABA

116,59 zł 143,41 zł

Samozamykacz DORMA TS 83 (EN 2-6) bez ramienia biały
Skrócony opis:
TS 83 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line” do montażu na
zewnątrz dzięki technologii termo zaworów oraz tłumienia otwierania w standardzie. Do drzwi
jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych
Możliwość stosowania w środowiskach o podwyższanych własnościach
antykorozyjnych: opcja. Spełnia normę PN-EN 1154. Certyfikowana produkcja zgodnie z ISO 9001.
• Technologia termo zaworów i tłumienia otwarcia
• Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 3-6 lub PN-EN 7
• Do szerokości skrzydła 1400/1600 mm i do ciężaru skrzydła 120 kg, 160 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°

Producent: DORMAKABA

269,52 zł 331,51 zł

Samozamykacz DORMA TS 83 (EN 2-6) bez ramienia brązowy
Skrócony opis:
TS 83 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line” do montażu na
zewnątrz dzięki technologii termo zaworów oraz tłumienia otwierania w standardzie. Do drzwi
jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych
Możliwość stosowania w środowiskach o podwyższanych własnościach
antykorozyjnych: opcja. Spełnia normę PN-EN 1154. Certyfikowana produkcja zgodnie z ISO 9001.
• Technologia termo zaworów i tłumienia otwarcia
• Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 3-6 lub PN-EN 7
• Do szerokości skrzydła 1400/1600 mm i do ciężaru skrzydła 120 kg, 160 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°

Producent: DORMAKABA

269,52 zł 331,51 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2238-samozamykacz-dorma-ts-73-en-2-4-bez-ramienia-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2251-samozamykacz-dorma-ts-79-en-3-4-z-ramieniem-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2252-samozamykacz-dorma-ts-79-en-3-4-z-ramieniem-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2250-samozamykacz-dorma-ts-79-en-3-4-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2248-samozamykacz-dorma-ts-83-en-2-6-bez-ramienia-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2249-samozamykacz-dorma-ts-83-en-2-6-bez-ramienia-brazowy.html
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Samozamykacz DORMA TS 83 (EN 2-6) bez ramienia srebrny
Skrócony opis:
TS 83 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z serii „Classic Line” do montażu na
zewnątrz dzięki technologii termo zaworów oraz tłumienia otwierania w standardzie. Do drzwi
jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych
Możliwość stosowania w środowiskach o podwyższanych własnościach
antykorozyjnych: opcja. Spełnia normę PN-EN 1154. Certyfikowana produkcja zgodnie z ISO 9001.
• Technologia termo zaworów i tłumienia otwarcia
• Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 3-6 lub PN-EN 7
• Do szerokości skrzydła 1400/1600 mm i do ciężaru skrzydła 120 kg, 160 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°

Producent: DORMAKABA

230,74 zł 283,81 zł

Samozamykacz DORMA TS 90 (EN 3-4) z szyną biały
Skrócony opis:
TS 90 Impulse- samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne wzornictwo
połączone z funkcjonalnością – a wszystko to dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii „EASY
OPEN”. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Spełnia normę PN-EN 1154. Spełnia wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Funkcja „EASY OPEN”
• Regulowana siła zamykania w zakresie PN-EN 3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowaną szybkość zamykania w zakresie: 160° – 15° i 15° – 0
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°

Producent: DORMAKABA

166,84 zł 205,21 zł

Samozamykacz DORMA TS 90 (EN 3-4) z szyną brązowy
Skrócony opis:
TS 90 Impulse- samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne wzornictwo
połączone z funkcjonalnością – a wszystko to dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii „EASY
OPEN”. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Spełnia normę PN-EN 1154. Spełnia wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Funkcja „EASY OPEN”
• Regulowana siła zamykania w zakresie PN-EN 3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowaną szybkość zamykania w zakresie: 160° – 15° i 15° – 0
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°

Producent: DORMAKABA

166,84 zł 205,21 zł

Samozamykacz DORMA TS 90 (EN 3-4) z szyną srebrny
Skrócony opis:
TS 90 Impulse- samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne wzornictwo
połączone z funkcjonalnością – a wszystko to dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii „EASY
OPEN”. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
Spełnia normę PN-EN 1154. Spełnia wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Funkcja „EASY OPEN”
• Regulowana siła zamykania w zakresie PN-EN 3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowaną szybkość zamykania w zakresie: 160° – 15° i 15° – 0
• Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°

Producent: DORMAKABA

166,84 zł 205,21 zł

Samozamykacz DORMA TS 92 BASIC G/B (EN 1-4) z szyną srebrny
Skrócony opis:
TS 92 –samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne wzornictwo „Contur
Design” z w połączeniu z funkcjonalnością dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii „ EASY
OPEN” czyni go jednym z najlepszych samozamykaczy szynowych. Do drzwi jedno- i
dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Montaż niezależnie od
rodzaju skrzydła drzwiowego dzięki  szerokiej gamie akcesoriów. Spełnia normę PN-EN 1154.
Spełnia wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Ciekawe wzornictwo w technologii „EASY OPEN”
• Regulowana siłę zamykania: TS 92 - w zakresie: PN-EN 1-4, 
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: opcja
Wybierz wersje montażu poniżej : 

Producent: DORMAKABA

310,06 zł 381,37 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2247-samozamykacz-dorma-ts-83-en-2-6-bez-ramienia-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2263-samozamykacz-dorma-ts-90-en-3-4-z-szyna-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2264-samozamykacz-dorma-ts-90-en-3-4-z-szyna-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2262-samozamykacz-dorma-ts-90-en-3-4-z-szyna-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2265-samozamykacz-dorma-ts-91-b-en-2-4-z-szyna-srebrny.html
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Samozamykacz DORMA TS 92 G/B (EN 1-4) bez szyny srebrny
Skrócony opis:
TS 92 / 91 –samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne wzornictwo
„Contur Design” z w połączeniu z funkcjonalnością dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii „
EASY OPEN” czyni go jednym z najlepszych samozamykaczy szynowych. Do drzwi jedno- i
dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Montaż niezależnie od
rodzaju skrzydła drzwiowego dzięki  szerokiej gamie akcesoriów. Spełnia normę PN-EN 1154.
Spełnia wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Ciekawe wzornictwo w technologii „EASY OPEN”
• Regulowana siłę zamykania: TS 92 - w zakresie: PN-EN 1-4, TS 91 – w zakresie: PN-EN 3/4
• Do szerokości skrzydła 1100 mm i do ciężaru skrzydła 80 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i 15° – 0°
• Blokada położenia otwartego: opcja
Wybierz wersje montażu poniżej : 

Producent: DORMAKABA

277,59 zł 341,44 zł

Samozamykacz DORMA TS 93 BASIC G/B (EN 2-5) z szyną srebrny
Skrócony opis:
TS 93 System –  samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne wzornictwo
„Contur Design” w połączeniu z funkcjonalnością dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii „
EASY OPEN” czyni go najlepszym samozamykaczem szynowym. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych
standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Montaż niezależnie od rodzaju skrzydła
drzwiowego dzięki  szerokiej gamie akcesoriów. Spełnia normę PN-EN 1154, 1155, 1158. Spełnia
wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Ciekawe wzornictwo w technologii „EASY OPEN”
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-5 
• Do szerokości skrzydła 1250 / 1600 mm i do ciężaru skrzydła 100 kg / 160 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie 180° – 70°, 70° – 0°
• Opóźnienie zamykania w zakresie: 120°– 70°
• Regulowane tłumienie otwierania od 70°
Wybierz wersje montażu poniżej : 

Producent: DORMAKABA

442,36 zł 544,10 zł

Samozamykacz DORMA TS 93 G/B (EN 2-5) bez szyny srebrny
Skrócony opis:
TS 93 System –  samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową. Nowoczesne wzornictwo
„Contur Design” w połączeniu z funkcjonalnością dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii „
EASY OPEN” czyni go najlepszym samozamykaczem szynowym. Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych
standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Montaż niezależnie od rodzaju skrzydła
drzwiowego dzięki  szerokiej gamie akcesoriów. Spełnia normę PN-EN 1154, 1155, 1158. Spełnia
wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Ciekawe wzornictwo w technologii „EASY OPEN”
• Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 2-5 i PN-EN 5-7
• Do szerokości skrzydła 1250 i do ciężaru skrzydła 100 kg 
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie 180° – 70°, 70° – 0°
• Opóźnienie zamykania w zakresie: 120°– 70°
• Regulowane tłumienie otwierania od 70°
Wybierz wersje montażu poniżej : 

Producent: DORMAKABA

452,27 zł 556,29 zł

Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem biały
Skrócony opis:
Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem standardowym. Siła zamykania EN 2-5. Regulowana
prędkość zamykania, dobicia oraz tłumienie otwarcia. Urządzenie posiada termozawory, dzięki
czemu możemy go stosować na zewnątrz.

Producent: DORMAKABA

96,66 zł 118,89 zł

Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem blokada biały
Skrócony opis:
Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem posiadającym blokadę położenia otwarcia. Siła zamykania
EN 2-5. Regulowana prędkość zamykania, dobicia oraz tłumienie otwarcia. Urządzenie posiada
termozawory, dzięki czemu możemy go stosować na zewnątrz.

Producent: DORMAKABA

182,64 zł 224,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2268-samozamykacz-dorma-ts-92-b-en-2-4-bez-szyny-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2274-samozamykacz-dorma-ts-93-b-en-2-5-z-szyna-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/4349-samozamykacz-dorma-ts-93-g-b-en-1-4-bez-szyny-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2254-samozamykacz-groom-200-z-ramieniem-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2257-samozamykacz-groom-200-z-ramieniem-blokada-bialy.html
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Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem blokada brązowy
Skrócony opis:
Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem posiadającym blokadę położenia otwarcia. Siła zamykania
EN 2-5. Regulowana prędkość zamykania, dobicia oraz tłumienie otwarcia. Urządzenie posiada
termozawory, dzięki czemu możemy go stosować na zewnątrz.

Producent: DORMAKABA

182,64 zł 224,65 zł

Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem blokada srebrny
Skrócony opis:
Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem posiadającym blokadę położenia otwarcia. Siła zamykania
EN 2-5. Regulowana prędkość zamykania, dobicia oraz tłumienie otwarcia. Urządzenie posiada
termozawory, dzięki czemu możemy go stosować na zewnątrz..

Producent: DORMAKABA

182,64 zł 224,65 zł

Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem standardowym. Siła zamykania EN 2-5. Regulowana
prędkość zamykania, dobicia oraz tłumienie otwarcia. Urządzenie posiada termozawory, dzięki
czemu możemy go stosować na zewnątrz.

Producent: DORMAKABA

96,66 zł 118,89 zł

Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
Samozamykacz GROOM 200 z ramieniem standardowym. Siła zamykania EN 2-5. Regulowana
prędkość zamykania, dobicia oraz tłumienie otwarcia. Urządzenie posiada termozawory, dzięki
czemu możemy go stosować na zewnątrz.

Producent: DORMAKABA

96,66 zł 118,89 zł

Samozamykacz GROOM 3500 (EN 2-5) z szyną srebrny
Skrócony opis:
Samozamykacz szynowy, ułatwiający otwieranie. 
• Asymetryczna przekładnia zębata ułatwiająca otwieranie
• Trwała regulacja wielosezonowa dzięki zastosowanej technologii termozaworów
• Łatwo dostępna regulacja od czoła samozamykacza, ukryta pod osłoną
• Montaż dla drzwi prawych i lewych
• Estetyczna szyna ślizgowa bez widocznych mocowań
• Funkcja antywiatrowa (tłumienie otwarcia)
• Precyzyjna regulacja prędkości zamykania przy pomocy płaskiego śrubokręta lub klucza
imbusowego
• Łatwe magazynowanie – jedno opakowanie samozamykacz + szyna
Informacje techniczne
 
• Płynna regulacja siły zamykania EN 3-5
• Do szerokości skrzydła 1250 mm
• Zakres otwarcia do 180° po stronie zawiasów
• Do drzwi przeciwpożarowychi dymoszczelnych
• Prędkość zamykania regulowana w zakresie 180°-7°
• Regulowane dobicie w zakresie 7°-0°
• Regulowana funkcja antywiatrowaw zakresie 70°-180°
• Blokada położenia otwartego: opcja
Wersja G : przeznaczona do montażu po stronie zawiasów na ościeżnicy lub po stronie przeciwnej
do zawiasów na skrzydle drzwiowym.
Wersja B : przeznaczona do montażu po stronie zawiasów na skrzydle lub po stronie przeciwnej do
zawiasów na ościeżnicy.

Producent: DORMAKABA

217,03 zł 266,95 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2258-samozamykacz-groom-200-z-ramieniem-blokada-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2256-samozamykacz-groom-200-z-ramieniem-blokada-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2255-samozamykacz-groom-200-z-ramieniem-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2253-samozamykacz-groom-200-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/4341-samozamykacz-groom-3500-en-2-5-z-szyna-srebrny.html
https://www.dormakaba.com/pl-pl/produkty-i-rozwi%C4%85zania/produkty/technika-drzwiowa-/samozamykacze/groom-3500-409140#technicalData
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Samozamykacz wpuszczany DORMA ITS 96 (EN 2-4) bez szyny
Skrócony opis:
ITS 96 -  samozamykacz górny  „ukryty” z szyną ślizgową z zastosowaniem nowoczesnej
technologi „ EASY OPEN”- wspomaganie otwierania drzwi. Montaż do drzwi jedno- i
dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Możliwość montażu
niezależnie od rodzaju skrzydła drzwiowego. Posiada szeroką gamę akcesoriów do prawidłowego
montażu. Spełnia normę PN-EN 1154, 1155, 1158. Spełnia wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Dla skrzydła drzwiowego min. 40 mm grubości przy EN 2-4
• Technologia „EASY OPEN” – wspomaganie otwierania drzwi
• Posiada regulowaną siłę zamykania w zakresie: PN-EN 2-4 i PN-EN 3-6
• Do szerokości skrzydła 1100 / 1400 mm i do ciężaru skrzydła 130 kg / 180 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 120° – 7°, 7° – 0°
• Ogranicznik otwarcia w zakresie 120° – 80°

Producent: DORMAKABA

340,00 zł 418,20 zł

Samozamykacz wpuszczany DORMA ITS 96 (EN 3-6) bez szyny
Skrócony opis:
ITS 96 -  samozamykacz górny  „ukryty” z szyną ślizgową z zastosowaniem nowoczesnej
technologi „ EASY OPEN”- wspomaganie otwierania drzwi. Montaż do drzwi jedno- i
dwuskrzydłowych standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych. Możliwość montażu
niezależnie od rodzaju skrzydła drzwiowego. Posiada szeroką gamę akcesoriów do prawidłowego
montażu. Spełnia normę PN-EN 1154, 1155, 1158. Spełnia wymogi normy DIN SPEC 1104.
• Dla skrzydła drzwiowego min. 40 mm grubości przy EN 2-4
• Technologia „EASY OPEN” – wspomaganie otwierania drzwi
• Posiada regulowaną siłę zamykania w zakresie: PN-EN 2-4 i PN-EN 3-6
• Do szerokości skrzydła 1100 / 1400 mm i do ciężaru skrzydła 130 kg / 180 kg
• Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 120° – 7°, 7° – 0°
• Ogranicznik otwarcia w zakresie 120° – 80
Produkt na zamówienie - zapytaj nas o cenę!

Producent: DORMAKABA

655,57 zł 806,36 zł

Szyna do DORMA ITS 96 G N
Skrócony opis:
Szyna przeznaczona do samozamykacza ukrytego DORMA ITS 96.

Producent: DORMAKABA

71,77 zł 88,28 zł

Szyna DORMA TS 91/92/93 G-N biała
Skrócony opis:
Szyna przeznaczona do współpracy z samozamykaczami DORMA z serii TS 91,TS 92 oraz TS 93.

Producent: DORMAKABA

88,41 zł 108,74 zł

Szyna DORMA TS 91/92/93 G-N brązowa
Skrócony opis:
Szyna przeznaczona do współpracy z samozamykaczami DORMA z serii TS 91,TS 92 oraz TS 93.

Producent: DORMAKABA

88,41 zł 108,74 zł

Szyna DORMA TS 91/92/93 G-N srebrna
Skrócony opis:
Szyna przeznaczona do współpracy z samozamykaczami DORMA z serii TS 91,TS 92 oraz TS 93.

Producent: DORMAKABA

76,22 zł 93,75 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2277-samozamykacz-wpuszczany-dorma-its-96-en-2-4-bez-szyny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2278-samozamykacz-wpuszczany-dorma-its-96-en-3-6-bez-szyny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2279-szyna-do-dorma-its-96-g-n.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2272-szyna-dorma-ts-91-92-93-g-n-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2273-szyna-dorma-ts-91-92-93-g-n-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-dorma/2271-szyna-dorma-ts-91-92-93-g-n-srebrna.html


9-01-2022 SAMOZAMYKACZE - 11/21

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena
brutto

SAMOZAMYKACZE GEZE
Strona główna > SAMOZAMYKACZE > SAMOZAMYKACZE GEZE

Blokada szyny do GEZE BOXER
Skrócony opis:
Blokada mechaniczna położenia do szyny współpracującej z samozamykaczem GEZE BOXER.
Pozwala zablokować otwarte drzwi we wskazanym położeniu.

Producent: GEZE

122,36 zł 150,50 zł

Blokada szyny do GEZE TS 5000/3000
Skrócony opis:
Blokada mechaniczna położenia do szyny współpracującej z samozamykaczami GEZE TS 3000 i TS
5000. Pozwala zablokować otwarte drzwi we wskazanym położeniu.

Producent: GEZE

59,90 zł 73,68 zł

Element ślizgowy do szyny GEZE 3000/5000
Skrócony opis:
Element ślizgowy szyny do samozamykaczy GEZE TS 3000 i TS 5000. Łączy ramię szyny z profilem.

Producent: GEZE

13,06 zł 16,06 zł

Ogranicznik kąta otwierania do szyny GEZE TS 5000/3000
Skrócony opis:
Ogranicznik mechaniczny kąta otwarcia samozamykaczy GEZE TS 3000 i TS 5000 wyposażonych w
szynę ślizgową.

Producent: GEZE

53,52 zł 65,83 zł

Płyta montażowa do TS 1500
Skrócony opis:
Płyta montażowa przeznaczona do samozamykacza GEZE TS 1500 wykonana z aluminium.
Wzmacnia mocowanie samozamykacza na szkrzydle drzwiowym.

Producent: GEZE

19,09 zł 23,48 zł

Płyta montażowa do TS 2000
Skrócony opis:
Płyta montażowa przeznaczona do samozamykacza GEZE TS 2000 wykonana z aluminium.
Wzmacnia mocowanie samozamykacza na szkrzydle drzwiowym.

Producent: GEZE

14,40 zł 17,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2558-blokada-szyny-do-geze-boxer.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2553-blokada-do-geze-ts-5000.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2559-element-slizgowy-do-szyny-geze-3000-5000.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2552-mechaniczne-tlumienie-otwierania-do-geze-ts-5000.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2549-plyta-montazowa-do-ts-1500.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2550-plyta-montazowa-do-ts-2000.html
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Płyta montażowa do TS 3000
Skrócony opis:
Płyta montażowa przeznaczona do samozamykacza GEZE TS 3000 wykonana z aluminium.
Wzmacnia mocowanie samozamykacza na szkrzydle drzwiowym.

Producent: GEZE

21,50 zł 26,45 zł

Płyta montażowa do TS 4000
Skrócony opis:
Płyta montażowa przeznaczona do samozamykacza GEZE TS 4000 wykonana z aluminium.
Wzmacnia mocowanie samozamykacza na szkrzydle drzwiowym.

Producent: GEZE

19,09 zł 23,48 zł

Ramię GEZE do TS 1000/1500 białe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 1000 i TS 1500.

Producent: GEZE

18,00 zł 22,14 zł

Ramię GEZE do TS 1000/1500 brązowe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 1000 i TS 1500.

Producent: GEZE

18,00 zł 22,14 zł

Ramię GEZE do TS 1000/1500 srebrne
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 1000 i TS 1500.

Producent: GEZE

18,00 zł 22,14 zł

Ramię GEZE do TS 1000/1500 z blokadą białe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 1000 i TS 1500. Ramię
posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po otwaciu w
ustawionej pozycji.

Producent: GEZE

69,00 zł 84,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2548-plyta-montazowa-do-ts-3000.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2551-plyta-montazowa-do-ts-4000.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2519-ramie-geze-do-ts-1000-1500-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2520-ramie-geze-do-ts-1000-1500-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2518-ramie-geze-do-ts-1000-1500-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2522-ramie-geze-do-ts-1000-1500-z-blokada-biale.html
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Ramię GEZE do TS 1000/1500 z blokadą brązowe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 1000 i TS 1500. Ramię
posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po otwaciu w
ustawionej pozycji.

Producent: GEZE

69,00 zł 84,87 zł

Ramię GEZE do TS 1000/1500 z blokadą srebrne
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 1000 i TS 1500. Ramię
posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po otwaciu w
ustawionej pozycji.

Producent: GEZE

69,00 zł 84,87 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 białe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000.

Producent: GEZE

25,10 zł 30,88 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 brązowe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000.

Producent: GEZE

25,10 zł 30,88 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 srebrne
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000.

Producent: GEZE

25,10 zł 30,88 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 z blokadą białe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000. Ramię
posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po otwaciu w
ustawionej pozycji.

Producent: GEZE

89,00 zł 109,47 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2523-ramie-geze-do-ts-1000-1500-z-blokada-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2521-ramie-geze-do-ts-1000-1500-z-blokada-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2525-ramie-geze-do-ts-2000-4000-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2526-ramie-geze-do-ts-2000-4000-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2524-ramie-geze-do-ts-2000-4000-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2528-ramie-geze-do-ts-2000-4000-z-blokada-biale.html
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brutto

Ramię GEZE do TS 2000/4000 z blokadą brązowe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000. Ramię
posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po otwaciu w
ustawionej pozycji.

Producent: GEZE

89,00 zł 109,47 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 z blokadą srebrne
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000. Ramię
posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po otwaciu w
ustawionej pozycji.

Producent: GEZE

89,00 zł 109,47 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 z blokadą WŁĄCZ/WYŁĄCZ białe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000. Ramię
posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po otwaciu w
ustawionej pozycji. Dodatkowo ramię posiada opcję wyłaczenia blokady i ponownego włączenia.
Bardz przydatne, gdy tylko czasowo chcemy blokować otwarte drzwi.

Producent: GEZE

89,00 zł 109,47 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 z blokadą WŁĄCZ/WYŁĄCZ brązowe
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000. Ramię
posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po otwaciu w
ustawionej pozycji. Dodatkowo ramię posiada opcję wyłaczenia blokady i ponownego włączenia.
Bardz przydatne, gdy tylko czasowo chcemy blokować otwarte drzwi.

Producent: GEZE

89,00 zł 109,47 zł

Ramię GEZE do TS 2000/4000 z blokadą WŁĄCZ/WYŁĄCZ srebrne
Skrócony opis:
Ramię przeznaczone do współpracy z samozamykaczem GEZE z serii TS 2000 i TS 4000. Ramię
posiada blokadę kąta otwarcia, dzięki czemu nasze skrzydło będzie blokowane po otwaciu w
ustawionej pozycji. Dodatkowo ramię posiada opcję wyłaczenia blokady i ponownego włączenia.
Bardz przydatne, gdy tylko czasowo chcemy blokować otwarte drzwi.

Producent: GEZE

89,00 zł 109,47 zł

Samozamykacz GEZE TS 1000 z ramieniem biały
Skrócony opis:
Samozamykacz górny jest przeznaczony do drzwi 1-skrzydłowych o szerokości skrzydła do 950 mm.
Prędkość zamykania i ogranicznik hydrauliczny są regulowane. Zmienną siłę zamykania w dwóch
wielkościach reguluje się poprzez proste odwrócenie wspornika.
Zakres zastosowania 
• Do drzwi wewnętrznych 
• Do drzwi uchylnych, szerokość skrzydła do 950 mm
• Możliwość stosowania na drzwiach uchylnych prawych i lewych bez konieczności przestawiania
• Montaż standardowy na skrzydle po stronie zawiasów, możliwy montaż górny po stronie bez
zawiasów
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

90,95 zł 111,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2529-ramie-geze-do-ts-2000-4000-z-blokada-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2527-ramie-geze-do-ts-2000-4000-z-blokada-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2531-ramie-geze-do-ts-2000-4000-z-blokada-wlacz-wylacz-biale.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2532-ramie-geze-do-ts-2000-4000-z-blokada-wlacz-wylacz-brazowe.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2530-ramie-geze-do-ts-2000-4000-z-blokada-wlacz-wylacz-srebrne.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2507-samozamykacz-geze-ts-1000-z-ramieniem-bialy.html
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Samozamykacz GEZE TS 1000 z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
Samozamykacz górny jest przeznaczony do drzwi 1-skrzydłowych o szerokości skrzydła do 950 mm.
Prędkość zamykania i ogranicznik hydrauliczny są regulowane. Zmienną siłę zamykania w dwóch
wielkościach reguluje się poprzez proste odwrócenie wspornika.
Zakres zastosowania 
• Do drzwi wewnętrznych 
• Do drzwi uchylnych, szerokość skrzydła do 950 mm
• Możliwość stosowania na drzwiach uchylnych prawych i lewych bez konieczności przestawiania
• Montaż standardowy na skrzydle po stronie zawiasów, możliwy montaż górny po stronie bez
zawiasów
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

95,20 zł 117,10 zł

Samozamykacz GEZE TS 1000 z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
Samozamykacz górny jest przeznaczony do drzwi 1-skrzydłowych o szerokości skrzydła do 950 mm.
Prędkość zamykania i ogranicznik hydrauliczny są regulowane. Zmienną siłę zamykania w dwóch
wielkościach reguluje się poprzez proste odwrócenie wspornika.
Zakres zastosowania 
• Do drzwi wewnętrznych 
• Do drzwi uchylnych, szerokość skrzydła do 950 mm
• Możliwość stosowania na drzwiach uchylnych prawych i lewych bez konieczności przestawiania
• Montaż standardowy na skrzydle po stronie zawiasów, możliwy montaż górny po stronie bez
zawiasów
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

90,95 zł 111,87 zł

Samozamykacz GEZE TS 1500 bez ramienia biały
Skrócony opis:
W samozamykaczu nawierzchniowym TS 1500 prędkość zamykania i faza końcowa zamykania (tzw.
dobicie) są parametrami regulowanymi, również siła zamykania może być zmieniana.
Samozamykacz może być opcjonalnie wyposażony w płytę montażową. TS 1500 może być
montowany na drzwiach prawych albo lewych. 
Właściwości produktu
• Końcowa faza zamykania (dobicie) oraz prędkość zamykania regulowane hydraulicznie.
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych.
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

82,00 zł 100,86 zł

Samozamykacz GEZE TS 1500 bez ramienia brązowy
Skrócony opis:
W samozamykaczu nawierzchniowym TS 1500 prędkość zamykania i faza końcowa zamykania (tzw.
dobicie) są parametrami regulowanymi, również siła zamykania może być zmieniana.
Samozamykacz może być opcjonalnie wyposażony w płytę montażową. TS 1500 może być
montowany na drzwiach prawych albo lewych. 
Właściwości produktu
• Końcowa faza zamykania (dobicie) oraz prędkość zamykania regulowane hydraulicznie.
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych.
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

82,00 zł 100,86 zł

Samozamykacz GEZE TS 1500 bez ramienia srebrny
Skrócony opis:
W samozamykaczu nawierzchniowym TS 1500 prędkość zamykania i faza końcowa zamykania (tzw.
dobicie) są parametrami regulowanymi, również siła zamykania może być zmieniana.
Samozamykacz może być opcjonalnie wyposażony w płytę montażową. TS 1500 może być
montowany na drzwiach prawych albo lewych. 
Właściwości produktu
• Końcowa faza zamykania (dobicie) oraz prędkość zamykania regulowane hydraulicznie.
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych.
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

82,00 zł 100,86 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2508-samozamykacz-geze-ts-1000-z-ramieniem-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2506-samozamykacz-geze-ts-1000-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2510-samozamykacz-geze-ts-1500-bez-ramienia-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2511-samozamykacz-geze-ts-1500-bez-ramienia-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2509-samozamykacz-geze-ts-1500-bez-ramienia-srebrny.html
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Samozamykacz GEZE TS 2000 VBC bez ramienia biały
Skrócony opis:
Właściwości produktu
• Samozamykacz TS 2000 VBC z ramieniem nożycowym, do skrzydeł o szerokości do 1100 mm
• Bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie EN 3-4
• Regulowana prędkość zamykania, siła oraz dobicie
• Tłumienie otwarcia
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Opcja: Blokada położenia otwarcia w zakresie 70°-150°
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

94,00 zł 115,62 zł

Samozamykacz GEZE TS 2000 VBC bez ramienia brązowy
Skrócony opis:
Właściwości produktu
• Samozamykacz TS 2000 VBC z ramieniem nożycowym, do skrzydeł o szerokości do 1100 mm
• Bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie EN 3-4
• Regulowana prędkość zamykania, siła oraz dobicie
• Tłumienie otwarcia
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Opcja: Blokada położenia otwarcia w zakresie 70°-150°
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

94,00 zł 115,62 zł

Samozamykacz GEZE TS 2000 VBC bez ramienia srebrny
Skrócony opis:
Właściwości produktu
• Samozamykacz TS 2000 VBC z ramieniem nożycowym, do skrzydeł o szerokości do 1100 mm
• Bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie EN 3-4
• Regulowana prędkość zamykania, siła oraz dobicie
• Tłumienie otwarcia
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Opcja: Blokada położenia otwarcia w zakresie 70°-150°
Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

94,00 zł 115,62 zł

Samozamykacz GEZE TS 3000 bez szyny biały
Skrócony opis:
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych lewych i prawych o szerokości do
1100mm. Samozamykacz może być stosowany na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
• Samozamykacz TS 3000 V współpracuje z szyną ślizgową do drzwi o szerokości skrzydła do 1100
mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 1-4
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

245,00 zł 301,35 zł

Samozamykacz GEZE TS 3000 bez szyny brązowy
Skrócony opis:
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych lewych i prawych o szerokości do
1100mm. Samozamykacz może być stosowany na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
• Samozamykacz TS 3000 V współpracuje z szyną ślizgową do drzwi o szerokości skrzydła do 1100
mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 1-4
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

245,00 zł 301,35 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2516-samozamykacz-geze-ts-2000-vbc-bez-ramienia-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2517-samozamykacz-geze-ts-2000-vbc-bez-ramienia-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2515-samozamykacz-geze-ts-2000-vbc-bez-ramienia-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2537-samozamykacz-geze-ts-3000-bez-szyny-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2538-samozamykacz-geze-ts-3000-bez-szyny-brazowy.html
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Samozamykacz GEZE TS 3000 bez szyny srebrny
Skrócony opis:
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych lewych i prawych o szerokości do
1100mm. Samozamykacz może być stosowany na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych.
• Samozamykacz TS 3000 V współpracuje z szyną ślizgową do drzwi o szerokości skrzydła do 1100
mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 1-4
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

229,00 zł 281,67 zł

Samozamykacz GEZE TS 4000 bez ramienia biały
Skrócony opis:
W samozamykaczu TS 4000 siła zamykania, prędkość zamykania i tłumienie otwierania są 
regulowane bezstopniowo za pomocą elementów regulacyjnych umieszczonych na powierzchni
czołowej urządzenia. Samozamykacz jest dodatkowo wyposażony w optyczny wskaźnik siły
zamykania, również umieszczony na powierzchni czołowej.
• Samozamykacz TS 4000 z ramieniem nożycowym  przeznaczony jest do drzwi o szerokości
skrzydła do 1400 
• Siła zamykania regulowana bezstopniowo w zakresie EN 1-6 
• Faza dobicia regulowana przez zmianę położenia kątowego ramienia nożycowego i prędkości
zamykania
• Zintegrowane tłumienie otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

236,00 zł 290,28 zł

Samozamykacz GEZE TS 4000 bez ramienia brązowy
Skrócony opis:
W samozamykaczu TS 4000 siła zamykania, prędkość zamykania i tłumienie otwierania są 
regulowane bezstopniowo za pomocą elementów regulacyjnych umieszczonych na powierzchni
czołowej urządzenia. Samozamykacz jest dodatkowo wyposażony w optyczny wskaźnik siły
zamykania, również umieszczony na powierzchni czołowej.
• Samozamykacz TS 4000 z ramieniem nożycowym  przeznaczony jest do drzwi o szerokości
skrzydła do 1400 
• Siła zamykania regulowana bezstopniowo w zakresie EN 1-6 
• Faza dobicia regulowana przez zmianę położenia kątowego ramienia nożycowego i prędkości
zamykania
• Zintegrowane tłumienie otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

236,00 zł 290,28 zł

Samozamykacz GEZE TS 4000 bez ramienia srebrny
Skrócony opis:
W samozamykaczu TS 4000 siła zamykania, prędkość zamykania i tłumienie otwierania są 
regulowane bezstopniowo za pomocą elementów regulacyjnych umieszczonych na powierzchni
czołowej urządzenia. Samozamykacz jest dodatkowo wyposażony w optyczny wskaźnik siły
zamykania, również umieszczony na powierzchni czołowej.
• Samozamykacz TS 4000 z ramieniem nożycowym  przeznaczony jest do drzwi o szerokości
skrzydła do 1400 
• Siła zamykania regulowana bezstopniowo w zakresie EN 1-6 
• Faza dobicia regulowana przez zmianę położenia kątowego ramienia nożycowego i prędkości
zamykania
• Zintegrowane tłumienie otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.
 

Producent: GEZE

236,00 zł 290,28 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2536-samozamykacz-geze-ts-3000-bez-szyny-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2534-samozamykacz-geze-ts-4000-bez-ramienia-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2535-samozamykacz-geze-ts-4000-bez-ramienia-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2533-samozamykacz-geze-ts-4000-bez-ramienia-srebrny.html
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Samozamykacz GEZE TS 5000 bez szyny biały
Skrócony opis:
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych o wyglądzie nawiązującym do estetyki
linii samozamykaczy GEZE. Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i
dymoszczelnych.
• Samozamykacz TS 5000 współpracuje z  szyną ślizgową do drzwi o szerokości skrzydła do 1400
mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 2-6
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
• Zintegrowana funkcja tłumienia otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
• Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czołowej urządzenia
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

381,00 zł 468,62 zł

Samozamykacz GEZE TS 5000 bez szyny brązowy
Skrócony opis:
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych o wyglądzie nawiązującym do estetyki
linii samozamykaczy GEZE. Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i
dymoszczelnych.
• Samozamykacz TS 5000 współpracuje z  szyną ślizgową do drzwi o szerokości skrzydła do 1400
mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 2-6
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
• Zintegrowana funkcja tłumienia otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
• Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czołowej urządzenia
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

381,00 zł 468,62 zł

Samozamykacz GEZE TS 5000 bez szyny srebrny
Skrócony opis:
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydłowych o wyglądzie nawiązującym do estetyki
linii samozamykaczy GEZE. Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i
dymoszczelnych.
• Samozamykacz TS 5000 współpracuje z  szyną ślizgową do drzwi o szerokości skrzydła do 1400
mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 2-6
• Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
• Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
• Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
• Zintegrowana funkcja tłumienia otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
• Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czołowej urządzenia
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

495,25 zł 609,15 zł

Samozamykacz wpuszczany GEZE BOXER 2-4
Skrócony opis:
Samozamykacz chowany Boxer do drzwi jednoskrzydłowych jest całkowicie ukryty w płycie
skrzydła. Szynę ślizgową widać tylko przy otwartych drzwiach. Siła zamykania według PN EN 1154,
elementy regulacji prędkości zamykania, funkcji dobicia i tłumienia otwierania są dostępne po
osadzeniu samozamykacza w
• Uniwersalny, do drzwi prawych i lewych
• Stosowany w drzwiach przeciwpożarowych na podstawie przeprowadzonych badań.
• Opcja: Regulowana bezstopniowo blokada położenia otwarcia (80°-120°)
• Samozamykacz chowany Boxer do drzwi o szerokości skrzydeł do 1100 mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 2-4
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

386,80 zł 475,77 zł

Samozamykacz wpuszczany GEZE BOXER 3-6
Skrócony opis:
Samozamykacz chowany Boxer do drzwi jednoskrzydłowych jest całkowicie ukryty w płycie
skrzydła. Szynę ślizgową widać tylko przy otwartych drzwiach. Siła zamykania według PN EN 1154,
elementy regulacji prędkości zamykania, funkcji dobicia i tłumienia otwierania są dostępne po
osadzeniu samozamykacza w
• Uniwersalny, do drzwi prawych i lewych
• Stosowany w drzwiach przeciwpożarowych na podstawie przeprowadzonych badań.
• Opcja: Regulowana bezstopniowo blokada położenia otwarcia (80°-120°)
• Samozamykacz chowany Boxer do drzwi o szerokości skrzydeł do 1400 mm
• Siła zamykania regulowana w zakresie EN 3-6
 Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami samozamykacza poniżej w
załącznikach.

Producent: GEZE

589,03 zł 724,51 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2540-samozamykacz-geze-ts-5000-bez-szyny-bialy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2541-samozamykacz-geze-ts-5000-bez-szyny-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2539-samozamykacz-geze-ts-5000-bez-szyny-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2545-samozamykacz-wpuszczany-geze-boxer-2-4.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2546-samozamykacz-wpuszczany-geze-boxer-3-6.html
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Szyna GEZE do BOXER 12mm
Skrócony opis:
Szyna ślizgowa do samozamykacza GEZE BOXER.

Producent: GEZE

82,31 zł 101,24 zł

Szyna GEZE do TS 1500 srebrna
Skrócony opis:
Szyna ślizgowa do samozmykacza GEZE TS 1500.

Producent: GEZE

63,00 zł 77,49 zł

Szyna GEZE do TS 3000/5000 biała
Skrócony opis:
Szyna ślizgowa do samozmykaczy GEZE TS 3000 i 5000.

Producent: GEZE

69,50 zł 85,49 zł

Szyna GEZE do TS 3000/5000 brązowa
Skrócony opis:
Szyna ślizgowa do samozmykaczy GEZE TS 3000 i 5000.

Producent: GEZE

69,50 zł 85,49 zł

Szyna GEZE do TS 3000/5000 srebrna
Skrócony opis:
Szyna ślizgowa do samozmykaczy GEZE TS 3000 i 5000.

Producent: GEZE

69,50 zł 85,49 zł

SAMOZAMYKACZE GU BKS
Strona główna > SAMOZAMYKACZE > SAMOZAMYKACZE GU BKS

Samozamykacz G-U BKS OTS 210 (EN 2-4) z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
OTS 210 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem. Do drzwi jednoskrzydłowych. Spełnia
normę PN-EN 1154
• maksymalna szerokość drzwi - 1100mm
• siła wg normy EN 1154 w zakresie 2-4
• regulowana prędkość zamykania
• regulowany docisk końcowy drzwi
• mskymalny kat otwarcia drzwi to 180 stopni
• maksymalny ciężar drzwi - 80kg

Producent: GU BKS

114,95 zł 141,39 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2547-szyna-geze-do-boxer-12mm.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/4146-szyna-geze-do-ts-1500-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2543-szyna-geze-do-ts-3000-5000-biala.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2544-szyna-geze-do-ts-3000-5000-brazowa.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-geze/2542-szyna-geze-do-ts-3000-5000-srebrna.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-gu-bks/4119-samozamykacz-g-u-bks-ots-210-en-2-4-z-ramieniem-brazowy.html
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Samozamykacz G-U BKS OTS 210 (EN 2-4) z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
OTS 210 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem. Do drzwi jednoskrzydłowych. Spełnia
normę PN-EN 1154
• maksymalna szerokość drzwi - 1100mm
• siła wg normy EN 1154 w zakresie 2-4
• regulowana prędkość zamykania
• regulowany docisk końcowy drzwi
• mskymalny kat otwarcia drzwi to 180 stopni
• maksymalny ciężar drzwi - 80kg

Producent: GU BKS

114,95 zł 141,39 zł

Samozamykacz G-U BKS OTS 430 (EN 2-5) z ramieniem brązowy
Skrócony opis:
OTS 430 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem. Do drzwi jednoskrzydłowych. Spełnia
normę PN-EN 1154
• maksymalna szerokość drzwi - 1250mm
• siła wg normy EN 1154 w zakresie 2-5
• regulowana prędkość zamykania
• regulowany docisk końcowy drzwi
• mskymalny kat otwarcia drzwi to 180 stopni
• maksymalny ciężar drzwi - 120kg
• Tłumienie otwierania typ BC

Producent: GU BKS

147,21 zł 181,07 zł

Samozamykacz G-U BKS OTS 430 (EN 2-5) z ramieniem srebrny
Skrócony opis:
OTS 430 – samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem. Do drzwi jednoskrzydłowych. Spełnia
normę PN-EN 1154
• maksymalna szerokość drzwi - 1250mm
• siła wg normy EN 1154 w zakresie 2-5
• regulowana prędkość zamykania
• regulowany docisk końcowy drzwi
• mskymalny kat otwarcia drzwi to 180 stopni
• maksymalny ciężar drzwi - 120kg
• Tłumienie otwierania typ BC

Producent: GU BKS

147,21 zł 181,07 zł

SAMOZAMYKACZE SPRĘŻYNOWE
Strona główna > SAMOZAMYKACZE > SAMOZAMYKACZE SPRĘŻYNOWE

Samozamykacz sprężynowy 100 lakier czarny
Skrócony opis:
Samozamykacz sprężynowy o wysokości 100mm przeznaczony samoczynnego zamykania drzwi.
Siłę zamykania regulujemy naciągiem sprężyny.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

38,62 zł 47,50 zł

Samozamykacz sprężynowy 100 nikiel
Skrócony opis:
Samozamykacz sprężynowy o wysokości 100mm przeznaczony samoczynnego zamykania drzwi.
Siłę zamykania regulujemy naciągiem sprężyny.
 
 

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

37,99 zł 46,73 zł

Samozamykacz sprężynowy 150 lakier czarny
Skrócony opis:
Samozamykacz sprężynowy o wysokości 150mm przeznaczony samoczynnego zamykania drzwi.
Siłę zamykania regulujemy naciągiem sprężyny

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

61,56 zł 75,72 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-gu-bks/4118-samozamykacz-g-u-bks-ots-210-en-2-4-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-gu-bks/4121-samozamykacz-g-u-bks-ots-430-en-2-5-z-ramieniem-brazowy.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-gu-bks/4120-samozamykacz-g-u-bks-ots-430-en-2-5-z-ramieniem-srebrny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-sprezynowe/2554-samozamykacz-sprezynowy-100-lakier-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-sprezynowe/2555-samozamykacz-sprezynowy-100-nikiel.html
https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-sprezynowe/2556-samozamykacz-sprezynowy-150-lakier-czarny.html
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Samozamykacz sprężynowy 150 nikiel
Skrócony opis:
Samozamykacz sprężynowy o wysokości 150mm przeznaczony samoczynnego zamykania drzwi.
Siłę zamykania regulujemy naciągiem sprężyny

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

56,76 zł 69,81 zł

https://online.centrumokuc.pl/samozamykacze-sprezynowe/2557-samozamykacz-sprezynowy-150-nikiel.html
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

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

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

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

DO DRZWI ŁAMANYCH
Strona główna > SYSTEMY DRZWIOWE > DO DRZWI ŁAMANYCH

KOBLENZ SYSTEM 250/50
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
Opis
System Koblenz 200/50 dedykowany jest do drzwi łamanych dwuskrzydłowych(bez zdobień / ramek), nie posiadających przylgi.
Prowadzenie systemu znajduje się w górnej części, dzięki czemu dolna część pozostaje wolna. Znajdująca się w zestawie szyna
została wykonana z aluminium anodyzowanego czarnego.
System Koblenz 200/50 został wyposażony w kółka posiadające powłokę Delrin,która stanowi doskonałe zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i obciążeniami oraz zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę mechanizmu umożliwiającego
otwieranie i zamykanie drzwi.
Zastosowanie
System można stosować w drzwiach o wadze maksymalnej nie przekraczającej 50 kg, których grubość skrzydła wynosi 35, 40 lub 45
mm.
Do wyboru są dwa rodzaje szyn o długości 1000 / 3000 mm.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.

Producent: KOBLENZ

147,75 zł 181,73 zł

KOBLENZ SYSTEM 260/50
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
Opis
System Koblenz 260/50 używany jest do montażu drzwi łamanych dwuskrzydłowych z przylgą. Stosowanie takich drzwi pozwala na
dużą oszczędność powierzchni. Dodatkowo dzięki temu rozwiązaniu do wydzielonej części pomieszczenia nie przedostaje się hałas z
zewnątrz.
Ciężar drzwi przenoszony jest przez standardowe zawiasy, które gwarantują drzwiom stabilność. Dodatkowo wytrzymałość systemu
przez cały okres stosowania jest taka sama.
Zastosowanie
System można stosować w drzwiach, w których waga skrzydła nie przekracza 50 kg. Koblenz 260/50 współpracuje z szynami o
długościach 1m,2m i 3m - wybierz najbardziej odpowiednią dla Ciebie!
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.

Producent: KOBLENZ

276,74 zł 340,39 zł

https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-lamanych/3948-koblenz-system-250-50.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-lamanych/3949-koblenz-system-260-50.html
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KOBLENZ SYSTEM 700 do 120kg
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
System Koblenz 700 umożliwia dzielenie przestrzeni w pomieszczeniach o dużej powierzchni za pomocą wieloskrzydłowych drzwi
łamanych płaskich. Takie drzwi stosuje się w obiektach użyteczności publicznej, biurach oraz punktach usługowych. Dzięki użyciu
najwyższej jakości technologii, system charakteryzuje się wysoką wydajnością, bezawaryjną pracą i trwałością. Podczas testów
przeprowadzonych w laboratoriach firmy Koblenz udowodniono jego wysoką jakość i wytrzymałość.
Pracę systemu wspomagają kółka z utwardzanymi łożyskami, które są odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie
niekorzystnych czynników zewnętrznych.
 
Skład systemu
- rolka o nośności 60 kg (3 rolki na 3 skrzydła, 4 rolki na 4 skrzydła, 5 rolek na 5 skrzydeł),
- prowadnica dolna o długości 3000 mm,
- uchwyt dolny skrzydła (3 uchwyty na 3 skrzydła, 4 uchwyty na 4 skrzydła, 5 uchwyty na 5 skrzydeł)
- hamulec,
- zawias (6 sztuk na 3 pełne skrzydła, 8 sztuk na 4 pełne skrzydła,10 sztuk na 5 pełne skrzydła)
- szyna do 120 kg, długość 3000 mm.
Zastosowanie
System Koblenz 700 jest przeznaczony do współpracy z płaskimi panelami o maksymalnej grubości 40 mm. Do wyboru są wersje
systemu dedykowane do drzwi o całkowitej nośności 120kg i 80kg (osobna pozycja)
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.
 

Producent: KOBLENZ

861,39 zł 1 059,51 zł

KOBLENZ SYSTEM 700 do 80kg
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
System Koblenz 700 umożliwia dzielenie przestrzeni w pomieszczeniach o dużej powierzchni za pomocą wieloskrzydłowych drzwi
łamanych płaskich. Takie drzwi stosuje się w obiektach użyteczności publicznej, biurach oraz punktach usługowych. Dzięki użyciu
najwyższej jakości technologii, system charakteryzuje się wysoką wydajnością, bezawaryjną pracą i trwałością. Podczas testów
przeprowadzonych w laboratoriach firmy Koblenz udowodniono jego wysoką jakość i wytrzymałość.
Pracę systemu wspomagają kółka z utwardzanymi łożyskami, które są odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie
niekorzystnych czynników zewnętrznych.
 
Skład systemu
- rolka o nośności 60 kg (3 rolki na 3 skrzydła, 4 rolki na 4 skrzydła, 5 rolek na 5 skrzydeł),
- prowadnica dolna o długości 3000 mm,
- uchwyt dolny skrzydła (3 uchwyty na 3 skrzydła, 4 uchwyty na 4 skrzydła, 5 uchwyty na 5 skrzydeł)
- hamulec,
- zawias (6 sztuk na 3 pełne skrzydła, 8 sztuk na 4 pełne skrzydła,10 sztuk na 5 pełne skrzydła)
- szyna do 80 kg, długość 3000 mm.
Zastosowanie
System Koblenz 700 jest przeznaczony do współpracy z płaskimi panelami o maksymalnej grubości 40 mm. Do wyboru są wersje
systemu dedykowane do drzwi o całkowitej nośności 80kg i 120kg (osobna pozycja)
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.
 

Producent: KOBLENZ

763,81 zł 939,49 zł

DO DRZWI PRZESUWNYCH
Strona główna > SYSTEMY DRZWIOWE > DO DRZWI PRZESUWNYCH

KOBLENZ SYSTEM 400 do 40kg
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
 
Kompletny system drzwiowy zawierający zestaw elementów do 80kg + szyna w trzech wariantach długości do wyboru.
System posiada nylonowe wózki, kółka w powłoce Delrin w pełni łożyskowane. Montaż naścienny lub do sufitu.Regulacja hamulca
zależnie od ciężaru drzwi. Szyna: aluminium anodyzowane srebrne
Zalety systemu:
System Koblenz 400 posiada nylonowe wózki z łożyskowanymi kółkami w powłoce Delrin, która charakteryzuje się niesamowitą
kombinacją wytrzymałości na obciążenia dynamiczne i zmęczenie, odpornością na ścieranie oraz niewielkim współczynnikiem tarcia
Do systemów przeznaczonych do drzwi o wadze do 80 kg zastosowano łożyska kulkowe
Hamulec można wyregulować zgodnie z ciężarem skrzydła drzwiowego, co pozwala na maksymalne wykorzystanie jego funkcji
Prowadzenie systemu znajduje się w górnej części drzwi, przez co dolna część pozostaje swobodna
System jest zgodny z unijną normą EN 1527:2000
 
 

Producent: KOBLENZ

94,07 zł 115,71 zł

https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-lamanych/3951-koblenz-system-700-do-120kg.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-lamanych/3950-koblenz-system-700-do-80kg.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-przesuwnych/3929-koblenz-system-400.html
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Cena
brutto

KOBLENZ SYSTEM 400 do 80kg
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
 
Kompletny system drzwiowy zawierający zestaw elementów do 80kg + szyna w trzech wariantach długości do wyboru.
System posiada nylonowe wózki, kółka w powłoce Delrin w pełni łożyskowane. Montaż naścienny lub do sufitu.Regulacja hamulca
zależnie od ciężaru drzwi. Szyna: aluminium anodyzowane srebrne
Zalety systemu:
System Koblenz 400 posiada nylonowe wózki z łożyskowanymi kółkami w powłoce Delrin, która charakteryzuje się niesamowitą
kombinacją wytrzymałości na obciążenia dynamiczne i zmęczenie, odpornością na ścieranie oraz niewielkim współczynnikiem tarcia
Do systemów przeznaczonych do drzwi o wadze do 80 kg zastosowano łożyska kulkowe
Hamulec można wyregulować zgodnie z ciężarem skrzydła drzwiowego, co pozwala na maksymalne wykorzystanie jego funkcji
Prowadzenie systemu znajduje się w górnej części drzwi, przez co dolna część pozostaje swobodna
System jest zgodny z unijną normą EN 1527:2000
 
 

Producent: KOBLENZ

136,91 zł 168,40 zł

KOBLENZ SYSTEM 550 do 50kg
Skrócony opis:

 MADE IN ITALY 
Opis
System Koblenz 550 jest przeznaczony do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych. Jest to system symultaniczny, co oznacza, że oba
skrzydła drzwiowe rozsuwane są jednocześnie.
Koblenz 550 posiada metalowe wózki, utwardzane łożyska, kółka pokryte powłoką Delrin oraz regulowany hamulec.
Zastosowanie
System Koblenz 550 występuje w trzech wersjach do drzwi o łącznym ciężarze-  50kg,80kg lub 120 kg.
Dane techniczne i wymiarowe
W zakładce "ZAŁACZNIKI" pobierz pdf z instrukcją SYSTEMU 550 i szczegółowymi rysunkami technicznymi.

 
 

Producent: KOBLENZ

418,85 zł 515,19 zł

KOBLENZ SYSTEM 550 do 80kg
Skrócony opis:

 MADE IN ITALY
Opis
System Koblenz 550 jest przeznaczony do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych. Jest to system symultaniczny, co oznacza, że oba
skrzydła drzwiowe rozsuwane są jednocześnie.
Koblenz 550 posiada metalowe wózki, utwardzane łożyska, kółka pokryte powłoką Delrin oraz regulowany hamulec.
Zastosowanie
System Koblenz 550 występuje w trzech wersjach do drzwi o łącznym ciężarze-  50kg,80kg lub 120 kg.
Dane techniczne i wymiarowe
W zakładce "ZAŁACZNIKI" pobierz pdf z instrukcją SYSTEMU 550 i szczegółowymi rysunkami technicznymi.

 
 

Producent: KOBLENZ

504,63 zł 620,69 zł

KOBLENZ SYSTEM 600 do 50kg
Skrócony opis:

 MADE IN ITALY
Opis
Koblenz 600  jest nowoczesnym systemem uzupełniającym SYSTEM 500 umożliwiającym montaż jednoskrzydłowych drzwi
przesuwnych w taki sposób, aby szczelina między górną
krawędzią skrzydła, a szyną wynosiła zaledwie 1 mm.
System Koblenz 600 + 500 gwarantują cichą i bezawaryjną pracę drzwi. Skrzydło drzwiowe porusza się po aluminiowej szynie na
samonastawnych, metalowych wózkach z łożyskowanymi kółkami oraz przekładką antywibracyjną. Ponadto położenie drzwi można
regulować w pionie w zakresie +/- 3 mm.  
Zastosowanie
System Koblenz 600 + 500 dedykowany jest do montażu przesuwnych drzwi jednoskrzydłowych o maksymalnej wadze do 50 lub 80
kg wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać minimalną szczęlinę między skrzydłem przesuwnym a szyną, w praktyce
niewidoczną (1mm)
 
Jak zamawiać
Koblenz 600 stanowi uzupełnienie systemu 500. Po wybraniu przez Ciebie najbardziej odpowiedniego wariantu SYSTEMU 500 dorzuć
do koszyka również system 600, aby uzyskać efekt minimalnej szczeliny 1mm! Koblenz 600 występuje w wersji do 50kg oraz do
80kg.

 

Producent: KOBLENZ

222,50 zł 273,67 zł

https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-przesuwnych/3930-koblenz-system-400.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-przesuwnych/3936-koblenz-system-500-do-50kg.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-przesuwnych/3937-koblenz-system-550-do-80kg.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-przesuwnych/3934-koblenz-system-500-do-50kg.html
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brutto

KOBLENZ SYSTEM 600 do 80kg
Skrócony opis:

 MADE IN ITALY
Opis
Koblenz 600  jest nowoczesnym systemem uzupełniającym SYSTEM 500 umożliwiającym montaż jednoskrzydłowych drzwi
przesuwnych w taki sposób, aby szczelina między górną
krawędzią skrzydła, a szyną wynosiła zaledwie 1 mm.
System Koblenz 600 + 500 gwarantują cichą i bezawaryjną pracę drzwi. Skrzydło drzwiowe porusza się po aluminiowej szynie na
samonastawnych, metalowych wózkach z łożyskowanymi kółkami oraz przekładką antywibracyjną. Ponadto położenie drzwi można
regulować w pionie w zakresie +/- 3 mm.  
Zastosowanie
System Koblenz 600 + 500 dedykowany jest do montażu przesuwnych drzwi jednoskrzydłowych o maksymalnej wadze do 50 lub 80
kg wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać minimalną szczęlinę między skrzydłem przesuwnym a szyną, w praktyce
niewidoczną (1mm)
 
Jak zamawiać
Koblenz 600 stanowi uzupełnienie systemu 500. Po wybraniu przez Ciebie najbardziej odpowiedniego wariantu SYSTEMU 500 dorzuć
do koszyka również system 600, aby uzyskać efekt minimalnej szczeliny 1mm! Koblenz 600 występuje w wersji do 50kg oraz do
80kg.

 

Producent: KOBLENZ

250,95 zł 308,67 zł

KOBLENZ SYSTEM EXTERUS
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
 
Opis
Panuje opinia, iż najlepsze systemu przesuwne idelanie maskują wszystkie swoje elementy. Mamy widzieć tylko przesuwający się
panel skrzydła. System EXTERUS łamie ta opinię. Tutaj wszytskie jego elelemnty sa widoczne i dzięki nowoczesnym kształtom
nadaja dodatkowego wyrazu naszym panelom czyniąc je niezwykle modnymi. Nikt nie przejdzie obojetnie obok takich drzwi. A czy
przejdzie obok systemu ukrytego? Odowiedz sobie sam :-)
Zastosowanie
System możemy montować bezpośrednio do ściany, sufitu lub sufitu podwieszanego. Osobny stsrem EXTERUS również
przeznaczony jest do tafli szklanej (patrz osobna pozycja w kategorii "SYSTEMU DO DRZWI SZKLANYCH).
Zalety
    ⚬ bardzo wysoka jakośc uzytych materiałów
    ⚬ nośnośc panelu do 150kg,dzięki czemu możemy go wykorzystać m.in. do montazu drabinek do biblotek
    ⚬ możliwość regulacji w pionie: +/- 2 mm oraz głębokości +/-2 mm
    ⚬ rolki wyposażone w samosmarujące się łożyska kulkowe, co gwarantuje niezawodnośc oraz komfortową ich pracę
Kompletacja systemu
W celu dobrania najlepszego wariantu systemu prosimy wybrać długośc rur jezdnych oraz opcjonalnie uchwyty do montazu
naściennego.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.
 
 

 
 

Producent: KOBLENZ

1 809,44 zł 2 225,61 zł

https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-przesuwnych/3946-koblenz-system-600-do-80kg.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-przesuwnych/3935-koblenz-system-exterus-drzwi-1-skrzydlowe.html
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KOBLENZ SYSTEM K2O
Skrócony opis:

 MADE IN ITALY
System K2O - elegancja i technologia
K2O to system, w którym elegancja i unikalny design są podkreślone poprzez specjalną konstrukcję i nowatorskie techniczne
rozwiązania. Dzięki zastosowaniu dwóch okrągłych rolek, widoczny jest ruch obrotowy mechanizmu podczas przesuwania drzwi.
Zastosowanie i kolorystyka
System K2O można stosować w drzwiach pojedynczych jak i podwójnych w drzwiach drewnianych (o grubości 40 - 46 mm).
Maksymalny ciężar skrzydła drzwiowego nie może przekraczać 120 kg.
Zarówno szyna, jak i rolki wykończone są w kolorze matowego chromu.
Dodatkowo szyna osłonięta jest pokrywą w kolorze matowego chromu. Stanowi ona nie tylko element ozdobny podkreślający
minimalistyczny design, ale osłania również wszystkie otwory montażowe.
Specyfikacja techniczna
System K2O jest prowadzony na szlifowanych i osłoniętych łożyskach kulkowych. Dodatkowo rolki pokryte są wyjątkowo trwałą i
odporną na uszkodzenia powłoką Delrin.
Specjalne "kołki" bezpieczeństwa zapobiegają przypadkowemu wypadnięciu drzwi z szyny.
Hamulce są amortyzowane i umieszczone obok odbojów w taki sposób, aby możliwe było zaczepienie drzwi na końcu ich biegu.
Regulacja wykonywana na zamontowanych już drzwiach możliwa jest dzięki perforacjom, które pozwalają na dokładne i szybkie
ustawienie drzwi.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.
 
 

 
 
 

Producent: KOBLENZ

2 411,03 zł 2 965,57 zł

KOBLENZ SYSTEM NEW 500 do 120kg
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
 
Opis
Koblenz 500 to jeden z najciekawszych i najnowocześniejszych systemów do drzwi przesuwnych dostępnych w ofercie firmy
Koblenz. Został wyposażony w nowe, samonastawne metalowe wózki z łożyskowanymi kółkami w powłoce Delrin oraz przekładkę
antywibracyjną. Zastosowanie tego rozwiązania zapewnia bardzo wysoki stopień tłumienia drgań, co w praktyce oznacza stabilną, a
przede wszystkim cichą pracę skrzydła drzwi.
 

Producent: KOBLENZ

485,45 zł 597,11 zł

KOBLENZ SYSTEM NEW 500 do 60kg
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
 
Opis
Koblenz 500 to jeden z najciekawszych i najnowocześniejszych systemów do drzwi przesuwnych dostępnych w ofercie firmy
Koblenz. Został wyposażony w nowe, samonastawne metalowe wózki z łożyskowanymi kółkami w powłoce Delrin oraz przekładkę
antywibracyjną. Zastosowanie tego rozwiązania zapewnia bardzo wysoki stopień tłumienia drgań, co w praktyce oznacza stabilną, a
przede wszystkim cichą pracę skrzydła drzwi.
 

Producent: KOBLENZ

306,53 zł 377,03 zł

https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-przesuwnych/3947-koblenz-system-k2o.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-przesuwnych/3933-koblenz-system-500-do-120kg.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-przesuwnych/3932-koblenz-system-500-do-80kg.html
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KOBLENZ ZESTAW SYSTEM TRICKS 1200x2450mm
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
Opis produktu
Nowoczesny system przesuwny z mechanizmem ukrytym w górnej krawędzi skrzydła.
Zastosowanie
System Tricks jest dedykowany do drewnianych drzwi o maksymalnych wymiarach 900x2450 mm i wadze, która nie przekracza 50
kg. Stanowi idealny wybór do wszystkich wnętrz zaaranżowanych w minimalistycznym stylu. Znakomicie sprawdza się nie tylko w
przypadku montażu drzwi wejściowych do poszczególnych pomieszczeń czy pokoi, ale także w szafach, garderobach i wnękach.
 
 
 

Producent: KOBLENZ

926,70 zł 1 139,84 zł

KOBLENZ ZESTAW SYSTEM TRICKS 900x2450mm
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
Opis produktu
Nowoczesny system przesuwny z mechanizmem ukrytym w górnej krawędzi skrzydła.
Zastosowanie
System Tricks jest dedykowany do drewnianych drzwi o maksymalnych wymiarach 900x2450 mm i wadze, która nie przekracza 50
kg. Stanowi idealny wybór do wszystkich wnętrz zaaranżowanych w minimalistycznym stylu. Znakomicie sprawdza się nie tylko w
przypadku montażu drzwi wejściowych do poszczególnych pomieszczeń czy pokoi, ale także w szafach, garderobach i wnękach.
 
 
 

Producent: KOBLENZ

889,26 zł 1 093,79 zł

DO DRZWI SZKLANYCH
Strona główna > SYSTEMY DRZWIOWE > DO DRZWI SZKLANYCH

KOBLENZ SYSTEM EXTERUS DO SZKŁA
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
 
Opis
Panuje opinia, iż najlepsze systemu przesuwne idelanie maskują wszystkie swoje elementy. Mamy widzieć tylko przesuwający się
panel skrzydła. System EXTERUS łamie ta opinię. Tutaj wszytskie jego elelemnty sa widoczne i dzięki nowoczesnym kształtom
nadaja dodatkowego wyrazu naszym panelom czyniąc je niezwykle modnymi. Nikt nie przejdzie obojetnie obok takich drzwi. A czy
przejdzie obok systemu ukrytego? Odowiedz sobie sam :-)
Zastosowanie
System możemy montować bezpośrednio do ściany, sufitu lub sufitu podwieszanego. Osobny system EXTERUS również
przeznaczony jest do skrzydeł drewnianych (patrz osobna pozycja w kategorii "SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH).
Zalety
    ⚬ bardzo wysoka jakośc uzytych materiałów
    ⚬ nośnośc panelu do 150kg,dzięki czemu możemy go wykorzystać m.in. do montazu drabinek do biblotek
    ⚬ możliwość regulacji w pionie: +/- 2 mm oraz głębokości +/-2 mm
    ⚬ rolki wyposażone w samosmarujące się łożyska kulkowe, co gwarantuje niezawodnośc oraz komfortową ich pracę
Kompletacja systemu
W celu dobrania najlepszego wariantu systemu prosimy wybrać długośc rur jezdnych oraz opcjonalnie uchwyty do montazu
naściennego.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.
 

 
 
 

Producent: KOBLENZ

1 809,44 zł 2 225,61 zł

https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-przesuwnych/4524-koblenz-zestaw-system-tricks-1200x2450mm.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-przesuwnych/4523-koblenz-zestaw-system-tricks-900x2450mm.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-szklanych/3952-koblenz-system-exterus-do-szkla.html
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KOBLENZ SYSTEM K2O DO SZKŁA
Skrócony opis:

 MADE IN ITALY
System K2O - elegancja i technologia
K2O to system, w którym elegancja i unikalny design są podkreślone poprzez specjalną konstrukcję i nowatorskie techniczne
rozwiązania. Dzięki zastosowaniu dwóch okrągłych rolek, widoczny jest ruch obrotowy mechanizmu podczas przesuwania drzwi.
Zastosowanie i kolorystyka
System K2O można stosować w drzwiach pojedynczych jak i podwójnych w drzwiach szklanych. Maksymalny ciężar skrzydła
drzwiowego nie może przekraczać 120 kg.
Zarówno szyna, jak i rolki wykończone są w kolorze matowego chromu.
Dodatkowo szyna osłonięta jest pokrywą w kolorze matowego chromu. Stanowi ona nie tylko element ozdobny podkreślający
minimalistyczny design, ale osłania również wszystkie otwory montażowe.
Specyfikacja techniczna
System K2O jest prowadzony na szlifowanych i osłoniętych łożyskach kulkowych. Dodatkowo rolki pokryte są wyjątkowo trwałą i
odporną na uszkodzenia powłoką Delrin.
Specjalne "kołki" bezpieczeństwa zapobiegają przypadkowemu wypadnięciu drzwi z szyny.
Hamulce są amortyzowane i umieszczone obok odbojów w taki sposób, aby możliwe było zaczepienie drzwi na końcu ich biegu.
Regulacja wykonywana na zamontowanych już drzwiach możliwa jest dzięki perforacjom, które pozwalają na dokładne i szybkie
ustawienie drzwi.
W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.

 
 
 

Producent: KOBLENZ

2 411,03 zł 2 965,57 zł

System do drzwi szklanych KOBLENZ 1760 80kg
Skrócony opis:
 

 MADE IN ITALY
 
Opis
Koblenz 1760/80/120 jest dedykowany do montażu drzwi przesuwnych szklanych.Ten nowatorski i niezwykle praktyczny system
występuje w wersji z systemem ABS.Dzięki temu jest nie tylko elegancki i niezawodny, ale przede wszystkim bardzo funkcjonalny.
Koblenz 1760 posiada szynę z aluminium anodyzowanego srebrnego oraz niklowane, matowe zaciski.
Zastosowanie
System przeznaczony jest do tafli szklanych o ciężarze do 80 kg oraz grubości od 8 do 12 mm.
Bezawaryjność i zalety
Bezawaryjna praca, trwałość i wytrzymałość systemu zostały potwierdzone w serii specjalistycznych testów. Zalety systemu to:
• Regulowany hamulec pozwala łatwo dopasować system do ciężaru skrzydła drzwiowego
• Zabezpieczenie przed wypadnięciem gwarantuje ochronę tafli szklanej w czasie pracy systemu
• Możliwość regulacji położenia tafli szklanej w pionie w zakresie +/- 4 mm
• Prowadzenie systemu w górnej części drzwi sprawia, że dolna część pozostaje swobodna
• Kółka w powłoce Delrin (powłoka o niezwykłej kombinacji wytrzymałości na obciążenie dynamiczne i zmęczenie, odporności na
ścieranie i niewielkiego współczynnika tarcia)
• Brak konieczności wykonywania otworów w tafli szklanej - system zaciskowy
Wersje z ABS 
System Koblenz 1760 występuje w dwóch wersjach:
• 2ABS – z dwoma ABS jednokierunkowymi(po dwóch stronach) do zastosowania w drzwiach o minimalnej szerokości tafli 955 mm.
• ABSU – z jednym ABS dwukierunkowym do zastosowania w drzwiach o minimalnej szerokości tafli 745 do 955 mm.      
Akcesoria systemu
• osłona aluminiowa na profil szyny (współna z systemem KOBLENZ 500)
• profil do montażu naściennego (wspólny z systemem KOBLENZ 500)
• uchwyt do montażu naściennego (wspólny z systemem KOBLENZ 500)
• szyna górna (wspólna z systemem KOBLENZ 500)
Dane wymiarowe
W zakładce "ZAŁACZNIKI" do pobrania instrukcja montażu w pdf zawierająca wszystkie szczegóły wymiarowe systemu.

Producent: KOBLENZ

750,67 zł 923,32 zł

ZAMKI BRAMOWE-HAKOWE-DO DRZWI PRZESUWNYCH
Strona główna > ZAMKI > ZAMKI BRAMOWE-HAKOWE-DO DRZWI PRZESUWNYCH

KUADRA Klamka z zamkiem magnetycznym
Skrócony opis:
Klamka z zamkiem magnetycznym przeznaczona do drzwi przesuwnych. 
Wybierz kolor zestawu z pola wyboru.

Producent: LINEA CALI

249,92 zł 307,40 zł

Zamek do drzwi przesuwnych ATZ BĘB czarny
Skrócony opis:
Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z zaczepem czoło 16mm dormas 50mm. Kolor lakier czarny.

Producent: TUPAI

58,80 zł 72,32 zł

https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-szklanych/3953-koblenz-system-k2o.html
https://online.centrumokuc.pl/do-drzwi-szklanych/3954-koblenz-system-1760-do-80kg.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/4117-kuadra-klamka-z-zamkiem-magnetycznym.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/4569-zamek-do-drzwi-przesuwnych-atz-beb-czarny.html
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netto

Cena
brutto

Zamek do drzwi przesuwnych ATZ KLUCZ czarny
Skrócony opis:
Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z zaczepem czoło 16mm dormas 50mm. Kolor lakier czarny.

Producent: TUPAI

58,80 zł 72,32 zł

Zamek do drzwi przesuwnych ATZ WC czarny
Skrócony opis:
Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z zaczepem czoło 16mm dormas 50mm. Kolor lakier czarny.

Producent: TUPAI

58,80 zł 72,32 zł

Zamek do drzwi przesuwnych LC klucz chrom
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor chrom błyszczący.
Producent: LINEA CALI

73,62 zł 90,55 zł

Zamek do drzwi przesuwnych LC klucz chrom satyna
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor chrom satyna.
Producent: LINEA CALI

70,56 zł 86,79 zł

Zamek do drzwi przesuwnych LC klucz mosiądz
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor mosiądz błyszczący.
Producent: LINEA CALI

70,56 zł 86,79 zł

Zamek do drzwi przesuwnych LC WC chrom
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor chrom błyszczący.
Producent: LINEA CALI

79,77 zł 98,12 zł

Zamek do drzwi przesuwnych LC WC chrom satyna
Skrócony opis:
Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm + rozety+ pochwyt.
Kolor chrom satyna.

Producent: LINEA CALI

73,62 zł 90,55 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/4568-zamek-do-drzwi-przesuwnych-atz-klucz-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/4567-zamek-do-drzwi-przesuwnych-atz-wc-czarny.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/657-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-klucz-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/656-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-klucz-chrom-satyna.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/654-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-klucz-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/661-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-wc-chrom.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/660-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-wc-chrom-satyna.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Zamek do drzwi przesuwnych LC WC mosiądz
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor mosiądz błyszczący.
Producent: LINEA CALI

85,90 zł 105,66 zł

Zamek do drzwi przesuwnych LC WC patyna
Skrócony opis: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm +
rozety+ pochwyt. Kolor patyna.
Producent: LINEA CALI

98,16 zł 120,74 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/658-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-wc-mosiadz.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-bramowe-hakowe-do-drzwi-przesuwnych/659-zamek-do-drzwi-przesuwnych-lc-wc-patyna.html
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

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

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

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena
brutto

KŁÓDKI
Strona główna > KŁÓDKI

Kłódka GERDA AQUA MODUS stalowa pałakowa
Skrócony opis:
GERDA MODUS AQUA
Kłódka w osłonie chroniącej przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.

3 KLASA ZABEZPIECZENIA
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA:

• korpus z utwardzonej stali, w osłonie zapewniającej ochronę przed trudnymi warunkami
atmosferycznymi,
• pałąk ze stali hartowanej,
• zamknięcie typu zatrzaskowego – obustronna blokada,
• podwyższona odporność na kurz i inne zanieczyszczenia,
• trzy klucze w komplecie.
 
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

28,16 zł 34,64 zł

Kłódka GERDA BRASS LINE mosiężna pałakowa
Skrócony opis:
GERDA BRASS LINE

3 KLASA PODSTAWOWA
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA:

Kłódki pałąkowe:
• korpus wykonany z litego mosiądzu
• pałąk ze stali hartowanej pozycjonowany przy otwarciu
• zamknięcie typu zatrzaskowego - obustronna blokada
• zwiększona odporność na korozję - otwór odwadniający
• sprężyny ze stali nierdzewnej
• specjalne kołki - zwiększona odporność na manipulację
• pakowane w pudełko
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

12,40 zł 15,25 zł

https://online.centrumokuc.pl/klodki/3966-klodka-gerda-aqua-modus-stalowa-palakowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3957-klodka-gerda-brass-line-mosiezna-palakowa.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena
brutto

Kłódka GERDA BRASS LINE mosiężna szyfrowa
Skrócony opis:
GERDA BRASS LINE SZYFROWA
 
 
CHARAKTERYSTYKA:

Kłódka mosiężna szyfrowa
• korpus wykonany z litego mosiądzu
• pałąk ze stali utwardzanej
• zamknięcie szyfrowe dostępne z 3 lub 4 bębenkami szyfrowymi
• możliwość ustawiania indywidualnego kodu szyfrowego

Instrukcja obsługi
- Fabrycznie kod kłódki ustawiony jest na 0-0-0  (0-0-0-0)

Sposób otwierania:
- przekręć dyski kodowe do pozycji kodu otwarcia
- pnieś pałąk

Zmiana kodu:
- przekręć dyski kodowe do pozycji kodu otwarcia
- otwórz kłódkę, obróć pałąk o 180° i wciśnij do końca
- ustal nowy szyfr (można ustalać wielokrotnie)
- uniesienie pałąka do góry zapisuje nowy szyfr

Sposób zamykania:
- zamknij pałąk kłódki
- przekręć dyski kodowe do pozycji losowej
 
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

23,32 zł 28,68 zł

Kłódka GERDA BRASS LINE mosiężna trzpieniowa
Skrócony opis:
GERDA BRASS LINE

3 KLASA PODSTAWOWA
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA:

Kłódki trzpieniowe:
• korpus wykonany z litego mosiądzu
• trzpień ze stali hartowanej
• zamknięcie typu zatrzaskowego
• blokada klucza przy otwartej kłódce
• zwiększona odporność na korozję
• sprężyny ze stali nierdzewnej
• specjalne kołki - zwiększona odporność na manipulację
• pakowane w pudełko
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

27,43 zł 33,74 zł

Kłódka GERDA HSS antywłamaniowa
Skrócony opis:
GERDA HSS
HSS – Hard & Soft System – opatentowana przez naszą firmę, wykorzystana do budowy kłódek,
technologia kombinacji materiałów twardych i miękkich w połączeniu z wytrzymałym dyskowym
mechanizmem zamykającym GERDA CL daje w efekcie produkt odporny na zerwanie, ukręcenie,
przewiercenie lub otwarcie wytrychem.
 

CERTYFIKAT  4 KLASA
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA:

• wysoka klasa zabezpieczenia - 4 wg PN-EN 12320:2013
• odporna na przecięcie
• odporna na ukręcanie
• hartowany pałąk - 10 mm (HSS 531Z)
• hartowany pałąk - 12 mm (HSS 631Z, HSS 632Z)
• dostępna wersja z chronionym pałąkiem
• mechanizm dyskowy zamykania GERDA CL
• możliwość ujednolicenia kłódek pod jeden klucz
• możliwość wykonania w systemie Master Key
• trzy klucze CL6 w komplecie
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

83,53 zł 102,74 zł

https://online.centrumokuc.pl/klodki/3964-klodka-gerda-brass-line-mosiezna-szyfrowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3958-klodka-gerda-brass-line-mosiezna-trzpieniowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3962-klodka-gerda-hss-antywlamaniowa.html
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brutto

Kłódka GERDA IRON LINE żeliwna pałakowa
Skrócony opis:
KŁÓDKI ŻELIWNE IRON LINE
 

 3 KLASA ZABEZPIECZENIA
 
 
CHARAKTERYSTYKA:

Kłódka pałąkowa:
• korpus z żeliwa
• pałąk utwardzany
• zamknięcie typu zatrzaskowego
• zwiększona odporność na korozję
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

5,87 zł 7,22 zł

Kłódka GERDA IRON LINE żeliwna trzpieniowa
Skrócony opis:
KŁÓDKI ŻELIWNE IRON LINE
 

 3 KLASA ZABEZPIECZENIA
 
 
CHARAKTERYSTYKA:

Kłódka pałąkowa:
• korpus z żeliwa
• pałąk utwardzany
• zamknięcie typu zatrzaskowego
• zwiększona odporność na korozję
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

11,00 zł 13,53 zł

Kłódka GERDA MODUS stalowa pałakowa
Skrócony opis:
GERDA MODUS
Kłódka stalowa modułowa.
 
 
CHARAKTERYSTYKA:

• korpus wykonany z płytek z utwardzanej stali zapewniającej zwiększoną odporność na skręcanie
• pałąk ze stali hartowanej
• zamknięcie typu zatrzaskowego
• obustronne ryglowanie pałąka
• podwyższona odporność na warunkiatmosferyczne
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

10,34 zł 12,72 zł

https://online.centrumokuc.pl/klodki/3955-klodka-gerda-iron-line-zeliwna.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3956-klodka-gerda-iron-line-zeliwna-trzpieniowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3967-klodka-gerda-modus-stalowa-palakowa.html
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brutto

Kłódka GERDA RESYSTA nierdzewna pałakowa
Skrócony opis:
GERDA RESYSTA

Kłódki wykonane ze stali nierdzewnej – chrakteryzujące się najwyższą odpornością na korozję. 
Korpus kłódki, sprężyny oraz pałąk wykonane są ze stali nierdzewnej. Pałąk kłódki posiada podwójny
mechanizm ryglujący zabezpieczający kłódkę przed zerwaniem i skręcaniem. Zastosowanie stali
nierdzewnej sprawia, że pałąk jest odporny na przecinanie i piłowanie przy użyciu tradycyjnych
narzędzi. 
Pozostałe elementy wykonane z materiałów odpornych na korozję. Kłódki posiadają mechanizm
zatrzaskowy, ułatwiający zamykanie. 

Nowy typ klucza z ergonomicznym kształtem główki - ułatwia zmykanie i otwieranie kłódki.
 
 
ZASTOSOWANIE
Dzięki zastosowaniu materiałów w pełni odpornych na korozję kłódki te mogą być stosowane w
miejscach o wysokiej klasie korozyjności. 

Doskonale nadają się do zabezpieczenia bram, obiektów technicznych, budynków gospodarczych i
obiektów przemysłowych. Szczególnie zalecane są do miejsc składowania odpadów stałych, garaży
oraz piwnic, w których występuje podwyższony poziom środowiska agresywnego. Mogą być także
stosowane do zabezpieczenia łódek, jachtów i obiektów nadbrzeżnych w atmosferze o wysokiej
wilgotności.

CHARAKTERYSTYKA:

• najwyższa odporność na korozję
• korpus i pałąk ze stali nierdzewnej
• podwójny mechanizm ryglujący pałąka
• zamknięcie typu zatrzaskowego,
• nowy ergonomiczny kształt główki klucza
• wydłużony utwardzony pałąk (kłódka RESYSTA z wydłużonym pałąkiem)
• pozostałe elementy wykonane z materiałów odpornych na korozję
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

29,55 zł 36,35 zł

Kłódka GERDA SECURE LINE mosiężna chroniony pałąk
Skrócony opis:
GERDA BRASS LINE

3 KLASA PODSTAWOWA
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA:

Kłódka z chronionym pałąkiem:
• masywny niklowany korpus z ochroną pałąka
• pałąk ze stali hartowanej, chromowany
• bębenek z mechanizmem dyskowym odporny na kurz i zabrudzenia
• hartowany pierścień zabezpieczający bębenek
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

34,91 zł 42,94 zł

Kłódka GERDA SECURE LINE mosiężna pałakowa
Skrócony opis:
GERDA BRASS LINE

3 KLASA PODSTAWOWA
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA:

Kłódka pałąkowa:
• masywny niklowany korpus
• pałąk ze stali hartowanej, chromowany
• bębenek z mechanizmem dyskowym odporny na kurz i zabrudzenia
• hartowany pierścień zabezpieczający bębenek
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

14,01 zł 17,23 zł

https://online.centrumokuc.pl/klodki/3965-klodka-gerda-resysta-nierdzewna-palakowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3960-klodka-gerda-secure-line-mosiezna-chroniony-palak.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3959-klodka-gerda-secure-line-mosiezna-palakowa.html
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Kłódka GERDA SECURE LINE mosiężna trzpieniowa
Skrócony opis:
GERDA BRASS LINE

3 KLASA PODSTAWOWA
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA:

Kłódka trzpieniowa:
• masywny niklowany korpus
• trzpień ze stali hartowanej, chromowany
• bębenek z mechanizmem dyskowym odporny na kurz i zabrudzenia
• hartowany pierścień zabezpieczający bębenek
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

33,37 zł 41,05 zł

Kłódka GERDA ZIRCON antywłamaniowa
Skrócony opis:
Klasyfikacja kłódki wg normy PN-EN 12230:2013:
1 1 3 6
Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej

GERDA ZIRCON
Kłódka „do zadań specjalnych”. Najwyższej klasy zabezpieczenie i jedyna polska kłódka w tej klasie
na naszym rynku. Zaprojektowana w dwóch wersjach – z ochroną pałąka i bez. ZIRCON jest w stanie
wytrzymać 12 ton siły zrywającej, jest odporny na wiercenie i skręcanie. Posiada trwały i odporny na
kurz i zabrudzenia mechanizm dyskowy. Dzięki swoim właściwościom zapewni najbardziej
bezpieczne zamknięcie tam gdzie Państwo tego potrzebują.

 6 KLASA ZABEZPIECZENIA
 
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA:

• najwyższa klasa zabezpieczenia - 6 wg PN-EN 12320:2013
• najwyższa trwałość - ponad 10 000 cykli
• hartowany pałąk 13 mm
• dostępna wersja z chronionym pałąkiem
• mechanizm dyskowy zamykania GERDA CL
• odporna na zrywanie, skręcanie, wiercenie, udar
• obustronnie ryglowany pałąk
• możliwość ujednolicenia kłódek pod jeden klucz
• możliwość wykonania w systemie Master Key
• trzy klucze CL12 w komplecie
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

333,95 zł 410,76 zł

Kłódka LOB AGAT XT
Skrócony opis:
 AGAT XT to jedna z niewielu na polskim rynku kłódek, których podwyższona odporność na warunki
atmosferyczne, została potwierdzona w niezależnym centrum badawczym, którym dla tego
produktu był Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Kłódka posiada aktualnie deklarację
zgodności z PN-EN 12320-2013 odporności na korozję w klasie 4. Ponadto produkt posiada 3 klasę
zabezpieczenia.
Jest to niepodważalna zaleta tego produktu w stosunku do wielu innych wyrobów. Tak wysoką
odporność udało się uzyskać przez zastosowanie komponentów odpornych na korozję, wykonanych
z mosiądzu. Kłódka posiada dodatkowe uszczelki na pałąku, utrudniające penetrację mechanizmu
przez wodę, wilgoć i pył.
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

63,08 zł 77,59 zł

Kłódka LOB GRANIT1 XT
Skrócony opis:
Kłódka wzmocniona GRANIT 1 XT zapewnia wysokie bezpieczeństwo chronionych obiektów. Dlatego
też powinna być stosowana do ochrony pomieszczeń, w których zamykamy cenne, drogie towary.
Idealnie nadaje się do zamknięcia dużych bram, garaży, furtek i solidnych krat. Posiada stalowy,
hartowany pałąk z powłoką niklowo-chromową. Dzięki swojej konstrukcji kłódka jest bardzo trudna
do sforsowania zarówno metodami siłowymi (przecięcie, ukręcenie), jak i próbami manipulacyjnymi
(wytrychy, bumping).
Charakterystyka kłódki Granit 1 XT:
• Klasa bezpieczeństwa 4 wydana przez IMP w Warszawie
• Zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń, odporność na warunki atmosferyczne
• Wysoka odporność na włamanie
•
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: LOB

73,83 zł 90,81 zł

https://online.centrumokuc.pl/klodki/3961-klodka-gerda-secure-line-mosiezna-trzpieniowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3963-klodka-gerda-zircon-antywlamaniowa.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3972-klodka-lob-agat-xt.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3968-klodka-lob-granit1-xt.html
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Kłódka LOB GRANIT2 XT
Skrócony opis:
Kłódka zasuwkowa GRANIT 2 XT to kłódka bębenkowa dwuzaczepowa. Korpuswykonany jest metodą
odlewania ze stopu cynku. Bezpieczenik, który znajduje sięwewnątrz kłódki wykonany jest z
mosiądzu. Jest on wyposażony w elementy przeciwprzewierceniowe, antywłamaniowe oraz systemy
zabezpieczające przed włamaniem metodą wibracyjną.
W komplecie dołączone są 4 klucze, a kolejne można dorobić w autoryzowanych salonach. W kłódce
KWG620 zastosowano nowy, zastrzeżony profil klucza oraz wzmocnioną konstrukcję korpusu, który
dodatkowo chroni pałąk.
Charakterystyka kłódki Granit 2 XT:
• Klasa bezpieczeństwa 4 wydana przez IMP w Warszawie
• Zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń, odporność na warunki atmosferyczne
• Wysoka odporność na włamanie
• Kontrolowane dorabianie kluczy tylko w autoryzowanych przez LOB punktach.
• Karta identyfikacyjna klucza z certyfikatem (Niniejsza karta upoważnia do dorobienia klucza tylko
w sieciach autoryzowanych punktów LOB)
• Korpus wykonany ze stopów cynku
• Hartowany pałąk(12mm)
• Zabezpieczenie przeciwwyrwaniowe pałąka
• Zabezpieczenie przeciw metodom wibracyjnym
• Zabezpieczenie przeciw przewierceniowe, rozwiercaniowe
• Odporność na ukręcenie pałąka
• Odporność na ścięcie pałąka
• Odporność na ucinanie
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

79,43 zł 97,70 zł

Kłódka LOB IRYD XT
Skrócony opis:
Kłódka zasuwkowa trzpieniowa KT601 jest solidną kłódką uniwersalnego zastosowania. Posiada
atest klasy 4 wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. W kłódce zastosowano
klucz 6-nacięciowy. Wkładka kłódki jest zabezpieczona przed przewierceniem.
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

84,92 zł 104,45 zł

Kłódka LOB mosiężna KS
Skrócony opis:
Wykonanie korpusu kłódki z mosiądzu, wraz z zastosowaniem tego materiału w elementach
konstrukcji mechanizmu bębęnka - sprężynek, kołeczków, daje gwarancję zwiększonej w stosunku
do stali lub żeliwa żywotności kłódki wystawionej na działanie warunków atmosferycznych. 

Producent: GERDA

19,10 zł 23,49 zł

Kłódka LOB mosiężna zatrzaskowa KD
Skrócony opis:
Wykonanie korpusu kłódki z mosiądzu, wraz z zastosowaniem tego materiału w elementach
konstrukcji mechanizmu bębęnka - sprężynek, kołeczków, daje gwarancję zwiększonej w stosunku
do stali lub żeliwa żywotności kłódki wystawionej na działanie warunków atmosferycznych. 

Kłódki z rodziny KD są kłódkami zatrzaskowymi - pozwalającymi na zamknięcie kłódki po wyjęciu
klucza. Ta cecha odróżnia je od innych dostępnych w naszej ofercie kłódek mosiężnych KM, które są
kłódkami zasuwkowymi.

Producent: GERDA

5,28 zł 6,49 zł

Kłódka LOB TANTAL XT
Skrócony opis:
Kłódka zasuwkowa trzpieniowa o symbolu KT610 to najmasywniejsza kłódka w ofecie LOB i jedna z
nielicznych na polskim rynku, spełniająca bardzo surowe wymagania 5 klasy zabezpieczenia.
Jednym z największych atutów tej kłódki jest zastosowanie klucza 6-nacięciowego.
Tantal posiada dodatkową osłonę z profilu stalowego oraz tarczkę obrotową utrudniającą
przekręcanie bębenka. Te cechy znacznie podnoszą poziom zabezpieczenia. 
Pobierz certyfikaty kłódek w zakładce "ZAŁACZNIKI"  w formacie pdf.

Producent: GERDA

106,97 zł 131,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/klodki/3969-klodka-lob-granit2-xt.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3970-klodka-lob-iryd-xt.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3978-klodka-lob-mosiezna-ks.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3977-klodka-lob-mosiezna-zatrzaskowa-kd.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3971-klodka-lob-tantalxt.html
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Kłódka LOB trzpieniowa KT
Skrócony opis:
Kłódka trzpieniowa w dwóch wielkościach T75 oarz T90. Posiada solidny korpus oraz hartowany
trzpień, dzięki czemu stanowi solidne zabezpieczenie. Kolor brązowy.

Producent: GERDA

40,00 zł 49,20 zł

Kłódka LOB żeliwna KS
Skrócony opis:
Najczęściej kupowana na polskim rynku rodzina kłódek z korpusem odlewanym z żeliwa. Jej
popularność wynika z niskiej ceny w porównaniu do kłódek wykonanych np. z mosiądzu. 

Żeliwo jest materiałem wielokrotnie tańszym niż mosiądz i znacznie łatwiejszym w obróbce od stali.
Dodatkowo dzięki większej niż w stali zawartości węgla ma znacznie większą odporność na korozję.
Korpusy kłódek dodatkowo są zabezpieczone powłoką lakierniczą, co jednocześnie podnosi
estetykę.

Mechanizm bębenkowy jest konstrukcją opartą na 5 kołeczkach, co daje dużą liczbę kombinacji
klucza. W komplecie znajdują się 3 klucze, a popularny profil jest możliwy do skopiowania właściwie
w każdym serwisie kluczowym.

Producent: GERDA

13,59 zł 16,72 zł

Kłódka LOB żeliwna zatrzaskowa KSS
Skrócony opis:
Najczęściej kupowana na polskim rynku rodzina kłódek z korpusem odlewanym z żeliwa. Jej
popularność wynika z niskiej ceny w porównaniu do kłódek wykonanych np. z mosiądzu. 

W chwili obecnej rodzina kłódek obejmuje kłódki o korpusie 30, 40, 50, 60 mm, w tym również
kłódki o wydłużonych pałąkach. Żeliwo jest materiałem wielokrotnie tańszym niż mosiądz i znacznie
łatwiejszym w obróbce od stali. Dodatkowo dzięki większej niż w stali zawartości węgla ma znacznie
większą odporność na korozję. Korpusy kłódek dodatkowo są zabezpieczone powłoką lakierniczą, co
jednocześnie podnosi estetykę.

Oferowane kłódki są kłódkami zatrzaskowymi, które można zamknąć po wyjęciu klucza. Mechanizm
bębenkowy jest konstrukcją opartą na 5 kołeczkach, co daje dużą liczbę kombinacji klucza. W
komplecie znajdują się 3 klucze, a popularny profil jest możliwy do skopiowania właściwie w każdym
serwisie kluczowym.

Producent: GERDA

5,80 zł 7,13 zł

Kłódka LOB znalowa KZ
Skrócony opis:
Kłódka wykonana ze ZNALU, czyli stopu cynku i aluminium, dzięki czemu posiada dobre właściwości
porzeciw korozyjne.

Mechanizm bębenkowy jest konstrukcją opartą na 5 kołeczkach, co daje dużą liczbę kombinacji
klucza. W komplecie znajdują się 3 klucze, a popularny profil jest możliwy do skopiowania właściwie
w każdym serwisie kluczowym.

Producent: GERDA

10,91 zł 13,42 zł

Kłódka nierdzewna GJM
Skrócony opis:
KŁÓDKA ze stali nierdzewnej. Korpus i pałąk wykonaneze stali nierdzewnej. Klucze oraz bębenek
wykonane z mosiądzu, co czyni produkt niezwykle odpornym na korozję. Mogą być stosowane w
miejscach, w których występują szczególne warunki atmosferyczne takie, jak wilgoć, woda, śnieg
itd. 3 klucze w komplecie..

Producent: OKUCIA GJM

31,73 zł 39,03 zł

Kłódka szyfrowa GJM
Skrócony opis:
KŁÓDKA szyfrowa 3/4 pierścienie kodu, w kolorze odpowiednio: czerwonym lub czarnym. Istnieje
możliwość ustawienia własnego, indywidualnego trzy lub czterocyfrowego szyfru w zależności od
modelu.

Producent: OKUCIA GJM

9,07 zł 11,16 zł

https://online.centrumokuc.pl/klodki/3979-klodka-lob-trzpieniowa-kt.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3975-klodka-lob-zeliwna-ks.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3973-klodka-lob-zeliwna-zatrzaskowa-kss.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3976-klodka-lob-znalowa-kz.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3982-klodka-nierdzewna-gjm.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3983-klodka-szyfrowa-gjm.html
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Kłódka żeliwna FORMAN
Skrócony opis:
KŁÓDKA żeliwna z charakterystycznym korpusem lakierowanym w kolorze niebieskim. Cechą
wyróżniającą wśród innych kłódek dostępnych na rynku jest jej owalny kształt. Dostępna także w
wersji z długim pałąkiem. 3 klucze w komplecie.

Producent: OKUCIA GJM

6,38 zł 7,85 zł

Kłódka żeliwna GJM
Skrócony opis:
Ekonomiczna kłódka żeliwna w kolorze czarnym o różnych rozmiarach, zawierająca 3 klucze w
komplecie.

Producent: OKUCIA GJM

6,32 zł 7,77 zł

https://online.centrumokuc.pl/klodki/3980-klodka-zeliwna-forman.html
https://online.centrumokuc.pl/klodki/3981-klodka-zeliwna-gjm.html
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

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

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

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

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

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

Producent: OTLAV

1,00 zł 1,23 zł

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

Producent: DOORTECH

0,26 zł 0,32 zł

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

Producent: OTLAV

0,50 zł 0,62 zł

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

Producent: OTLAV

0,51 zł 0,63 zł

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

Producent: OTLAV

0,53 zł 0,65 zł

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

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

Producent: POLSOFT

1,70 zł 2,09 zł

https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4068-gniazdo-zawiasu-oscieznicy-czarne.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4073-zlacze-2-elementowe-oscieznicy.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4072-lacznik-hartowany.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4071-lacznik-metalowy-skrecany.html
https://online.centrumokuc.pl/okucia-do-oscieznic-i-transportowe/4069-lacznik-mimosrodowy.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1112-obejma-zawiasy-metalowa-polsoft-srednic-88-do-m7.html
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Obejma zawiasy tworzywo OTLAV M7
Skrócony opis:
Obejma wierzchnia do zawias wkręcanych ze śrubami M7

Producent: OTLAV

2,74 zł 3,37 zł

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

Producent: OTLAV

2,74 zł 3,37 zł

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

3,77 zł 4,64 zł

WKRĘTY MUSTAD
Strona główna > TECHNIKA ZAMOCOWAŃ > WKRĘTY MUSTAD

Wkręt MUSTAD CSK PZ PANELVIT FR 1000 szt
Skrócony opis:

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

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

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

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

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

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

Producent: MUSTAD

29,80 zł 36,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1111-obejma-zawiasy-tworzywo-otlav-m7.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1110-obejma-zawiasy-tworzywo-otlav-m8.html
https://online.centrumokuc.pl/oslonki-na-zawiasy-i-przyrzady-montazowe/1109-obejma-zawiasy-wpuszczana-tworzywo.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4160-wkret-mustad-csk-pz-panelvit-fr-100-szt.html
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Wkręt MUSTAD CUT Panelvit 500 szt
Skrócony opis:

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

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

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

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

Producent: MUSTAD

25,05 zł 30,81 zł

Wkręt MUSTAD Inox TSP Panelvit PF 200 szt
Skrócony opis:

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

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

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

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

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

Producent: MUSTAD

74,46 zł 91,59 zł

Wkręt MUSTAD Panelvit TD 500 szt
Skrócony opis:

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

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

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

Producent: MUSTAD

20,00 zł 24,60 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4162-wkret-mustad-cut-panelvit-100-szt.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4159-wkret-mustad-inox-tsp-panelvit-pf-5x50-100-szt.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4161-wkret-mustad-panelvit-td-100-szt.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Wkręt MUSTAD TSP UNIWERSALNY BRĄZOWIONY 500szt
Skrócony opis:

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

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

GŁOWICA
wzmocniona,  aby umożliwić  przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

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

Powłoka Galwaniczna
brązowiona 

Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 500szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

14,80 zł 18,20 zł

Wkręt MUSTAD TSP UNIWERSALNY CHRONOCYNK 500szt
Skrócony opis:

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

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

GŁOWICA
wzmocniona,  aby umożliwić  przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

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

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

Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 500szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

10,65 zł 13,10 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4165-wkret-mustad-tsp-uniwersalny-brazowiony.html
https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4163-wkret-mustad-tsp-uniwersalny.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena
netto

Cena
brutto

Wkręt MUSTAD TSP UNIWERSALNY NERO 500szt
Skrócony opis:

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

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

GŁOWICA
wzmocniona,  aby umożliwić  przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

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

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

Wybierając 1 sztukę do koszyka kupujesz 500szt wkręta! 

Producent: MUSTAD

19,85 zł 24,42 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkrety-mustad/4164-wkret-mustad-tsp-uniwersalny-nero.html
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

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

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

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto

PROGI I USZCZELNIENIA DRZWIOWE
Strona główna > PROGI I USZCZELKI > PROGI I USZCZELNIENIA DRZWIOWE

Automatyczny uszczelniacz progowy CCE 1230
Skrócony opis:
Do drzwi drewnianych, PCV, przeciwwłamaniowych
Izolacyjność akustyczna Rw=39 dB, trwałość: 200 000 cykli
Wysuw do 14 mm, opadanie nożycowe, regulowany aktywator
Możliwość skrócenia o 200 mm po stronie przeciwnej do aktywatora
Profil: aluminium / Uszczelka: samogasnący termoplastik
Instrukcja montażu do pobrania w zakładce "ZAŁACZNIKI"
Montaż na przykładzie modelu TREND
Wybierz długość uszczelniacza

Producent: CCE

39,28 zł 48,31 zł

Automatyczny uszczelniacz progowy CCE 1328
Skrócony opis:
Do drzwi drewnianych, przeciwwłamaniowych
Izolacyjność akustyczna Rw=27 dB, trwałość: 200 000 cykli
Wysuw do 14 mm, opadanie nożycowe, regulowany aktywator
Możliwość skrócenia o 200 mm po stronie przeciwnej do aktywatora
Profil: aluminium / Uszczelka: samogasnący termoplastik
Instrukcja montażu do pobrania w zakładce "ZAŁACZNIKI"
Montaż na przykładzie modelu TREND
Wybierz długość uszczelniacza

Producent: CCE

39,28 zł 48,31 zł

Automatyczny uszczelniacz progowy CCE ACOUSTIC ALU
Skrócony opis:
Do drzwi profilowych, PCV, przeciwwłamaniowych
Izolacyjność akustyczna Rw=50 dB, trwałość: 200 000 cykli
Wysuw do 14 mm, opadanie nożycowe, regulowany aktywator
Możliwość skrócenia o 150 mm po stronie przeciwnej do aktywatora
Profil: aluminium / Uszczelka: samogasnący termoplastik
Instrukcja montażu do pobrania w zakładce "ZAŁACZNIKI"
Montaż na przykładzie modelu TREND
Wybierz długość uszczelniacza

Producent: CCE

87,93 zł 108,15 zł

Automatyczny uszczelniacz progowy CCE ACOUSTIC PLUS
Skrócony opis:
Do drzwi drewnianych, przeciwwłamaniowych
Izolacyjność akustyczna Rw=51 dB, trwałość: 200 000 cykli
Wysuw do 14 mm, opadanie nożycowe, regulowany aktywator
Możliwość skrócenia o 150 mm po stronie przeciwnej do aktywatora
Profil: aluminium / Uszczelka: samogasnący termoplastik
Instrukcja montażu do pobrania w zakładce "ZAŁACZNIKI"
Montaż na przykładzie modelu TREND
Wybierz długość uszczelniacza

Producent: CCE

87,93 zł 108,15 zł

Automatyczny uszczelniacz progowy CCE ALETTE A
Skrócony opis:
Do drzwi drewnianych
Izolacyjność akustyczna Rw=39 dB
Wysuw do 14 mm, opadanie nożycowe, regulowany aktywator
Możliwość skrócenia o 200 mm po stronie przeciwnej do aktywatora
Profil: aluminium / Uszczelka: samogasnący termoplastik
Instrukcja montażu do pobrania w zakładce "ZAŁACZNIKI"
Montaż na przykładzie modelu TREND
Wybierz długość uszczelniacza

Producent: CCE

44,50 zł 54,74 zł

https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4026-automatyczny-uszczelniacz-progowy-cce-1230.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4025-automatyczny-uszczelniacz-progowy-cce-1328.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4023-automatyczny-uszczelniacz-progowy-cce-acoustic-alu.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4022-automatyczny-uszczelniacz-progowy-cce-acoustic-plus.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4027-automatyczny-uszczelniacz-progowy-cce-alette-a.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Automatyczny uszczelniacz progowy CCE TOP
Skrócony opis:
Do drzwi drewnianych, przeciwwłamaniowych
Izolacyjność akustyczna Rw=42 dB, trwałość: 200 000 cykli
Wysuw do 18 mm, opadanie nożycowe, regulowany aktywator
Możliwość skrócenia o 150 mm po stronie przeciwnej do aktywatora
Profil: aluminium / Uszczelka: samogasnący PVC
Instrukcja montażu do pobrania w zakładce "ZAŁACZNIKI"
Montaż na przykładzie modelu TREND
Wybierz długość uszczelniacza

Producent: CCE

37,23 zł 45,79 zł

Automatyczny uszczelniacz progowy CCE TOP PLUS
Skrócony opis:
Do drzwi drewnianych, przeciwwłamaniowych
Izolacyjność akustyczna Rw=44 dB, trwałość: 200 000 cykli
Wysuw do 18 mm, opadanie nożycowe, regulowany aktywator
Możliwość skrócenia o 100 mm po stronie przeciwnej do aktywatora
Instrukcja montażu do pobrania w zakładce "ZAŁACZNIKI"
Montaż na przykładzie modelu TREND
Wybierz długość uszczelniacza

Producent: CCE

37,87 zł 46,58 zł

Automatyczny uszczelniacz progowy CCE TREND
Skrócony opis:
Do drzwi drewnianych, profilowych, PCV, przeciwwłamaniowych
Izolacyjność akustyczna Rw=39 dB, trwałość: 200 000 cykli
Wysuw do 14 mm, opadanie nożycowe, regulowany aktywator
Możliwość skrócenia o 200 mm po stronie przeciwnej do aktywatora
Profil: aluminium / Uszczelka: samogasnący termoplastik
Instrukcja montażu do pobrania w zakładce "ZAŁACZNIKI"
Montaż na przykładzie modelu TREND
Wybierz długość uszczelniacza

Producent: CCE

35,54 zł 43,71 zł

Profil progowy WESER 66 z uszczelką
Skrócony opis:
Profil progowy aluminiowy w kolorze srebrnym anodowany z uszczelką termiczną w zestawie.
Wybierając 1 sztukę produktu kupujesz 1 metr bieżący profilu. 

Producent: GUTMANN

36,95 zł 45,45 zł

Profil progowy WESER 75 TI TERM z przegrodą terminczą anoda
Skrócony opis:
Profil progowy aluminiowy w kolorze srebrnym anodowany z przegrodą termiczną tzw. ciepły
Wybierając 1 sztukę produktu kupujesz 1 metr bieżący profilu. 

Producent: GUTMANN

56,00 zł 68,88 zł

Uszczelnienie szczotkowe STRIBO PROFIL F2
Skrócony opis:
Długość 1000mm. Profil aluminiowy naturalny.
W sprawie wysokości dostepności włosia wymiar S prosimy o telefon.
 
 

Producent: TRIBOLLET

11,87 zł 14,60 zł

https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4029-automatyczny-uszczelniacz-progowy-cce-top-plus.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4024-automatyczny-uszczelniacz-progowy-cce-top-plus.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4028-automatyczny-uszczelniacz-progowy-cce-trend.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4030-profil-progowy-weser-66-z-uszczelka.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4031-profil-progowy-weser-75-ti-term-z-przegroda-termincza-anoda.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4038-uszczelnienie-szczotkowe-stribo-profil-f2.html


9-01-2022 PROGI I USZCZELKI - 3/9

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Uszczelnienie szczotkowe STRIBO PROFIL F3
Skrócony opis:
Długość 1000mm. Profil aluminiowy naturalny.
W sprawie wysokości dostepności włosia wymiar S prosimy o telefon.
 

Producent: TRIBOLLET

14,33 zł 17,63 zł

Uszczelnienie szczotkowe STRIBO PROFIL F5
Skrócony opis:
Długość 1000mm. Profil aluminiowy naturalny.
W sprawie wysokości dostepności włosia wymiar S prosimy o telefon.
 

Producent: TRIBOLLET

17,39 zł 21,39 zł

Uszczelnienie szczotkowe STRIBO PROFIL F8
Skrócony opis:
Długość 1000mm. Profil aluminiowy naturalny.
W sprawie wysokości dostepności włosia wymiar S prosimy o telefon.
 

Producent: TRIBOLLET

46,97 zł 57,77 zł

Uszczelnienie szczotkowe STRIBO PROFIL H2
Skrócony opis:
Długość 1000mm. Profil aluminiowy naturalny.
W sprawie wysokości dostepności włosia wymiar S prosimy o telefon.
 
 

Producent: TRIBOLLET

11,87 zł 14,60 zł

Uszczelnienie szczotkowe STRIBO PROFIL H3
Skrócony opis:
Długość 1000mm. Profil aluminiowy naturalny.
W sprawie wysokości dostepności włosia wymiar S prosimy o telefon.
 
 

Producent: TRIBOLLET

13,00 zł 15,99 zł

Uszczelnienie szczotkowe STRIBO PROFIL H6
Skrócony opis:
Długość 1000mm. Profil aluminiowy naturalny.
W sprawie wysokości dostepności włosia wymiar S prosimy o telefon.
 
 

Producent: TRIBOLLET

16,73 zł 20,58 zł

https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4039-uszczelnienie-szczotkowe-stribo-profil-f3.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4040-uszczelnienie-szczotkowe-stribo-profil-f5.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4041-uszczelnienie-szczotkowe-stribo-profil-f5.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4034-uszczelnienie-szczotkowe-stribo-profil-h2.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4240-uszczelnienie-szczotkowe-stribo-profil-h3.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4036-uszczelnienie-szczotkowe-stribo-profil-h6.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Uszczelnienie szczotkowe STRIBO PROFIL H8
Skrócony opis:
Długość 1000mm. Profil aluminiowy naturalny.
W sprawie wysokości dostepności włosia wymiar S prosimy o telefon.
 
 

Producent: TRIBOLLET

46,97 zł 57,77 zł

Uszczelnienie szczotkowe wierzchnie STRIBO LUX 925mm
Skrócony opis:
Samoprzylepne uszczelnienie szczotkowe na profilu aluminiowym do zastosowania
nawierzchniowego. 
Długość 925mm. Kolor anoda srebrna F1. Długość włosia 15mm.
 
 
 

Producent: TRIBOLLET

26,94 zł 33,14 zł

Uszczelnienie szczotkowe wierzchnie STRIBO PLAST 925mm
Skrócony opis:
Samoprzylepne uszczelnienie szczotkowe na profilu z tworzywa do zastosowania
nawierzchniowego. 
Długość 925mm. Do wyboru dwa kolory : brązowy oraz biały. Długość włosia 15mm. Tworzywo
odporne na UV.
 
 
 

Producent: TRIBOLLET

8,98 zł 11,05 zł

PROGI I USZCZELKI
Strona główna > PROGI I USZCZELKI

Uszczelka DEVENTER DS 112 a
Skrócony opis:
Uszczelka silikonowa do drzwi zewnętrznych 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

8,54 zł 10,50 zł

Uszczelka DEVENTER DS 155 a
Skrócony opis:
Uszczelka silikonowa do drzwi zewnętrznych 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje. Nie konfekcjonujemy na metry, aby
zapobiec deformacji uszczelek w trakcie transportu. 
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

9,64 zł 11,86 zł

Uszczelka DEVENTER DS 185 a
Skrócony opis:
Uszczelka silikonowa do drzwi zewnętrznych 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

10,88 zł 13,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4037-uszczelnienie-szczotkowe-stribo-profil-h8.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4033-uszczelnienie-szczotkowe-wierzchnie-stribo-lux-925mm.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelnienia-drzwiowe/4032-uszczelnienie-szczotkowe-wierzchnie-stribo-plast-925mm.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4006-uszczelka-deventer-ds-112-a.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4007-uszczelka-deventer-ds-155-a.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4008-uszczelka-deventer-ds-185-a.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Uszczelka DEVENTER DS 6577
Skrócony opis:
Uszczelka silikonowa do drzwi wewnętrznych bez przylgi
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

7,77 zł 9,56 zł

Uszczelka DEVENTER DS 6955 a
Skrócony opis:
Uszczelka silikonowa do drzwi zewnętrznych 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

6,57 zł 8,08 zł

Uszczelka DEVENTER DS 6988 a
Skrócony opis:
Uszczelka silikonowa do drzwi zewnętrznych 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

10,88 zł 13,38 zł

Uszczelka DEVENTER DS 7621
Skrócony opis:
Uszczelka silikonowa do drzwi zewnętrznych 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

0,01 zł 0,01 zł

Uszczelka DEVENTER DS 9608
Skrócony opis:
Uszczelka renowacyjna silikonowa
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

5,06 zł 6,22 zł

Uszczelka DEVENTER S 185
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi zewnętrznych 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

2,90 zł 3,57 zł

https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3995-uszczelka-deventer-ds-6577.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4010-uszczelka-deventer-ds-6955-a.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4011-uszczelka-deventer-ds-6988-a.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4012-uszczelka-deventer-ds-7621.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4019-uszczelka-deventer-ds-9608.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4003-uszczelka-deventer-s-185.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Uszczelka DEVENTER S 3967
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi wewnętrznych z przylgą
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

1,36 zł 1,67 zł

Uszczelka DEVENTER S 485
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi wewnętrznych bez przylgi
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

1,25 zł 1,54 zł

Uszczelka DEVENTER S 6512
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi zewnętrznych 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

1,48 zł 1,82 zł

Uszczelka DEVENTER S 6535
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi wewnętrznych z przylgą
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

1,35 zł 1,66 zł

Uszczelka DEVENTER S 6577
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi wewnętrznych bez przylgi
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

1,47 zł 1,81 zł

Uszczelka DEVENTER S 6582
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi wewnętrznych z przylgą
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

1,52 zł 1,87 zł

https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3985-uszczelka-deventer-s-3967.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3996-uszczelka-deventer-s-485.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3998-uszczelka-deventer-s-6512.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3988-uszczelka-deventer-s-6535.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3994-uszczelka-deventer-s-6577.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3986-uszczelka-deventer-s-6582.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Uszczelka DEVENTER S 6612
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi wewnętrznych z przylgą
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

1,42 zł 1,75 zł

Uszczelka DEVENTER S 6699
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi wewnętrznych bez przylgi
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

5,11 zł 6,29 zł

Uszczelka DEVENTER S 6701
Skrócony opis:
Uszczelka progowa do drzwi 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
 

Producent: INTER DEVENTER

11,02 zł 13,55 zł

Uszczelka DEVENTER S 7292
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi wewnętrznych z przylgą
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

1,31 zł 1,61 zł

Uszczelka DEVENTER S 7312
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi zewnętrznych 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

2,93 zł 3,60 zł

Uszczelka DEVENTER S 7322
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi zewnętrznych 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

2,67 zł 3,28 zł

https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3991-uszczelka-deventer-s-6612.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3997-uszczelka-deventer-s-6699.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4016-uszczelka-deventer-s-6701.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3984-uszczelka-deventer-s-7292.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4001-uszczelka-deventer-s-7312.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4000-uszczelka-deventer-s-7322.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Uszczelka DEVENTER S 7330
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi wewnętrznych z przylgą
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

1,10 zł 1,35 zł

Uszczelka DEVENTER S 7346
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi zewnętrznych 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

3,12 zł 3,84 zł

Uszczelka DEVENTER S 7639
Skrócony opis:
Uszczelka progowa do drzwi 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 

Producent: INTER DEVENTER

6,14 zł 7,55 zł

Uszczelka DEVENTER S 7672
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi zewnętrznych
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

2,38 zł 2,93 zł

Uszczelka DEVENTER S 7683
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi wewnętrznych z przylgą
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

2,14 zł 2,63 zł

Uszczelka DEVENTER S 7688
Skrócony opis:
Uszczelka progowa do drzwi 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 

Producent: INTER DEVENTER

7,20 zł 8,86 zł

https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3987-uszczelka-deventer-s-7330.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4002-uszczelka-deventer-s-7346.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4013-uszczelka-deventer-s-7639.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3999-uszczelka-deventer-s-7672.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3990-uszczelka-deventer-s-7683.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4014-uszczelka-deventer-s-7688.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Uszczelka DEVENTER S 7690
Skrócony opis:
Uszczelka progowa do drzwi 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 

Producent: INTER DEVENTER

7,44 zł 9,15 zł

Uszczelka DEVENTER S 9608
Skrócony opis:
Uszczelka renowacyjna
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

1,16 zł 1,43 zł

Uszczelka DEVENTER S 9609
Skrócony opis:
Uszczelka renowacyjna
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

1,77 zł 2,18 zł

Uszczelka DEVENTER S 9877
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi wewnętrznych z przylgą
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

1,29 zł 1,59 zł

Uszczelka DEVENTER SP 7522
Skrócony opis:
Uszczelka akustyczna do drzwi wewnętrznych z przylgą
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

2,57 zł 3,16 zł

Uszczelka DEVENTER SV 12
Skrócony opis:
Uszczelka do drzwi zewnętrznych 
Kolory podstawowe dostępne w ciągłej sprzedaży. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem uszczelki w kolorach na zamówienie,
prosimy o kontakt. 
Cena dotyczy 1mb uszczelki. Sprzedajemy tylko oryginalne zwoje.Nie konfekcjonujemy na metry,aby zapobiec
deformacji uszczelek w trakcie transportu.
Szczegółowe opisy uszczelek dostępne w katalogu INTER DEVENTER w formacie pdf w zakładce "ZAŁĄCZNIKI" 
 
Wybierz kolor swojej uszczelki

Producent: INTER DEVENTER

1,43 zł 1,76 zł

https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4015-uszczelka-deventer-s-7690.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4018-uszczelka-deventer-s-9608.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4020-uszczelka-deventer-s-9609.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/3993-uszczelka-deventer-s-9877.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4004-uszczelka-deventer-sp-7522.html
https://online.centrumokuc.pl/progi-i-uszczelki/4017-uszczelka-deventer-sv-12.html
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

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

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

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto

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

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

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

4,48 zł 5,51 zł

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

Producent: DOORTECH

5,40 zł 6,64 zł

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

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

4,84 zł 5,95 zł

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

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

Producent: GAVO

172,78 zł 212,52 zł

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

Producent: GAVO

30,53 zł 37,55 zł

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

Producent: GAVO

583,33 zł 717,50 zł

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

Producent: INFINITY LINE

17,84 zł 21,95 zł

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

Producent: INFINITY LINE

17,84 zł 21,95 zł

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

Producent: DOORTECH

14,67 zł 18,04 zł

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

Producent: DOORTECH

10,67 zł 13,12 zł

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

Producent: DOORTECH

0,72 zł 0,89 zł

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

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

Producent: OTLAV

1,00 zł 1,23 zł

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

Producent: DOORTECH

0,26 zł 0,32 zł

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

Producent: OTLAV

0,50 zł 0,62 zł

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

Producent: OTLAV

0,51 zł 0,63 zł

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

Producent: OTLAV

0,53 zł 0,65 zł

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

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

Producent: IBFM

5,09 zł 6,26 zł

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

Producent: IBFM

4,36 zł 5,36 zł

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

Producent: DOORTECH

14,01 zł 17,23 zł

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

Producent: OKUCIA GJM

2,53 zł 3,11 zł

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

Producent: IBFM

8,42 zł 10,36 zł

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

Producent: IBFM

8,42 zł 10,36 zł

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

Producent: IBFM

8,42 zł 10,36 zł

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

Producent: IBFM

11,35 zł 13,96 zł

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

Producent: IBFM

11,35 zł 13,96 zł

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

Producent: IBFM

20,50 zł 25,22 zł

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

Producent: JANIA

6,01 zł 7,39 zł

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

Producent: KOWAL

11,04 zł 13,58 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV brązowiona
Skrócony opis:

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

Producent: OTLAV

7,93 zł 9,75 zł

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

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

Producent: OTLAV

6,48 zł 7,97 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV cynk żółty
Skrócony opis:

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

Producent: OTLAV

6,48 zł 7,97 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV mosiądzowana
Skrócony opis:

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

Producent: OTLAV

7,85 zł 9,66 zł

Zasuwa czołowa kantrygiel OTLAV niklowana
Skrócony opis:

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

Producent: OTLAV

8,25 zł 10,15 zł

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

Producent: JANIA

60,00 zł 73,80 zł

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

Producent: JANIA

51,00 zł 62,73 zł

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

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

Producent: POLSOFT

1,70 zł 2,09 zł

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

Producent: OTLAV

2,74 zł 3,37 zł

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

Producent: OTLAV

2,74 zł 3,37 zł

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

3,77 zł 4,64 zł

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

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

Producent: DOORTECH

1,35 zł 1,66 zł

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

Producent: OKUCIA GJM

9,23 zł 11,35 zł

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

Producent: OKUCIA GJM

6,19 zł 7,61 zł

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

Producent: OKUCIA GJM

21,68 zł 26,67 zł

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

Producent: DOORTECH

32,30 zł 39,73 zł

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

Producent: LINEA CALI

50,06 zł 61,57 zł

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

Producent: LINEA CALI

31,62 zł 38,89 zł

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

Producent: DOORTECH

14,00 zł 17,22 zł

https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4098-odbojnik-podlogowy-gjm-kulisty.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4099-odbojnik-podlogowy-gjm-wolnostojacy.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4092-odbojnik-podlogowy-in-0035-stal-nierdzewna.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4096-odbojnik-podlogowy-linea-cali-212fe-rozne-kolory.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4095-odbojnik-podlogowy-linea-cali-lc-613fe.html
https://online.centrumokuc.pl/odbojniki-drzwiowe/4091-odbojnik-podlogowy-sud-stal-nierdzewna.html
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Odbojnik podłogowy wzmocniony F2 100
Skrócony opis:
Odbojnik drzwiowy podłogowy wykonany z aluminium, wzmocniony do drzwi ciężkich, amortyzacja
sprężynowa.
Kolor srebrny.
 
 

Producent: DOORTECH

40,01 zł 49,21 zł

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

Producent: DOORTECH

21,09 zł 25,94 zł

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

Producent: IBFM

64,54 zł 79,38 zł

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

Producent: IBFM

21,85 zł 26,88 zł

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

Producent: DOORTECH

17,10 zł 21,03 zł

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

Producent: DOORTECH

22,32 zł 27,45 zł

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

Producent: OKUCIA GJM

8,50 zł 10,46 zł

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

Producent: OKUCIA GJM

10,20 zł 12,55 zł

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

Producent: DOORTECH

5,52 zł 6,79 zł

WIZJERY
Strona główna > AKCESORIA DRZWIOWE > WIZJERY

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

Producent: PEDRET

1,68 zł 2,07 zł

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

Producent: DOORTECH

56,12 zł 69,03 zł

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

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

Producent: GERDA

130,67 zł 160,72 zł

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

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

Producent: GERDA

326,66 zł 401,79 zł

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

Producent: OKUCIA GJM

8,51 zł 8,51 zł

Wizjer HD-43 GERDA cyfrowy czarny
Producent: GERDA

326,00 zł 400,98 zł

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

Producent: PEDRET

7,63 zł 9,38 zł

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

Producent: PEDRET

8,12 zł 9,99 zł

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

Producent: PEDRET

18,02 zł 22,16 zł

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

Producent: PEDRET

37,36 zł 45,95 zł

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

Producent: PEDRET

34,08 zł 41,92 zł

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

Producent: PEDRET

41,77 zł 51,38 zł

https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4075-wizjer-pedret-drzwiowy-14mm-35-55mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4076-wizjer-pedret-drzwiowy-16mm-40-65mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4077-wizjer-pedret-drzwiowy-22mm-35-60mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4079-wizjer-pedret-przeciwpozarowy-14mm-35-55mm.html
https://online.centrumokuc.pl/wizjery/4078-wizjer-pedret-przeciwpozarowy-14mm-70-90mm.html
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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

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

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

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena
brutto

SILIKONY PIANY KONSERWACJA
Strona główna > SILIKONY PIANY KONSERWACJA

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

Producent: BRUNOX

5,40 zł 6,64 zł

PIANA GOLDGUN 65 850ML
Skrócony opis:
PIANA GOLDGUN 65
• Piana pistoletowa o zwiększonej wydajności i świetnych parametrach gęstości oraz wytrzymałości
• Charakteryzująca się krótkim czasem utwardzania
• Temperatura pracy od -5°C do +30°C.
• Zwiększona wydajność nawet do 30%
• Jest szybkoschnąca, co daje dobre rezultaty także w niskich temperaturach
• Utwardzona piana jest dobrym izolatorem
dźwięku i temperatury.
ZASTOSOWANIE
• Przeznaczona do uszczelniania szczelin podczas montażu stolarki drzwiowej i okiennej (aluminium,
PCV, drewno, MDF), izolacji ścian działowych, poddaszy, przepustów instalacyjnych i kanalizacyjnych
• Ze względu na zwiększoną wydajność szczególnie polecana do prac, w których dochodzi do
dużego zużycia piany

Producent: PENOSIL

29,53 zł 36,32 zł

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

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

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

Producent: GERDA

0,01 zł 0,01 zł

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

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

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

Producent: GERDA

62,93 zł 77,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4116-brunox-top-lock-turbo-spray.html
https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4348-piana-goldgun-65-850ml.html
https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4113-piana-montazowa-gerda-low-extension-750ml.html
https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4114-piana-montazowa-gerda-ogniowa-750ml.html
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Preparat do pielęgnacji drzwi GERDA 1000ml
Skrócony opis:
Środek do czyszczenia powierzchni drewnianych, laminowanych i oklejanych foliami
polimerowymi*. 
Preparat został specjalnie zaprojektowany, aby efektywnie czyścić każdą powierzchnię lakierowaną,
laminowaną, czy powlekaną folią. 

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

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

Producent: GERDA

36,27 zł 44,61 zł

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

Producent: WACKER

0,01 zł 0,01 zł

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

Producent: WACKER

20,57 zł 25,30 zł

https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4115-preparat-do-pielegnacji-drzwi-gerda-1000ml.html
https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4112-silikon-professional-440-wacker-310ml.html
https://online.centrumokuc.pl/silikony-piany/4111-silikon-professional-440-wacker-600ml.html
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