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Zamek kwadratowy
cylinder: 19x22 
składany kluczyk 
art. 138

zamek kwadratowy w jednej kombinacji klucza 
składany kluczyk 
art. 138 system 

Zamek kwadratowy
cylinder: 19x22 
składany kluczyk 
art. 101

Zamek kwadratowy zatrzaskowy
cylinder: 19x22 
składany kluczyk 
art. 338

Zamek uniwersalny
cylinder: 16x20 
składany kluczyk 
art. 122

Zamek kwadratowy
cylinder: 19x22
składany kluczyk
art. 138

zamek kwadratowy w jednej kombinacji klucza
składany kluczyk
art. 138 system

Zamek kwadratowy
cylinder: 19x22
składany kluczyk
art. 101

Zamek kwadratowy zatrzaskowy
cylinder: 19x22
składany kluczyk
art. 338

Zamek bolcowy
cylinder: 19x22 
składany kluczyk 
art. 105

Zamek żaluzjowy
cylinder: 19x22 
składany kluczyk 
art. 202
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Zamek skrzynkowy
długość cylindra: 16, 20, 25, 30 mm 
składany kluczyk 
art. 103

zamek skrzykowy w jednej kombinacji klucza 
art. 103-16 system 
art. 103-25 system

Zamek centralny
cylinder: 19x22 
długość listwy: 600, 800, 1200 mm 
składany kluczyk 
art. 288-16

Zamek baskwilowy rozporowy
cylinder: 19x22 
długość prętów: 1 m x 2 
składany kluczyk 
art. 701

Zamek centralny kwadratowy
cylindra: 19x22 
art. 1013

zamki

�

Zamek skrzynkowy
cylinder 19x16 
art. 103-16

Zamek skrzynkowy
art. 103-25 cylinder 19x25 
art. 103-30 cylinder 19x30

Zamek centralny
cylinder 19x22 
długość listwy: 
500, 600, 800, 1200 
art. 288

Zamek baskwilowy 
dociągający
cylinder 19x22
długość prętów 1m x 2
art. EL 100

Zamek baskwilowy 
rozporowy
cylinder 19x22 
długość prętów: 1m x 2
art. 701

Zamek do drzwi 
przesuwnych
cylinder: 16x32
art: 4650
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Zamek baskwilowy 
dociągający
cylinder: 19x22 
długość prętów: 1 m x 2 
składany kluczyk 
art. EL 100

ZAMKI | OKUCIA MEBLOWE 

Zamek do drzwi 
przesuwnych
cylinder: 16x32 
art. 4650

Zamek nakładany 
metalowy 20, 30

Zamek nakładany 
z tworzywa 30

Klucz meblowy
kolor: nikiel, złoty

Zamek nakładany 
z tworzywa 30

Zamek barkowy 
okrągły

Zamek wpuszczany 30
lewy/prawy
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Prowadnica kulkowa 17
L: 182, 214, 246, 278, 310, 342, 400, 450

Podnośnik gazowy
80N

Wieszak wysuwny
L: 250, 300, 350, 400, 450

Prowadnica rolkowa
kolor: biała, brąz 
L: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

prowadnice

�0

Prowadnica kulkowa 27
 L: 180, 215, 240, 270, 
     310, 340, 370, 400

Prowadnica rolkowa
L: 250, 300, 350, 400 
   450, 500, 550, 600

Prowadnica kulkowa 17
L: 182, 214, 246, 278
    310, 342, 400, 450

Prowadnica kulkowa 
pełny wysuw 45
L: 250, 300, 350, 400, 450, 
    500, 550, 600, 650, 700

prowadnice

�0

Prowadnica kulkowa 27
 L: 180, 215, 240, 270, 
     310, 340, 370, 400

Prowadnica rolkowa
L: 250, 300, 350, 400 
   450, 500, 550, 600

Prowadnica kulkowa 17
L: 182, 214, 246, 278
    310, 342, 400, 450

Prowadnica kulkowa 
pełny wysuw 45
L: 250, 300, 350, 400, 450, 
    500, 550, 600, 650, 700

prowadnice

�0

Prowadnica kulkowa 27
 L: 180, 215, 240, 270, 
     310, 340, 370, 400

Prowadnica rolkowa
L: 250, 300, 350, 400 
   450, 500, 550, 600

Prowadnica kulkowa 17
L: 182, 214, 246, 278
    310, 342, 400, 450

Prowadnica kulkowa 
pełny wysuw 45
L: 250, 300, 350, 400, 450, 
    500, 550, 600, 650, 700

podnośniki i wieszaki

��

Podnośnik gazowy 80 N

Wieszak wysuwny
 L: 250, 300, 350, 400, 450

podnośniki i wieszaki

��

Podnośnik gazowy 80 N

Wieszak wysuwny
 L: 250, 300, 350, 400, 450

Prowadnica kulkowa  
pełny wysuw 45
L: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

Prowadnica kulkowa 27
L: 180, 215, 240, 270, 310, 340, 370, 400
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zatrzaski walizkowe

��

Zatrzask magnetyczny 
podwójny
54x24 kolor: biały

blaszka GMPC
23x40x8 
 

Zatrzask walizkowy
z oczkiem
63x24 kolor: nikiel
art: 8204 

Zatrzask walizkowy 
61x24 kolor: nikiel
art: 8203 

Zatrzask walizkowy 
kolor: nikiel, złoty
69x38 art. 7203 S  
83x45 art. 7203 L  

Zatrzask walizkowy 
z oczkiem
kolor: nikiel, złoty
69x38 art. 7204 S  
83x45 art. 7204 L  

zatrzaski

��

Zatrzask magnetyczny 
podwójny
54x24 kolor: biały

Zatrzask magnetyczny 
pojedynczy
50x24 kolor: biały,  
brąz, czarny

Zatrzask GMPC 
pojednczy
45x29 art. GMPC 907

Zatrzask 
magnetyczny 
mały
41x16 kolor: biały

Zatrzask kulkowy 
mosiężny
art: MDB: 38, 52, 70  

blaszka GMPC
23x40x8 
 

Zatrzask rolkowy 

Zatrzask GMPC 
podwójny
45x57 art. GMPC 907 D

art: 7810 art: 7849

zatrzaski walizkowe

��

Zatrz
ask

 magnetyc
zny 

podwójny

54x24 ko
lor: b

iały
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zka G

MPC

23x40x8 

 

Zatrz
ask

 waliz
kowy

z o
czk

iem

63x24 ko
lor: n

ikie
l

art: 
8204 

Zatrz
ask

 waliz
kowy 

61x24 ko
lor: n

ikie
l

art: 
8203 

Zatrz
ask

 waliz
kowy 

kolor: n
ikie

l, z
łoty

69x38 art. 
7203 S  

83x45 art. 
7203 L  

Zatrz
ask

 waliz
kowy 

z o
czk

iem

kolor: n
ikie

l, z
łoty

69x38 art. 
7204 S  

83x45 art. 
7204 L  
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Zatrzask GMPC
pojedyńczy
45x29 
art. GMPC 907

Zatrzask GMPC 
podwójny
45x57 
art. GMPC 907D

Blaszka GMPC
23x40x8

Zatrzask 
magnetyczny mały
41x16 
kolor: biały 

Zatrzask 
magnetyczny 
pojedyńczy
57x27 
kolor: biały, brąz, czarny

Zatrzask 
magnetyczny 
podwójny
54x24 
kolor: biały

Zatrzask rolkowy Zatrzask kulkowy 
mosiężny
art. MDB: 38, 52, 70

zatrzaski

��

Zatrzask magnetyczny 
podwójny
54x24 kolor: biały

Zatrzask magnetyczny 
pojedynczy
50x24 kolor: biały,  
brąz, czarny

Zatrzask GMPC 
pojednczy
45x29 art. GMPC 907

Zatrzask 
magnetyczny 
mały
41x16 kolor: biały

Zatrzask kulkowy 
mosiężny
art: MDB: 38, 52, 70  

blaszka GMPC
23x40x8 
 

Zatrzask rolkowy 

Zatrzask GMPC 
podwójny
45x57 art. GMPC 907 D

art: 7810 art: 7849

Zatrzask walizkowy
kolor: nikiel, złoty 
69x38 art. 7203 S 
83x45 art. 7203 L

Zatrzask walizkowy 
z oczkiem
kolor: nikiel, złoty  
69x38 art. 7204 S 
83x45 art. 7204 L

Zatrzask walizkowy
61x24 kolor: nikiel 
art. 8203

Zatrzask walizkowy 
z oczkiem
63x24 kolor: nikiel 
art. 8204

zatrzaski walizkowe

��

Zatrzask magnetyczny 
podwójny
54x24 kolor: biały

blaszka GMPC
23x40x8 
 

Zatrzask walizkowy
z oczkiem
63x24 kolor: nikiel
art: 8204 

Zatrzask walizkowy 
61x24 kolor: nikiel
art: 8203 

Zatrzask walizkowy 
kolor: nikiel, złoty
69x38 art. 7203 S  
83x45 art. 7203 L  

Zatrzask walizkowy 
z oczkiem
kolor: nikiel, złoty
69x38 art. 7204 S  
83x45 art. 7204 L  zatrzaski walizkowe

��
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69x38 art. 
7203 S  

83x45 art. 
7203 L  

Zatrz
ask

 waliz
kowy 
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kolor: n
ikie

l, z
łoty

69x38 art. 
7204 S  

83x45 art. 
7204 L  

art. 7810

art. 7849



OKUCIA MEBLOWE | AGAMET 2011| 7

zawiasy

�4

Zawias mosiężny
25x20x1,5 50x28x1,5 50x38,1,5
63x28x1,5 63x41x1,5 75x38x1,5 
75x41x2 100x36x2
art. MBH

Zawias mosiężny
25x20x2 50x50x2
art. MTH

Zawias ozdobny krótki
79x48 kolor: patyna, złoty

Zawias rozłączny L/P
45x46 kolor: patyna, złoty

Zawias 
trójtrzpieniowy
53x8 kolor: złoty

Zawias splatany 
galwanizowany
30x26 40x42 60x45 70x48

Zawias splatany 
ocynkowany
25x23 30x27 35x34 
50x40 70x43

OKUCIA MEBLOWE | ZAWIASY

Zawias splatany 
galwanizowany
30x26, 40x42, 60x45, 70x48 

Zawias splatany 
ocynkowany
25x23, 30x27, 35x34, 50x40, 
70x43 

Zawias półkątowy
lewy/prawy 
60x46 
kolor: złoty

Zawias mosiężny
25x20x1,5 
50x28x1,5 
50x38x1,5 
63x28x1,5 
63x41x1,5 
75x38x1,5 
75x41x2 
100x36x2 
art. MBH

Zawias mosiężny
25x20x2 
50x50x2 
art. MTH

Zawias kątowy
lewy/prawy 
60x39 
kolor: złoty 

Zawias ozdobny 
krótki
79x48 
kolor: patyna, złoty

Zawias rozłączny
lewy/prawy 
45x46 
kolor: patyna, złoty

zawiasy

�4

Zawias mosiężny
25x20x1,5 50x28x1,5 50x38,1,5
63x28x1,5 63x41x1,5 75x38x1,5 
75x41x2 100x36x2
art. MBH

Zawias mosiężny
25x20x2 50x50x2
art. MTH

Zawias ozdobny krótki
79x48 kolor: patyna, złoty

Zawias rozłączny L/P
45x46 kolor: patyna, złoty

Zawias 
trójtrzpieniowy
53x8 kolor: złoty

Zawias splatany 
galwanizowany
30x26 40x42 60x45 70x48

Zawias splatany 
ocynkowany
25x23 30x27 35x34 
50x40 70x43

Zawiasy

��

Zawias 
trójtrzpieniowy
53x8 kolor: złoty

Zawias półkątowy L/P
60x46 kolor: złoty

Zawias kątowy L/P
60x39 kolor: złoty

Zawias barkowy

Zawias taśmowy
1000x30 1700x30
kolor: złoty, czarny, biały

500x33 1000x33 1500x33
kolor: nikiel, złoty

Zawias barkowy
samohamujący
L/P

Zawias nożycowy

Zawias kołkowy
   8,    10

Zawiasy

��

Zawias 
trójtrzpieniowy
53x8 kolor: złoty

Zawias półkątowy L/P
60x46 kolor: złoty

Zawias kątowy L/P
60x39 kolor: złoty

Zawias barkowy

Zawias taśmowy
1000x30 1700x30
kolor: złoty, czarny, biały

500x33 1000x33 1500x33
kolor: nikiel, złoty

Zawias barkowy
samohamujący
L/P

Zawias nożycowy

Zawias kołkowy
   8,    10
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Zawiasy

��

Zawias trójtrzpieniowy
53x8 kolor: złoty

Zawias półkątowy L/P

60x46 kolor: złoty

Zawias kątowy L/P

60x39 kolor: złoty

Zawias barkowy

Zawias taśmowy

1000x30 1700x30

kolor: złoty, czarny, biały

500x33 1000x33 1500x33

kolor: nikiel, złoty

Zawias barkowy
samohamujący

L/P

Zawias nożycowy

Zawias kołkowy
   8,    10

Zawiasy

��

Zawias trójtrzpieniowy
53x8 kolor: złoty

Zawias półkątowy L/P

60x46 kolor: złoty

Zawias kątowy L/P

60x39 kolor: złoty

Zawias barkowy

Zawias taśmowy

1000x30 1700x30

kolor: złoty, czarny, biały

500x33 1000x33 1500x33

kolor: nikiel, złoty

Zawias barkowy
samohamujący

L/P

Zawias nożycowy

Zawias kołkowy
   8,    10

Zawias barkowy 
samohaujący
lewy/prawy

Zawias nożycowy
L:117 mm

zawia
sy

�4

Zaw
ias

 mosię
żny

25x20x1,5 50x28x1,5 50x38,1,5

63x28x1,5 63x41x1,5 75x38x1,5 

75x41x2 100x36x2

art. 
MBH

Zaw
ias

 mosię
żny

25x20x2 50x50x2

art. 
MTH

Zaw
ias

 ozdobny k
rótki

79x48 ko
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ny 
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30x26 40x42 60x45 70x48

Zaw
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ny 
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25x23 30x27 35x34 

50x40 70x43
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iasy

��
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ias
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 b
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Zawias 
trójtrzpieniowy
53x8 
kolor: złoty

Zawias barkowy

Zawias kołkowy
Ø 8 mm 
Ø 10 mm

Zawias taśmowy
1000x30, 1700x30  
kolor: złoty, czarny, biały 
 
500x33, 1000x33, 1500x33 
kolor: nikiel

Zawiasy

��

Zawias 
trójtrzpieniowy
53x8 kolor: złoty

Zawias półkątowy L/P
60x46 kolor: złoty

Zawias kątowy L/P
60x39 kolor: złoty

Zawias barkowy

Zawias taśmowy
1000x30 1700x30
kolor: złoty, czarny, biały

500x33 1000x33 1500x33
kolor: nikiel, złoty

Zawias barkowy
samohamujący
L/P

Zawias nożycowy

Zawias kołkowy
   8,    10Zawiasy

��

Zawias 
trójtrzpieniowy
53x8 kolor: złoty

Zawias półkątowy L/P
60x46 kolor: złoty

Zawias kątowy L/P
60x39 kolor: złoty

Zawias barkowy

Zawias taśmowy
1000x30 1700x30
kolor: złoty, czarny, biały

500x33 1000x33 1500x33
kolor: nikiel, złoty

Zawias barkowy
samohamujący
L/P

Zawias nożycowy

Zawias kołkowy
   8,    10

ZAWIASY | OKUCIA MEBLOWE 
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Zawias prosty

Zawias prosty
52 mm

Zawias 
półwpuszczany

Zawias wpuszczany

Zawias prosty mini

Zawias wpuszczany 
mini

OKUCIA MEBLOWE | ZAWIASY
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��

zawiasy

Zawias puszkowy

Zawias do szkła 
GDG 932

Zawias do szkła
22x41 kolor: stal 
kwasoodorna, chrom
art. AJ 72A

Zawias do szkła
23x42 kolor: chrom 
grubość szkła: do 6 mm 
art. 209

Zawias puszkowy    
26, 35

Zawias uniwersalny

Zawias puszkowy
nawierzchniowy

Zawias puszkowy 
wewnętrzny

Typ1

Typ 2

Typ 3

Zawias kątowy
45

Zawias kątowy
175

Zawias puszkowy
z tworzywa

Zawias kątowy
90

Zawias kątowy
135

Zawias uniwersalny

��

zawiasy

Zawias puszkowy

Zawias do szkła 
GDG 932

Zawias do szkła
22x41 kolor: stal 
kwasoodorna, chrom
art. AJ 72A

Zawias do szkła
23x42 kolor: chrom 
grubość szkła: do 6 mm 
art. 209

Zawias puszkowy    
26, 35

Zawias uniwersalny

Zawias puszkowy
nawierzchniowy

Zawias puszkowy 
wewnętrzny

Typ1

Typ 2

Typ 3

��

zawiasy

Zawias puszkowy

Zawias do szkła 
GDG 932

Zawias do szkła
22x41 kolor: stal 
kwasoodorna, chrom
art. AJ 72A

Zawias do szkła
23x42 kolor: chrom 
grubość szkła: do 6 mm 
art. 209

Zawias puszkowy    
26, 35

Zawias uniwersalny

Zawias puszkowy
nawierzchniowy

Zawias puszkowy 
wewnętrzny

Typ1

Typ 2

Typ 3
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Zawiasy i zawieszki

��

Zawias do szkła50x32 kolor: chrom, nikiel
grubość szkła: do 8 mm
art. AJ 119 Zawias do szkła narożny /kpl/18x40 kolor: nikiel, złoty, czarny

grubość szkła: do 8 mm

Zawias do szkłaprzelotowy, nieprzelotowy
30x40 kolor: nikiel, złoty
grubość szkła: do 6 mm

Zawieszka podłużna 
ocynkowana60x13 65x20 100x20

Zawieszkapodłużna: 100x20kątowa: 81x36

Zawieszka ocynkowanamała: 22x18średnia: 32x24

Zawieszka mała: 24x16średnia: 40x26

Zawiasy i zawieszki

��

Zawias do szkła50x32 kolor: chrom, nikiel
grubość szkła: do 8 mmart. AJ 119

Zawias do szkła narożny /kpl/18x40 kolor: nikiel, złoty, czarny
grubość szkła: do 8 mm

Zawias do szkłaprzelotowy, nieprzelotowy
30x40 kolor: nikiel, złotygrubość szkła: do 6 mm

Zawieszka podłużna ocynkowana60x13 65x20 100x20

Zawieszkapodłużna: 100x20kątowa: 81x36

Zawieszka ocynkowanamała: 22x18średnia: 32x24

Zawieszka mała: 24x16średnia: 40x26

OKUCIA MEBLOWE | ZAWIESZKI

Zawieszka podłużna 
ocynkowana
60x13; 65x20; 100x20

Szyna
L: 1000, 2000

Zawieszka do 
przybijania
typ 00: 8x7 
typ 01: 11x10 
typ 02: 24x13 
typ 03: 31x16

Zawieszka na 
wkręty
typ R02: 36x18 
typ R06: 24x9 
typ R07: 24x9

Zawieszka mała
24x16

Zawieszka średnia
40x26

Zawieszka 
ocynkowana mała
22x18

Zawieszka 
ocynkowana 
średnia
32x24

Klips do antyram
41x14

Zawieszka 
uniwersalna

Zawieszka 
samomocująca
22x33 
art. 1439

Zawieszka 
samomocująca
32x32 
art. 1428

Zawieszka podłużna
100x20

 
Zawieszka kątowa
81x36

Zawieszka 
samomocująca V02
12x38

Zawiasy i zawieszki

��

Z
aw

ias do szkła
5
0
x3

2
 kolor: chrom

, nikiel
grubość szkła: do 8

 m
m

art. A
J 1

1
9

Z
aw

ias do szkła 
narożny /kpl/
1
8
x4

0
 kolor: nikiel, złoty, czarny

grubość szkła: do 8
 m

m

Z
aw

ias do szkła
przelotow

y, nieprzelotow
y

3
0
x4

0
 kolor: nikiel, złoty

grubość szkła: do 6
 m

m

Z
aw

ieszka podłużna 
ocynkow

ana
6
0
x1

3
 6

5
x2

0
 1

0
0
x2

0

Z
aw

ieszka
podłużna: 1

0
0
x2

0
kątow

a: 8
1
x3

6

Z
aw

ieszka 
ocynkow

ana
m

ała: 2
2
x1

8
średnia: 3

2
x2

4

Z
aw

ieszka 
m

ała: 2
4
x1

6
średnia: 4

0
x2

6

Zawiasy i zawieszki

��

Zawias do szkła
50x32 kolor: chrom, nikiel
grubość szkła: do 8 mm
art. AJ 119

Zawias do szkła 
narożny /kpl/
18x40 kolor: nikiel, złoty, czarny
grubość szkła: do 8 mm

Zawias do szkła
przelotowy, nieprzelotowy
30x40 kolor: nikiel, złoty
grubość szkła: do 6 mm

Zawieszka podłużna 
ocynkowana
60x13 65x20 100x20

Zawieszka
podłużna: 100x20
kątowa: 81x36

Zawieszka 
ocynkowana
mała: 22x18
średnia: 32x24

Zawieszka 
mała: 24x16
średnia: 40x26

Drążek
L: 965 
kolor: biały, ocynk, satyna

Mocowanie drążka
kolor: biały, ocynk, satyna
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PODPÓRKI | OKUCIA MEBLOWE 

Podpórka 
z tworzywa
Ø 5 mm 
kolor: biała, beż, brąz, czarna, 
bezbarwna

Podpórka do półek 
szklanych
Ø 6 mm 
art. AJ 015C

Podpórka metalowa
Ø 5 mm

Podpórka do półek 
szklanych
Ø 5 mm 
art. ZG1

Podpórka łopatka
Ø 5 mm 
art. SS50

Podpórka do półek 
szklanych
Ø 5 mm 
art. GS 049
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OKUCIA MEBLOWE | ŁĄCZNIKI

Nakrętka pazurkowa
6x9 
8x10

Złącze do blatu
L: 100

Kołek drewniany
6x28 
8x32 
8x35 
10x45

Złącze zamykane
duże, małe 
kolor: biały, brąz, buk, sosna, 
czarny, szary

Złącze z klapką
duże, małe 
kolor: biały, brąz, buk, sosna, 
czarny, szary

Złącze śrubowe
Ø 5 mm 
kolor: nikiel 
 
Ø 8 mm 
kolor: nikiel, złoty

Śruba szwedzka
L: 50, 60, 70, 80, 100

�0

Złącze zamykane:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Złącze z klapką:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Śruba szwedzka
L: 50, 60, 70, 80, 100

Złącze śrubowe Ø5, Ø8
kolor: nikiel, złoty

Złącze mimośrodowe
Ø 18, Ø 25

Nakrętka 
wałeczkowa
M6x13

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Złącze do blatu
L: 100

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

łączniki

�0

Złącze zamykane:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Złącze z klapką:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Śruba szwedzka
L: 50, 60, 70, 80, 100

Złącze śrubowe Ø5, Ø8
kolor: nikiel, złoty

Złącze mimośrodowe
Ø 18, Ø 25

Nakrętka 
wałeczkowa
M6x13

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Złącze do blatu
L: 100

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

łączniki

�0

Złącze zamykane:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Złącze z klapką:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Śruba szwedzka
L: 50, 60, 70, 80, 100

Złącze śrubowe Ø5, Ø8
kolor: nikiel, złoty

Złącze mimośrodowe
Ø 18, Ø 25

Nakrętka 
wałeczkowa
M6x13

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Złącze do blatu
L: 100

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

łączniki

�0

Złącze zamykane:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Złącze z klapką:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Śruba szwedzka
L: 50, 60, 70, 80, 100

Złącze śrubowe Ø5, Ø8
kolor: nikiel, złoty

Złącze mimośrodowe
Ø 18, Ø 25

Nakrętka 
wałeczkowa
M6x13

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Złącze do blatu
L: 100

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

łączniki

�0

Złącze zamykane:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Złącze z klapką:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Śruba szwedzka
L: 50, 60, 70, 80, 100

Złącze śrubowe Ø5, Ø8
kolor: nikiel, złoty

Złącze mimośrodowe
Ø 18, Ø 25

Nakrętka 
wałeczkowa
M6x13

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Złącze do blatu
L: 100

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

łączniki

�0

Złącze zamykane:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Złącze z klapką:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Śruba szwedzka
L: 50, 60, 70, 80, 100

Złącze śrubowe Ø5, Ø8
kolor: nikiel, złoty

Złącze mimośrodowe
Ø 18, Ø 25

Nakrętka 
wałeczkowa
M6x13

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Złącze do blatu
L: 100

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

łączniki

�0

Złącze zamykane:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Złącze z klapką:
duże, małe
kolor: biały, brąz, 
buk, sosna, czarny, szary

Śruba szwedzka
L: 50, 60, 70, 80, 100

Złącze śrubowe Ø5, Ø8
kolor: nikiel, złoty

Złącze mimośrodowe
Ø 18, Ø 25

Nakrętka 
wałeczkowa
M6x13

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Złącze do blatu
L: 100

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

łączniki

Zaślepki przylepne
kolor: buk, dąb, klon, calvados, 
wenge, olcha, biała
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��

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

Przepust kabla
Ø 60, Ø 80
kolor: biały, brąz, buk, 
szary, czarny

Wietrznik meblowy
kolor: biały, beż

Nóżka meblowa
L: 100, 150

Kółko z płytką 
szare 40mm

Kółko z płytką 
czarne 50 mm

Zaślepka 
konfirmatu

Zaślepka 
na wkret  14,5
kolor: biały, brąz, 
czarny, mahoń

Odbojnik 
samoprzylepny
7 X 1,5

Ślizg meblowy
pojednyczy, podwójny

Pozostałe okucia

Zaślepka 
do otworu

 5,  8,  10

Klin meblowy

Kółko 40 mm 
z trzpieniem 8 mm

Rolka prosta
16 mm

Rolka prosta
30 mm

Zaślepka 
konfirmatu

Przepust kabla
Ø 60 mm 
Ø 80 mm 
kolor: biały, brąz, buk, szary, 
czarny

Nóżka meblowa
L: 100, 150 
kolor: biała, czarna

Zaślepka na wkręt 
14,5 mm
kolor: biały, brąz, czarny

Odbojnik 
samoprzylepny
7x1,5

POZOSTAŁE OKUCIA | OKUCIA MEBLOWE 

��

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

Przepust kabla
Ø 60, Ø 80
kolor: biały, brąz, buk, 
szary, czarny

Wietrznik meblowy
kolor: biały, beż

Nóżka meblowa
L: 100, 150

Kółko z płytką 
szare 40mm

Kółko z płytką 
czarne 50 mm

Zaślepka 
konfirmatu

Zaślepka 
na wkret  14,5
kolor: biały, brąz, 
czarny, mahoń

Odbojnik 
samoprzylepny
7 X 1,5

Ślizg meblowy
pojednyczy, podwójny

Pozostałe okucia

Zaślepka 
do otworu

 5,  8,  10

Klin meblowyKółko z płytką szare
40 mm

Kółko z płytką 
czarne
50 mm

��

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

Przepust kabla
Ø 60, Ø 80
kolor: biały, brąz, buk, 
szary, czarny

Wietrznik meblowy
kolor: biały, beż

Nóżka meblowa
L: 100, 150

Kółko z płytką 
szare 40mm

Kółko z płytką 
czarne 50 mm

Zaślepka 
konfirmatu

Zaślepka 
na wkret  14,5
kolor: biały, brąz, 
czarny, mahoń

Odbojnik 
samoprzylepny
7 X 1,5

Ślizg meblowy
pojednyczy, podwójny

Pozostałe okucia

Zaślepka 
do otworu

 5,  8,  10

Klin meblowy

Klin meblowy

Zaślepka do otworu
Ø 8 
Ø 5 
Ø 10

��

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

Przepust kabla
Ø 60, Ø 80
kolor: biały, brąz, buk, 
szary, czarny

Wietrznik meblowy
kolor: biały, beż

Nóżka meblowa
L: 100, 150

Kółko z płytką 
szare 40mm

Kółko z płytką 
czarne 50 mm

Zaślepka 
konfirmatu

Zaślepka 
na wkret  14,5
kolor: biały, brąz, 
czarny, mahoń

Odbojnik 
samoprzylepny
7 X 1,5

Ślizg meblowy
pojednyczy, podwójny

Pozostałe okucia

Zaślepka 
do otworu

 5,  8,  10

Klin meblowy

Ślizg meblowy
pojedyńczy, podwójny

��

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

Przepust kabla
Ø 60, Ø 80
kolor: biały, brąz, buk, 
szary, czarny

Wietrznik meblowy
kolor: biały, beż

Nóżka meblowa
L: 100, 150

Kółko z płytką 
szare 40mm

Kółko z płytką 
czarne 50 mm

Zaślepka 
konfirmatu

Zaślepka 
na wkret  14,5
kolor: biały, brąz, 
czarny, mahoń

Odbojnik 
samoprzylepny
7 X 1,5

Ślizg meblowy
pojednyczy, podwójny

Pozostałe okucia

Zaślepka 
do otworu

 5,  8,  10

Klin meblowy

��

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

Przepust kabla
Ø 60, Ø 80
kolor: biały, brąz, buk, 
szary, czarny

Wietrznik meblowy
kolor: biały, beż

Nóżka meblowa
L: 100, 150

Kółko z płytką 
szare 40mm

Kółko z płytką 
czarne 50 mm

Zaślepka 
konfirmatu

Zaślepka 
na wkret  14,5
kolor: biały, brąz, 
czarny, mahoń

Odbojnik 
samoprzylepny
7 X 1,5

Ślizg meblowy
pojednyczy, podwójny

Pozostałe okucia

Zaślepka 
do otworu

 5,  8,  10

Klin meblowy

��

Nakrętka 
pazurkowa
6x9, 8x10

Kołek drewniany
6x28, 8x32, 8x35, 10x45

Przepust kabla
Ø 60, Ø 80
kolor: biały, brąz, buk, 
szary, czarny

Wietrznik meblowy
kolor: biały, beż

Nóżka meblowa
L: 100, 150

Kółko z płytką 
szare 40mm

Kółko z płytką 
czarne 50 mm

Zaślepka 
konfirmatu

Zaślepka 
na wkret  14,5
kolor: biały, brąz, 
czarny, mahoń

Odbojnik 
samoprzylepny
7 X 1,5

Ślizg meblowy
pojednyczy, podwójny

Pozostałe okucia

Zaślepka 
do otworu

 5,  8,  10

Klin meblowy
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Wieszak mosiężny
1007, 1012, 1015

Wieszak mosiężny
1029, 1033, 1034

Wieszak mosiężny 
UM
kolor: mosiądz, patyna, chrom

OKUCIA MEBLOWE | WIESZAKI

Haczyk mosiężny

��

Haczyk mosiężny

Haczyk mosiężny Haczyk mosiężny UM
kolor: mosiądz, patyna, chrom 

Wieszak drewniany 
4 hakowy
kolor: dąb, buk, biel ikea 

Wieszak drewniany 
3-hakowy
kolor: dąb, buk, biel ikea 

wieszaki

um 1

um 2

1025

1020

1035

1007 1012

1015

1029

1033

1034

um 3

Haczyk mosiężny

��

Haczyk mosiężny

Haczyk mosiężny Haczyk mosiężny UM
kolor: mosiądz, patyna, chrom 

Wieszak drewniany 
4 hakowy
kolor: dąb, buk, biel ikea 

Wieszak drewniany 
3-hakowy
kolor: dąb, buk, biel ikea 

wieszaki

um 1

um 2

1025

1020

1035

1007 1012

1015

1029

1033

1034

um 3

Wieszak mosiężny 
98
kolor: mosiądz, nikiel 
art. 98

Wieszak mosiężny 
163
kolor: mosiądz, nikiel 
art. 163

Wieszak mosiężny 
89
kolor: mosiądz, nikiel 
art. 89

Wieszak mosiężny 
3940
kolor: mosiądz, nikiel 
art. 3940

Wieszak mosiężny 
0828
kolor: mosiądz, nikiel 
art. 0828

Wieszak 77
kolor: biały 
art. 77

Wieszak 82
kolor: biały 
art. 82

1029

1033

1034
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Wieszak drewniany 
3 hakowy
kolor: dąb, buk, biel ikea

Wieszak P1

Wieszak 1804-4
poczwórny 
kolor: biały

1804-3
potrójny 
kolor: biały, mosiężny 

WIESZAKI | OKUCIA MEBLOWE 

Wieszak drewniany 
4 hakowy 
kolor: dąb, buk, biel ikea

Wieszak P4

Haczyk mosiężny

��

Haczyk mosiężny

Haczyk mosiężny Haczyk mosiężny UM
kolor: mosiądz, patyna, chrom 

Wieszak drewniany 
4 hakowy
kolor: dąb, buk, biel ikea 

Wieszak drewniany 
3-hakowy
kolor: dąb, buk, biel ikea 

wieszaki

um 1

um 2

1025

1020

1035

1007 1012

1015

1029

1033

1034

um 3

Haczyk mosiężny

��

Haczyk mosiężny

Haczyk mosiężny Haczyk mosiężny UM
kolor: mosiądz, patyna, chrom 

Wieszak drewniany 
4 hakowy
kolor: dąb, buk, biel ikea 

Wieszak drewniany 
3-hakowy
kolor: dąb, buk, biel ikea 

wieszaki

um 1

um 2

1025

1020

1035

1007 1012

1015

1029

1033

1034

um 3

wieszaki

��

Wieszak P2 Wieszak P1 
 

Wieszak P4 

Wieszak SCALA 

wieszaki

��

Wieszak P2 Wieszak P1 
 

Wieszak P4 

Wieszak SCALA 
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Gałka 8008
kolor: nikiel satyna 
art. 8008

Gałka 8030
kolor: nikiel satyna 
art. 8030

Gałka 8512
kolor: aluminium, nikiel satyna 
art. 8512

OKUCIA MEBLOWE | GAŁKI

Gałka 3002
kolor: chrom, nikiel satyna 
art. 3002

Gałka 3005
kolor: chrom, nikiel satyna 
art. 3005

Gałka 1175
kolor: nikiel satyna 
art. 1175

Gałka 145 AB
kolor: patyna 
art. 145AB

Gałka 3018 AB
kolor: patyna 
art. 3018AB

Uchwyt 8107 AB
kolor: patyna 
art. 8107AB

Uchwyt 8368 AB
kolor: patyna 
art. 8368AB
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Gałka kulka
kolor: mosiądz, patyna, satyna, 
chrom 
art. G119 / 15, G119 / 21, 
G119/25 

Gałka owal
27x9 
kolor: chrom mat, nikiel satyna 
art. 50.12086

Gałka drewniana 
średnia frez
35x28 
kolor: buk, dąb rustikal, dąb 
naturalny, sosna, mahoń, 
olcha, biała

Gałka plastikowa
22x29 mini 
23x50 duża 
kolor: biały, czarny, niebieski, 
zielony, żółty

Gałka drewniana 
płaska
mała 30x25 
średnia: 35x26 
duża: 40x29 
kolor: buk, dąb rustikal, dąb 
naturalny, sosna, mahoń, olcha, 
biała

�4

Gałka meblowa 
kolor: chrom, satyna, 
patyna, złoty
art: G119-15, G119-21

Gałki
Gałka owal
27x9, kolor: chrom mat, 
nikiel satyna
art. 50.12086

Gałka plastikowa
22x29-mini, 22x34-mała 
22x43-średnia, 23x50-duża
kolor: biały, czarny, niebieski, 
zielony, żółty
 

Gałka drewniana 
mała płaska
30x25, kolor: buk, 
dąb rustikal, mahoń, 
olcha, sosna, biała 

Gałka drewniana 
średnia płaska
35x26, kolor: buk, dąb 
rustikal, dąb natralny, mahoń, 
sosna, wiśnia, biała, czarna

Gałka drewniana 
średnia frez
35x28, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb 
naturalny, sosna

Gałka drewniana 
średnia wypukła
38x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
duża płaska
40x29, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, 
olcha, sosna

Gałka frez
   21x9, kolor: chrom
   art. 50.12087

�4

Gałka meblowa 
kolor: chrom, satyna, 
patyna, złoty
art: G119-15, G119-21

Gałki
Gałka owal
27x9, kolor: chrom mat, 
nikiel satyna
art. 50.12086

Gałka plastikowa
22x29-mini, 22x34-mała 
22x43-średnia, 23x50-duża
kolor: biały, czarny, niebieski, 
zielony, żółty
 

Gałka drewniana 
mała płaska
30x25, kolor: buk, 
dąb rustikal, mahoń, 
olcha, sosna, biała 

Gałka drewniana 
średnia płaska
35x26, kolor: buk, dąb 
rustikal, dąb natralny, mahoń, 
sosna, wiśnia, biała, czarna

Gałka drewniana 
średnia frez
35x28, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb 
naturalny, sosna

Gałka drewniana 
średnia wypukła
38x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
duża płaska
40x29, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, 
olcha, sosna

Gałka frez
   21x9, kolor: chrom
   art. 50.12087

�4

Gałka meblowa 
kolor: chrom, satyna, 
patyna, złoty
art: G119-15, G119-21

Gałki
Gałka owal
27x9, kolor: chrom mat, 
nikiel satyna
art. 50.12086

Gałka plastikowa
22x29-mini, 22x34-mała 
22x43-średnia, 23x50-duża
kolor: biały, czarny, niebieski, 
zielony, żółty
 

Gałka drewniana 
mała płaska
30x25, kolor: buk, 
dąb rustikal, mahoń, 
olcha, sosna, biała 

Gałka drewniana 
średnia płaska
35x26, kolor: buk, dąb 
rustikal, dąb natralny, mahoń, 
sosna, wiśnia, biała, czarna

Gałka drewniana 
średnia frez
35x28, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb 
naturalny, sosna

Gałka drewniana 
średnia wypukła
38x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
duża płaska
40x29, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, 
olcha, sosna

Gałka frez
   21x9, kolor: chrom
   art. 50.12087

Gałka drewniana 
średnia wypukła
38x35 
kolor: buk, dąb rustikal, dąb 
naturalny, sosna, mahoń, 
olcha,

Gałka drewniana 
owal 63
21x35 
kolor: buk, dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
stożek duży 61
24x26 
kolor: buk, dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń,olcha, sosna

Gałka drewniana 
grzybek 65
30x28 
kolor: buk, dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
GDD 01
16x36 
kolor: buk, olcha, calvados, 
mahoń

Gałka drewniana 
GDD 02
26x45 
kolor: buk, olcha, calvados, 
mahoń

GAŁKI

��

Gałka drewniana 
średnia płaska
35x26, kolor: buk, dąb 
rustikal, dąb natralny, mahoń, 
sosna, wiśnia, biała, czarna

Gałka 
drewniana 
duża płaska
40x29, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, 
olcha, sosna

Gałka
drewniana 
duża wypukła
41x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb 
naturalny, 
mahoń, olcha, 
sosna, czarna

Gałka 
drewniana 
stożek mały 60
18x28, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
stożek duży 61
24x26, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
owal 63
21x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
walec 64
23x30, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
grzybek 65
30x28, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
GDD 01
16x36, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka drewniana 
GDD 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka
drewniana 
GDD 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDD 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka frez
   21x9, kolor: chrom
   art. 50.12087
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�4

Gałka meblowa 
kolor: chrom, satyna, 
patyna, złoty
art: G119-15, G119-21

Gałki
Gałka owal
27x9, kolor: chrom mat, 
nikiel satyna
art. 50.12086

Gałka plastikowa
22x29-mini, 22x34-mała 
22x43-średnia, 23x50-duża
kolor: biały, czarny, niebieski, 
zielony, żółty
 

Gałka drewniana 
mała płaska
30x25, kolor: buk, 
dąb rustikal, mahoń, 
olcha, sosna, biała 

Gałka drewniana 
średnia płaska
35x26, kolor: buk, dąb 
rustikal, dąb natralny, mahoń, 
sosna, wiśnia, biała, czarna

Gałka drewniana 
średnia frez
35x28, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb 
naturalny, sosna

Gałka drewniana 
średnia wypukła
38x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
duża płaska
40x29, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, 
olcha, sosna

Gałka frez
   21x9, kolor: chrom
   art. 50.12087

�4

Gałka meblowa 
kolor: chrom, satyna, 
patyna, złoty
art: G119-15, G119-21

Gałki
Gałka owal
27x9, kolor: chrom mat, 
nikiel satyna
art. 50.12086

Gałka plastikowa
22x29-mini, 22x34-mała 
22x43-średnia, 23x50-duża
kolor: biały, czarny, niebieski, 
zielony, żółty
 

Gałka drewniana 
mała płaska
30x25, kolor: buk, 
dąb rustikal, mahoń, 
olcha, sosna, biała 

Gałka drewniana 
średnia płaska
35x26, kolor: buk, dąb 
rustikal, dąb natralny, mahoń, 
sosna, wiśnia, biała, czarna

Gałka drewniana 
średnia frez
35x28, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb 
naturalny, sosna

Gałka drewniana 
średnia wypukła
38x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
duża płaska
40x29, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, 
olcha, sosna

Gałka frez
   21x9, kolor: chrom
   art. 50.12087

GAŁKI

��

Gałka drewniana 
średnia płaska
35x26, kolor: buk, dąb 
rustikal, dąb natralny, mahoń, 
sosna, wiśnia, biała, czarna

Gałka 
drewniana 
duża płaska
40x29, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, 
olcha, sosna

Gałka
drewniana 
duża wypukła
41x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb 
naturalny, 
mahoń, olcha, 
sosna, czarna

Gałka 
drewniana 
stożek mały 60
18x28, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
stożek duży 61
24x26, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
owal 63
21x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
walec 64
23x30, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
grzybek 65
30x28, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
GDD 01
16x36, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka drewniana 
GDD 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka
drewniana 
GDD 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDD 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka frez
   21x9, kolor: chrom
   art. 50.12087

GAŁKI

��

Gałka drewniana 
średnia płaska
35x26, kolor: buk, dąb 
rustikal, dąb natralny, mahoń, 
sosna, wiśnia, biała, czarna

Gałka 
drewniana 
duża płaska
40x29, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, 
olcha, sosna

Gałka
drewniana 
duża wypukła
41x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb 
naturalny, 
mahoń, olcha, 
sosna, czarna

Gałka 
drewniana 
stożek mały 60
18x28, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
stożek duży 61
24x26, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
owal 63
21x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
walec 64
23x30, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
grzybek 65
30x28, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
GDD 01
16x36, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka drewniana 
GDD 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka
drewniana 
GDD 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDD 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka frez
   21x9, kolor: chrom
   art. 50.12087

GAŁKI

��

Gałka drewniana 
średnia płaska
35x26, kolor: buk, dąb 
rustikal, dąb natralny, mahoń, 
sosna, wiśnia, biała, czarna

Gałka 
drewniana 
duża płaska
40x29, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, 
olcha, sosna

Gałka
drewniana 
duża wypukła
41x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb 
naturalny, 
mahoń, olcha, 
sosna, czarna

Gałka 
drewniana 
stożek mały 60
18x28, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
stożek duży 61
24x26, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
owal 63
21x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
walec 64
23x30, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
grzybek 65
30x28, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
GDD 01
16x36, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka drewniana 
GDD 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka
drewniana 
GDD 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDD 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka frez
   21x9, kolor: chrom
   art. 50.12087

GAŁKI

��

Gałka drewniana 
średnia płaska
35x26, kolor: buk, dąb 
rustikal, dąb natralny, mahoń, 
sosna, wiśnia, biała, czarna

Gałka 
drewniana 
duża płaska
40x29, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, 
olcha, sosna

Gałka
drewniana 
duża wypukła
41x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb 
naturalny, 
mahoń, olcha, 
sosna, czarna

Gałka 
drewniana 
stożek mały 60
18x28, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
stożek duży 61
24x26, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
owal 63
21x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
walec 64
23x30, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
grzybek 65
30x28, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
GDD 01
16x36, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka drewniana 
GDD 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka
drewniana 
GDD 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDD 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka frez
   21x9, kolor: chrom
   art. 50.12087

Gałka frez
21x9 
kolor: chrom 
art. 50.12087

�4

Gałka meblowa 
kolor: chrom, satyna, 
patyna, złoty
art: G119-15, G119-21

Gałki
Gałka owal
27x9, kolor: chrom mat, 
nikiel satyna
art. 50.12086

Gałka plastikowa
22x29-mini, 22x34-mała 
22x43-średnia, 23x50-duża
kolor: biały, czarny, niebieski, 
zielony, żółty
 

Gałka drewniana 
mała płaska
30x25, kolor: buk, 
dąb rustikal, mahoń, 
olcha, sosna, biała 

Gałka drewniana 
średnia płaska
35x26, kolor: buk, dąb 
rustikal, dąb natralny, mahoń, 
sosna, wiśnia, biała, czarna

Gałka drewniana 
średnia frez
35x28, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb 
naturalny, sosna

Gałka drewniana 
średnia wypukła
38x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
duża płaska
40x29, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, 
olcha, sosna

Gałka frez
   21x9, kolor: chrom
   art. 50.12087
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Gałka drewniana 
GDD 06
16x33 
kolor: buk, olcha, calvados, 
mahoń

GAŁKI

��

Gałka drewniana 
średnia płaska
35x26, kolor: buk, dąb 
rustikal, dąb natralny, mahoń, 
sosna, wiśnia, biała, czarna

Gałka 
drewniana 
duża płaska
40x29, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, 
olcha, sosna

Gałka
drewniana 
duża wypukła
41x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb 
naturalny, 
mahoń, olcha, 
sosna, czarna

Gałka 
drewniana 
stożek mały 60
18x28, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
stożek duży 61
24x26, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
owal 63
21x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
walec 64
23x30, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
grzybek 65
30x28, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
GDD 01
16x36, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka drewniana 
GDD 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka
drewniana 
GDD 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDD 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka frez
   21x9, kolor: chrom
   art. 50.12087

Gałka drewniana 
GDD 07
26x30 
kolor: buk, olcha, calvados, 
mahoń
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Gałka drewniana 
GDM 01
16x34 
kolor: buk, olcha, calvados, 
mahoń

��

Gałki
Gałka 
drewniana 
GDM 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDM 04
16x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń 

Gałka 
drewniana 
GDM 05
 26x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń
 

Kołek
boazeryjny
20x64, kolor: buk, 
dąb rustikal 

Gałka 
drewniana 
GDM 01
16x34, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka drewniana 
GDM 02
26x45 
kolor: buk, olcha, calvados, 
mahoń

Gałka drewniana 
GDM 04
16x45 
kolor: calvados

Gałka drewniana 
GDM 05
26x45 
kolor: calvados

Gałka drewniana 
GDM 06
16x45 
kolor: buk, olcha, calvados, 
mahoń

Gałka drewniana 
GDM 07
26x30 
kolor: buk, olcha, calvados, 
mahoń

Kołek boazeryjny
20x64 
kolor: buk

GAŁKI

��

Gałka drewniana 
średnia płaska
35x26, kolor: buk, dąb 
rustikal, dąb natralny, mahoń, 
sosna, wiśnia, biała, czarna

Gałka 
drewniana 
duża płaska
40x29, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb 
naturalny, mahoń, 
olcha, sosna

Gałka
drewniana 
duża wypukła
41x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb 
naturalny, 
mahoń, olcha, 
sosna, czarna

Gałka 
drewniana 
stożek mały 60
18x28, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
stożek duży 61
24x26, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka 
drewniana 
owal 63
21x35, kolor: buk, 
dąb rustikal, 
dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
walec 64
23x30, kolor: buk, 
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
grzybek 65
30x28, kolor: buk,
dąb rustikal, dąb naturalny, 
mahoń, olcha, sosna

Gałka drewniana 
GDD 01
16x36, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka drewniana 
GDD 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka
drewniana 
GDD 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDD 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka frez
   21x9, kolor: chrom
   art. 50.12087

��

Gałki
Gałka 
drewniana 
GDM 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDM 04
16x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń 

Gałka 
drewniana 
GDM 05
 26x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń
 

Kołek
boazeryjny
20x64, kolor: buk, 
dąb rustikal 

Gałka 
drewniana 
GDM 01
16x34, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

��

Gałki
Gałka 
drewniana 
GDM 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDM 04
16x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń 

Gałka 
drewniana 
GDM 05
 26x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń
 

Kołek
boazeryjny
20x64, kolor: buk, 
dąb rustikal 

Gałka 
drewniana 
GDM 01
16x34, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

��

Gałki
Gałka 
drewniana 
GDM 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDM 04
16x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń 

Gałka 
drewniana 
GDM 05
 26x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń
 

Kołek
boazeryjny
20x64, kolor: buk, 
dąb rustikal 

Gałka 
drewniana 
GDM 01
16x34, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

��

Gałki
Gałka 
drewniana 
GDM 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDM 04
16x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń 

Gałka 
drewniana 
GDM 05
 26x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń
 

Kołek
boazeryjny
20x64, kolor: buk, 
dąb rustikal 

Gałka 
drewniana 
GDM 01
16x34, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

��

Gałki
Gałka 
drewniana 
GDM 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDM 04
16x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń 

Gałka 
drewniana 
GDM 05
 26x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń
 

Kołek
boazeryjny
20x64, kolor: buk, 
dąb rustikal 

Gałka 
drewniana 
GDM 01
16x34, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

��

Gałki
Gałka 
drewniana 
GDM 02
26x45, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń

Gałka 
drewniana 
GDM 04
16x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 07
26x30, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń 

Gałka 
drewniana 
GDM 05
 26x45, kolor: calvados

Gałka 
drewniana 
GDM 06
16x33, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń
 

Kołek
boazeryjny
20x64, kolor: buk, 
dąb rustikal 

Gałka 
drewniana 
GDM 01
16x34, kolor: buk, 
olcha, calvados, mahoń
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Uchwyt 1153
kolor: aluminium 
art. 1153/96 
       1153/128

Uchwyt B 25
kolor: aluminium, nikiel satyna 
art. B 25/128

Uchwyt B 24
kolor: chrom, nikiel satyna 
art. B 24/128 
       B 24/160

Uchwyt B 45
kolor: chrom, nikiel satyna 
art. B 45/128

Uchwyt B 52
kolor: aluminium, nikiel satyna 
art. B 52/160

Uchwyt B 36
kolor: nikiel satyna 
art. B 36/96 
       B 36/128
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UCHWYTY

Uchwyt m
eblowy

kolor: chrom
, 

satyna, złoty

art. 112/64, 112/96

Uchwyt m
eblowy

kolor: chrom
, 

satyna, złoty

art. 246/64, 246/96

Uchwyt m
eblowy

kolor: chrom
, satyna, złoty

art. 289/64, 289/96

289/128

Uchwyt m
eblowy

falisty
kolor: nikiel satyna, 

chrom
 m

at

art. 075/96

Uchwyt m
eblowy prętowy

kolor: nikiel satyna, chrom
 m

at, złoty

art. 078/96

kolor: nikiel satyna, chrom
 m

at

art. 070/64

Uchwyt drewniany

frez 64
kolor: buk,sosna, dąb natu-

ralny, dąb rustikal, m
ahoń, 

biały, czarny

Uchwyt m
eblowy 

plastikowy ES

kolor: biały, niebieski, 

buk, biało-złoty
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Uchwyt meblowy
kolor: chrom, satyna, złoty 
art. 112/64, 112/96

OKUCIA MEBLOWE | UCHWYTY

Uchwyt meblowy
kolor: chrom, satyna, złoty 
art. 246/64, 246/96

Uchwyt meblowy
kolor: chrom, satyna, złoty 
art. 289/64, 289/96

Uchwyt meblowy 
falisty
kolor: nikiel satyna, chrom mat 
art. 075/96

Uchwyt meblowy 
prętowy
kolor: nikiel satyna, chrom mat 
art. 070/64 
art. 078/96

Uchwyt meblowy 
plastikowy ES
kolor: biały, niebieski, buk, 
biało - złoty

��

UCHWYTY

Uchwyt m
eblowy

kolor: chrom
, 

satyna, złoty

art. 112/64, 112/96

Uchwyt m
eblowy

kolor: chrom
, 

satyna, złoty

art. 246/64, 246/96

Uchwyt m
eblowy

kolor: chrom
, satyna, złoty

art. 289/64, 289/96

289/128

Uchwyt m
eblowy

falisty
kolor: nikiel satyna, 

chrom
 m

at

art. 075/96

Uchwyt m
eblowy prętowy

kolor: nikiel satyna, chrom
 m

at, złoty

art. 078/96

kolor: nikiel satyna, chrom
 m

at

art. 070/64

Uchwyt drewniany

frez 64
kolor: buk,sosna, dąb natu-

ralny, dąb rustikal, m
ahoń, 

biały, czarny

Uchwyt m
eblowy 

plastikowy ES

kolor: biały, niebieski, 

buk, biało-złoty

��

UCHWYTY

Uchwyt m
eblowy

kolor: chrom
, 

satyna, złoty

art. 112/64, 112/96

Uchwyt m
eblowy

kolor: chrom
, 

satyna, złoty

art. 246/64, 246/96

Uchwyt m
eblowy

kolor: chrom
, satyna, złoty

art. 289/64, 289/96

289/128

Uchwyt m
eblowy

falisty
kolor: nikiel satyna, 

chrom
 m

at

art. 075/96

Uchwyt m
eblowy prętowy

kolor: nikiel satyna, chrom
 m

at, złoty

art. 078/96

kolor: nikiel satyna, chrom
 m

at

art. 070/64

Uchwyt drewniany

frez 64
kolor: buk,sosna, dąb natu-

ralny, dąb rustikal, m
ahoń, 

biały, czarny

Uchwyt m
eblowy 

plastikowy ES

kolor: biały, niebieski, 

buk, biało-złoty

��

UCHWYTY

Uchwyt m
eblowy

kolor: chrom
, 

satyna, złoty

art. 112/64, 112/96

Uchwyt m
eblowy

kolor: chrom
, 

satyna, złoty

art. 246/64, 246/96

Uchwyt m
eblowy

kolor: chrom
, satyna, złoty

art. 289/64, 289/96

289/128

Uchwyt m
eblowy

falisty
kolor: nikiel satyna, 

chrom
 m

at

art. 075/96

Uchwyt m
eblowy prętowy

kolor: nikiel satyna, chrom
 m

at, złoty

art. 078/96

kolor: nikiel satyna, chrom
 m

at

art. 070/64

Uchwyt drewniany

frez 64
kolor: buk,sosna, dąb natu-

ralny, dąb rustikal, m
ahoń, 

biały, czarny

Uchwyt m
eblowy 

plastikowy ES

kolor: biały, niebieski, 

buk, biało-złoty
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Uchwyt drewniany 
łuk frez 64
kolor: buk, sosna, dąb 
naturalny, dąb rustikal, mahoń, 
olcha

Uchwyt drewniany 
łuk frez 96
kolor: buk, sosna, dąb 
naturalny, dąb rustikal, mahoń, 
olcha

��

UCHWYTY
Uchwyt drewniany
frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
łuk frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
płaski 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk frez 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
płaski 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany 
płaski 64
kolor: buk, sosna, dąb 
naturalny, dąb rustikal, mahoń, 
olcha

Uchwyt drewniany 
płaski 96
kolor: buk, sosna, dąb 
naturalny, dąb rustikal, mahoń, 
olcha

Uchwyt drewniany 
łuk 64
kolor: buk, sosna, dąb 
naturalny, dąb rustikal, mahoń, 
olcha

Uchwyt drewniany 
łuk 96
kolor: buk, sosna, dąb 
naturalny, dąb rustikal, mahoń, 
olcha

Uchwyt drewniany 
łuk 128
kolor: buk, sosna, dąb 
naturalny, dąb rustikal, mahoń, 
olcha

UCHWYTY

��

Uchwyt drewniany
łuk 128
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
owal 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
owal 96
kolor:  buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
owal 128
kolor:  buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
UDM 01
64: kolor: calvados
96: kolor: buk

Uchwyt drewniany
UDM 02
64: kolor: olcha, buk, calvados
96: kolor: buk, calvados, mahoń
128: kolor: buk

Uchwyt drewniany 
owal 64, 96, 128
kolor: buk, sosna, dąb 
naturalny, dąb rustikal, mahoń, 
olcha

Uchwyt drewniany 
UDM 01
64: kolor: calvados 
96: kolor: buk

Uchwyt drewniany 
UDM 02
64: kolor: olcha, buk, calvados 
96: kolor: buk, calvados, mahoń 
128: kolor: buk

UCHWYTY

��

Uchwyt drewniany
łuk 128
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
owal 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
owal 96
kolor:  buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
owal 128
kolor:  buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
UDM 01
64: kolor: calvados
96: kolor: buk

Uchwyt drewniany
UDM 02
64: kolor: olcha, buk, calvados
96: kolor: buk, calvados, mahoń
128: kolor: buk

UCHWYTY

��

Uchwyt drewniany
łuk 128
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
owal 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
owal 96
kolor:  buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
owal 128
kolor:  buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
UDM 01
64: kolor: calvados
96: kolor: buk

Uchwyt drewniany
UDM 02
64: kolor: olcha, buk, calvados
96: kolor: buk, calvados, mahoń
128: kolor: buk

��

UCHWYTY
Uchwyt drewniany
frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
łuk frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
płaski 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk frez 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
płaski 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

��

UCHWYTY
Uchwyt drewniany
frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
łuk frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
płaski 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk frez 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
płaski 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

��

UCHWYTY
Uchwyt drewniany
frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
łuk frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
płaski 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk frez 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
płaski 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

��

UCHWYTY
Uchwyt drewniany
frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
łuk frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
płaski 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk frez 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
płaski 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

��

UCHWYTY
Uchwyt drewniany
frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
łuk frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
płaski 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk frez 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
płaski 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

UCHWYTY

��

Uchwyt drewniany
łuk 128
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
owal 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
owal 96
kolor:  buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
owal 128
kolor:  buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
UDM 01
64: kolor: calvados
96: kolor: buk

Uchwyt drewniany
UDM 02
64: kolor: olcha, buk, calvados
96: kolor: buk, calvados, mahoń
128: kolor: buk

Uchwyt drewniany 
frez 64
kolor: buk, sosna, dąb naturalny, 
dąb rustikal, mahoń, olcha, biały, 
czarny

��

UCHWYTY
Uchwyt meblowy
kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. 112/64, 112/96

Uchwyt meblowy
kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. 246/64, 246/96

Uchwyt meblowy
kolor: chrom, satyna, złoty
art. 289/64, 289/96
289/128

Uchwyt meblowy
falisty
kolor: nikiel satyna, 
chrom mat
art. 075/96

Uchwyt meblowy prętowy
kolor: nikiel satyna, chrom mat, złoty
art. 078/96
kolor: nikiel satyna, chrom mat
art. 070/64

Uchwyt drewniany
frez 64
kolor: buk,sosna, dąb natu-
ralny, dąb rustikal, mahoń, 
biały, czarny

Uchwyt meblowy 
plastikowy ES
kolor: biały, niebieski, 
buk, biało-złoty

Uchwyt drewniany 
frez 96
kolor: buk, sosna, dąb 
naturalny, dąb rustikal, mahoń, 
olcha, biały, czarny

��

UCHWYTY
Uchwyt drewniany
frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
łuk frez 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, biały, czarny

Uchwyt drewniany
płaski 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
łuk frez 64
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha

Uchwyt drewniany
płaski 96
kolor: buk, sosna, 
dąb naturalny, dąb rustikal, 
mahoń, olcha
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Wspornik 
budowlany
75x100, 100x125, 125x150, 
150x175, 150x200, 200x250, 
250x300, 300x350, 350x400, 
400x450 
kolor: biały, brąz, beż, czarny

Wspornik z osłoną
80x120, 115x180, 150x240 
kolor: biały, brąz, beż, czarny

wizjery

��

Wizjer drzwiowy 14
 rozmiar: 35-50, 35-60
 kolor: chrom, satyna, złoty, patyna

Wizjer drzwiowy 16
rozmiar: 35-50, 35-60
kolor: chrom, satyna, złoty

Wizjer drzwiowy 16
rozmiar: 50-75 mm
kolor: chrom, satyna, złoty

Wizjer drzwiowy stalowy 22
rozmiar: 35-60
kolor: chrom, złoty

Wsporniki

�0

Wspornik budowlany
75x100, 100x125, 125x150, 150x175
150x200, 200x250, 250x300, 300x350
kolor: biały, brąz, czarny, szary

Wspornik z osłoną
80x120, 115x180, 150x240
kolor: biały, brąz, beż, czarny

Wspornik budowlany składany
200x200, 300x300, 400 x400
kolor: biały

Wspornik ozdobny GHSB
 90X120, 130X200, 180X240
 kolor: czarny

Wsporniki

�0

Wspornik budowlany
75x100, 100x125, 125x150, 150x175
150x200, 200x250, 250x300, 300x350
kolor: biały, brąz, czarny, szary

Wspornik z osłoną
80x120, 115x180, 150x240
kolor: biały, brąz, beż, czarny

Wspornik budowlany składany
200x200, 300x300, 400 x400
kolor: biały

Wspornik ozdobny GHSB
 90X120, 130X200, 180X240
 kolor: czarny

Wspornik ozdobny 
GHSB
90x120, 130x200, 180x240 
kolor: czarny

Wsporniki

�0

Wspornik budowlany
75x100, 100x125, 125x150, 150x175
150x200, 200x250, 250x300, 300x350
kolor: biały, brąz, czarny, szary

Wspornik z osłoną
80x120, 115x180, 150x240
kolor: biały, brąz, beż, czarny

Wspornik budowlany składany
200x200, 300x300, 400 x400
kolor: biały

Wspornik ozdobny GHSB
 90X120, 130X200, 180X240
 kolor: czarny

Wspornik 
budowlany 
składany
200x200, 300x300, 400x400 
kolor: biały

Wsporniki

�0

Wspornik budowlany
75x100, 100x125, 125x150, 150x175
150x200, 200x250, 250x300, 300x350
kolor: biały, brąz, czarny, szary

Wspornik z osłoną
80x120, 115x180, 150x240
kolor: biały, brąz, beż, czarny

Wspornik budowlany składany
200x200, 300x300, 400 x400
kolor: biały

Wspornik ozdobny GHSB
 90X120, 130X200, 180X240
 kolor: czarny

Wizjer drzwiowy 14
35-50, 35-60 
kolor: chrom, satyna, złoty, 
patyna

Wizjer drzwiowy 16
35-50, 35-60 
kolor: chrom, satyna, złoty

wizjery

��

Wizjer drzwiowy 14
 rozmiar: 35-50, 35-60
 kolor: chrom, satyna, złoty, patyna

Wizjer drzwiowy 16
rozmiar: 35-50, 35-60
kolor: chrom, satyna, złoty

Wizjer drzwiowy 16
rozmiar: 50-75 mm
kolor: chrom, satyna, złoty

Wizjer drzwiowy stalowy 22
rozmiar: 35-60
kolor: chrom, złoty

Wizjer drzwiowy 16
50-75 mm 
kolor: chrom, satyna, złoty

Wizjer drzwiowy 
stalowy 22
35-60 
kolor: chrom, złoty

wizjery

��

Wizjer drzwiowy 14
 rozmiar: 35-50, 35-60
 kolor: chrom, satyna, złoty, patyna

Wizjer drzwiowy 16
rozmiar: 35-50, 35-60
kolor: chrom, satyna, złoty

Wizjer drzwiowy 16
rozmiar: 50-75 mm
kolor: chrom, satyna, złoty

Wizjer drzwiowy stalowy 22
rozmiar: 35-60
kolor: chrom, złoty

wizjery

��

Wizjer drzwiowy 14
 rozmiar: 35-50, 35-60
 kolor: chrom, satyna, złoty, patyna

Wizjer drzwiowy 16
rozmiar: 35-50, 35-60
kolor: chrom, satyna, złoty

Wizjer drzwiowy 16
rozmiar: 50-75 mm
kolor: chrom, satyna, złoty

Wizjer drzwiowy stalowy 22
rozmiar: 35-60
kolor: chrom, złoty
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Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty 
art. G 19x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty 
art. G 21x28

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty 
art. G 28x30

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, złoty, patyna 
art. DS 004

odboje drzwiowe

��

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny
art. DS 8018

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 19x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 28x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 21x28

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel
satyna, złoty 
art. DS 003

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, 
chrom matowy, mosiądz
art. G 402

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel 
satyna, złoty, złoty satyna
art. DS 028

Odbój drzwiowy
Kolor: chrom, satyna, 
złoty, patyna
art. DS 004

odboje drzwiowe

��

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny
art. DS 8018

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 19x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 28x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 21x28

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel
satyna, złoty 
art. DS 003

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, 
chrom matowy, mosiądz
art. G 402

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel 
satyna, złoty, złoty satyna
art. DS 028

Odbój drzwiowy
Kolor: chrom, satyna, 
złoty, patyna
art. DS 004

odboje drzwiowe

��

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny
art. DS 8018

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 19x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 28x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 21x28

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel
satyna, złoty 
art. DS 003

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, 
chrom matowy, mosiądz
art. G 402

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel 
satyna, złoty, złoty satyna
art. DS 028

Odbój drzwiowy
Kolor: chrom, satyna, 
złoty, patyna
art. DS 004

odboje drzwiowe

��

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny
art. DS 8018

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 19x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 28x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 21x28

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel
satyna, złoty 
art. DS 003

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, 
chrom matowy, mosiądz
art. G 402

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel 
satyna, złoty, złoty satyna
art. DS 028

Odbój drzwiowy
Kolor: chrom, satyna, 
złoty, patyna
art. DS 004

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, chrom matowy, 
mosiądz 
art. G 402

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel satyna, 
złoty, patyna 
art. DS 003

odboje drzwiowe

��

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny
art. DS 8018

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 19x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 28x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 21x28

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel
satyna, złoty 
art. DS 003

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, 
chrom matowy, mosiądz
art. G 402

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel 
satyna, złoty, złoty satyna
art. DS 028

Odbój drzwiowy
Kolor: chrom, satyna, 
złoty, patyna
art. DS 004

odboje drzwiowe

��

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny
art. DS 8018

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 19x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 28x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 21x28

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel
satyna, złoty 
art. DS 003

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, 
chrom matowy, mosiądz
art. G 402

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel 
satyna, złoty, złoty satyna
art. DS 028

Odbój drzwiowy
Kolor: chrom, satyna, 
złoty, patyna
art. DS 004

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel satyna, złoty, 
złoty satyna 
art. DS 028

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna 
art. SDH 049 SS

odboje drzwiowe

��

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny
art. DS 8018

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 19x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 28x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 21x28

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel
satyna, złoty 
art. DS 003

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, 
chrom matowy, mosiądz
art. G 402

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel 
satyna, złoty, złoty satyna
art. DS 028

Odbój drzwiowy
Kolor: chrom, satyna, 
złoty, patyna
art. DS 004

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, patyna 
art. SDH 050 SS

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny 
art. DS 8018

odboje drzwiowe

��

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny
art. DS 8018

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 19x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 28x30

Odbój drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. G 21x28

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel
satyna, złoty 
art. DS 003

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, 
chrom matowy, mosiądz
art. G 402

Odbój drzwiowy
kolor: chrom, nikiel 
satyna, złoty, złoty satyna
art. DS 028

Odbój drzwiowy
Kolor: chrom, satyna, 
złoty, patyna
art. DS 004
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Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny 
art. S 0301 /44 mm/

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny 
art. S 0302 /73 mm/

Odbój drzwiowy 
przylepny
Ø 60 mm  
kolor: biały, beż, brąz, szary

Odbój drzwiowy 
gumowy
kolor: biały, brąz, czarny, szary 
rozmiar: 27x32 mm

Odbój drzwiowy 
gumowy walec
kolor: biały, brąz, czarny, szary 
rozmiar: 30x35 mm

Odbój drzwiowy 
gumowy medium
kolor: biały, brąz, czarny, szary 
rozmiar: 64x47 mm

odboje drzwiowe

��

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny, szary
art S 0301 /44 mm/

Odbój drzwiowy
kolor: biały, szary
art S 0302 /73 mm/

Odbój drzwiowy
zatrzaskowy
art. G 401

Odbój drzwiowy
magnetyczny
kolor: chrom, złoty
art. DS 027

Odbój drzwiowy
ścienny
kolor: chrom, złoty
art. DS 005

Odbój drzwiowy
gumowy
kolor: biały, brąz 
czarny, szary

A

B

odboje drzwiowe

��

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny, szary
art S 0301 /44 mm/

Odbój drzwiowy
kolor: biały, szary
art S 0302 /73 mm/

Odbój drzwiowy
zatrzaskowy
art. G 401

Odbój drzwiowy
magnetyczny
kolor: chrom, złoty
art. DS 027

Odbój drzwiowy
ścienny
kolor: chrom, złoty
art. DS 005

Odbój drzwiowy
gumowy
kolor: biały, brąz 
czarny, szary

A

B
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Odbój drzwiowy 
ścienny
kolor: chrom, złoty 
art. DS 005

Odbój drzwiowy 
zatrzaskowy
art. G 401

Odbój drzwiowy 
magnetyczny
kolor: złoty 
art. DS 027

Odbój drzwiowy 
magnetyczny
kolor: nikiel satyna 
art. SMDS 001 SS

Odbój drzwiowy 
magnetyczny
kolor: nikiel satyna 
art. SMDS 017 SS

Odbój drzwiowy 
magnetyczny
kolor: nikiel satyna, patyna 
art. G7-039

odboje drzwiowe

��

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny, szary
art S 0301 /44 mm/

Odbój drzwiowy
kolor: biały, szary
art S 0302 /73 mm/

Odbój drzwiowy
zatrzaskowy
art. G 401

Odbój drzwiowy
magnetyczny
kolor: chrom, złoty
art. DS 027

Odbój drzwiowy
ścienny
kolor: chrom, złoty
art. DS 005

Odbój drzwiowy
gumowy
kolor: biały, brąz 
czarny, szary

A

B

odboje drzwiowe

��

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny, szary
art S 0301 /44 mm/

Odbój drzwiowy
kolor: biały, szary
art S 0302 /73 mm/

Odbój drzwiowy
zatrzaskowy
art. G 401

Odbój drzwiowy
magnetyczny
kolor: chrom, złoty
art. DS 027

Odbój drzwiowy
ścienny
kolor: chrom, złoty
art. DS 005

Odbój drzwiowy
gumowy
kolor: biały, brąz 
czarny, szary

A

B

odboje drzwiowe

��

Odbój drzwiowy
kolor: biały, brąz, czarny, szary
art S 0301 /44 mm/

Odbój drzwiowy
kolor: biały, szary
art S 0302 /73 mm/

Odbój drzwiowy
zatrzaskowy
art. G 401

Odbój drzwiowy
magnetyczny
kolor: chrom, złoty
art. DS 027

Odbój drzwiowy
ścienny
kolor: chrom, złoty
art. DS 005

Odbój drzwiowy
gumowy
kolor: biały, brąz 
czarny, szary

A

B
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zawiasy drzwiowe

�4

Zawias wpuszczany
kolor: chrom, złoty
art. A2 68x15
art. A4 93x24

Zawias szarnier 
mosiężny
rozmiar: 75x65x3 
100x65x3
art. MHV

Zawias łożyskowany 
mosiężny
rozmiar: 75x65x3, 
100x75x3, 125x75x3
art. MHB

Zawias wręcany
rozmiar: 8x80, 14x120, 
14x140, 18x160

Zawias wahadłowy
rozmiar: 50, 75, 100
kolor: chrom, złoty
art. GSH

ZAWIASY DRZWIOWE | OKUCIA BUDOWLANE 

Zawias wahadłowy
art. TY-SBE 77 
art. TY-SBE 103 
materiał: stal kwasoodporna

Zawias wahadłowy
rozmiar: 50, 75, 100 
kolor: chrom, złoty 
art. GSH

Zawias wpuszczany
kolor: chrom, złoty 
art. A2 68x15 
art. A4 93x24

Zawias szarnier 
mosiężny
rozmiar: 75x65x3 
100x65x3 
art. MHV

Zawias łożyskowy 
mosiężny
rozmiar: 75x65x3 
100x75x3 
125x75x3 
art. MHB

zawiasy drzwiowe

�4

Zawias wpuszczany
kolor: chrom, złoty
art. A2 68x15
art. A4 93x24

Zawias szarnier 
mosiężny
rozmiar: 75x65x3 
100x65x3
art. MHV

Zawias łożyskowany 
mosiężny
rozmiar: 75x65x3, 
100x75x3, 125x75x3
art. MHB

Zawias wręcany
rozmiar: 8x80, 14x120, 
14x140, 18x160

Zawias wahadłowy
rozmiar: 50, 75, 100
kolor: chrom, złoty
art. GSH

zawiasy drzwiowe

�4

Zawias wpuszczany
kolor: chrom, złoty
art. A2 68x15
art. A4 93x24

Zawias szarnier 
mosiężny
rozmiar: 75x65x3 
100x65x3
art. MHV

Zawias łożyskowany 
mosiężny
rozmiar: 75x65x3, 
100x75x3, 125x75x3
art. MHB

Zawias wręcany
rozmiar: 8x80, 14x120, 
14x140, 18x160

Zawias wahadłowy
rozmiar: 50, 75, 100
kolor: chrom, złoty
art. GSH

zawiasy drzwiowe

�4

Zawias wpuszczany
kolor: chrom, złoty
art. A2 68x15
art. A4 93x24

Zawias szarnier 
mosiężny
rozmiar: 75x65x3 
100x65x3
art. MHV

Zawias łożyskowany 
mosiężny
rozmiar: 75x65x3, 
100x75x3, 125x75x3
art. MHB

Zawias wręcany
rozmiar: 8x80, 14x120, 
14x140, 18x160

Zawias wahadłowy
rozmiar: 50, 75, 100
kolor: chrom, złoty
art. GSH

Zawias wkręcany
rozmiar: 8x80 
14x120 
14x140 
18x160

zawiasy drzwiowe

�4

Zawias wpuszczany
kolor: chrom, złoty
art. A2 68x15
art. A4 93x24

Zawias szarnier 
mosiężny
rozmiar: 75x65x3 
100x65x3
art. MHV

Zawias łożyskowany 
mosiężny
rozmiar: 75x65x3, 
100x75x3, 125x75x3
art. MHB

Zawias wręcany
rozmiar: 8x80, 14x120, 
14x140, 18x160

Zawias wahadłowy
rozmiar: 50, 75, 100
kolor: chrom, złoty
art. GSH
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��

Zamek hakowy
art. 7002

Zasuwka drzwiowa
55x40, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 901

Zasuwka drzwiowa
59x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 902

Zasuwka drzwiowa
42x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 722

Rygiel mosiężny
rozmiar: 35x22, 50x22, 
62x22, 100x22
art. MTB

Rygiel mosiężny
rozmiar: 75x24
art. MTBH

Rygiel stalowy
  rozmiar: 50, 75, 100, 125
  kolor: nikiel, złoty
  art. HBB

Skobel mosiężny
rozmiar: 50, 75, 100
art. MHS

Skobel z zamkiem
rozmiar: 65, 100
kolor: nikiel, złoty
art. GHS

OKUCIA BUDOWLANE | RYGLE I ZAMKNIĘCIA

Zamek hakowy
art. 7002

Zasuwa drzwiowa
55x40 
kolor: chrom, satyna, złoty 
art. GDL 901

Zasuwka drzwiowa
59x30 
kolor: satyna 
art. GDL 902

Zasuwka drzwiowa
42x30 
kolor: chrom, złoty 
art. GDL 722

Rygiel mosiężny
rozmiar: 35x22, 50x22, 62x22, 
100x22 
art. MTB

rygle i zamknięcia

��

Zamek hakowy
art. 7002

Zasuwka drzwiowa
55x40, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 901

Zasuwka drzwiowa
59x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 902

Zasuwka drzwiowa
42x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 722

Rygiel mosiężny
rozmiar: 35x22, 50x22, 
62x22, 100x22
art. MTB

Rygiel mosiężny
rozmiar: 75x24
art. MTBH

Rygiel stalowy
  rozmiar: 50, 75, 100, 125
  kolor: nikiel, złoty
  art. HBB

Skobel mosiężny
rozmiar: 50, 75, 100
art. MHS

Skobel z zamkiem
rozmiar: 65, 100
kolor: nikiel, złoty
art. GHS

rygle i zamknięcia

��

Zamek hakowy
art. 7002

Zasuwka drzwiowa
55x40, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 901

Zasuwka drzwiowa
59x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 902

Zasuwka drzwiowa
42x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 722

Rygiel mosiężny
rozmiar: 35x22, 50x22, 
62x22, 100x22
art. MTB

Rygiel mosiężny
rozmiar: 75x24
art. MTBH

Rygiel stalowy
  rozmiar: 50, 75, 100, 125
  kolor: nikiel, złoty
  art. HBB

Skobel mosiężny
rozmiar: 50, 75, 100
art. MHS

Skobel z zamkiem
rozmiar: 65, 100
kolor: nikiel, złoty
art. GHS

rygle i zamknięcia

��

Zamek hakowy
art. 7002

Zasuwka drzwiowa
55x40, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 901

Zasuwka drzwiowa
59x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 902

Zasuwka drzwiowa
42x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 722

Rygiel mosiężny
rozmiar: 35x22, 50x22, 
62x22, 100x22
art. MTB

Rygiel mosiężny
rozmiar: 75x24
art. MTBH

Rygiel stalowy
  rozmiar: 50, 75, 100, 125
  kolor: nikiel, złoty
  art. HBB

Skobel mosiężny
rozmiar: 50, 75, 100
art. MHS

Skobel z zamkiem
rozmiar: 65, 100
kolor: nikiel, złoty
art. GHS

rygle i zamknięcia

��

Zamek hakowy
art. 7002

Zasuwka drzwiowa
55x40, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 901

Zasuwka drzwiowa
59x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 902

Zasuwka drzwiowa
42x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 722

Rygiel mosiężny
rozmiar: 35x22, 50x22, 
62x22, 100x22
art. MTB

Rygiel mosiężny
rozmiar: 75x24
art. MTBH

Rygiel stalowy
  rozmiar: 50, 75, 100, 125
  kolor: nikiel, złoty
  art. HBB

Skobel mosiężny
rozmiar: 50, 75, 100
art. MHS

Skobel z zamkiem
rozmiar: 65, 100
kolor: nikiel, złoty
art. GHS

Rygiel mosiężny
rozmiar: 75x24 
art. MTBH

rygle i zamknięcia

��

Zamek hakowy
art. 7002

Zasuwka drzwiowa
55x40, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 901

Zasuwka drzwiowa
59x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 902

Zasuwka drzwiowa
42x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 722

Rygiel mosiężny
rozmiar: 35x22, 50x22, 
62x22, 100x22
art. MTB

Rygiel mosiężny
rozmiar: 75x24
art. MTBH

Rygiel stalowy
  rozmiar: 50, 75, 100, 125
  kolor: nikiel, złoty
  art. HBB

Skobel mosiężny
rozmiar: 50, 75, 100
art. MHS

Skobel z zamkiem
rozmiar: 65, 100
kolor: nikiel, złoty
art. GHS

Rygiel stalowy
kolor: nikiel, złoty 
rozmiar: 50, 75, 100, 125 
art. HBB

Skobel mosiężny
rozmiar: 50, 75, 100 
art. MHS

rygle i zamknięcia

��

Zamek hakowy
art. 7002

Zasuwka drzwiowa
55x40, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 901

Zasuwka drzwiowa
59x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 902

Zasuwka drzwiowa
42x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 722

Rygiel mosiężny
rozmiar: 35x22, 50x22, 
62x22, 100x22
art. MTB

Rygiel mosiężny
rozmiar: 75x24
art. MTBH

Rygiel stalowy
  rozmiar: 50, 75, 100, 125
  kolor: nikiel, złoty
  art. HBB

Skobel mosiężny
rozmiar: 50, 75, 100
art. MHS

Skobel z zamkiem
rozmiar: 65, 100
kolor: nikiel, złoty
art. GHS

rygle i zamknięcia

��

Zamek hakowy
art. 7002

Zasuwka drzwiowa
55x40, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 901

Zasuwka drzwiowa
59x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 902

Zasuwka drzwiowa
42x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 722

Rygiel mosiężny
rozmiar: 35x22, 50x22, 
62x22, 100x22
art. MTB

Rygiel mosiężny
rozmiar: 75x24
art. MTBH

Rygiel stalowy
  rozmiar: 50, 75, 100, 125
  kolor: nikiel, złoty
  art. HBB

Skobel mosiężny
rozmiar: 50, 75, 100
art. MHS

Skobel z zamkiem
rozmiar: 65, 100
kolor: nikiel, złoty
art. GHS

Skobel z zamkiem
rozmiar: 65 
kolor: nikiel 
art. GHS

rygle i zamknięcia

��

Zamek hakowy
art. 7002

Zasuwka drzwiowa
55x40, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 901

Zasuwka drzwiowa
59x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 902

Zasuwka drzwiowa
42x30, kolor: chrom, 
satyna, złoty
art. GDL 722

Rygiel mosiężny
rozmiar: 35x22, 50x22, 
62x22, 100x22
art. MTB

Rygiel mosiężny
rozmiar: 75x24
art. MTBH

Rygiel stalowy
  rozmiar: 50, 75, 100, 125
  kolor: nikiel, złoty
  art. HBB

Skobel mosiężny
rozmiar: 50, 75, 100
art. MHS

Skobel z zamkiem
rozmiar: 65, 100
kolor: nikiel, złoty
art. GHS

Haczyk druciany
rozmiar: 60, 80, 100, 120

rygle i zamknięcia

��

Haczyk druciany
rozmiar: 60, 80, 100, 120

Haczyk mosiężny
rozmiar: 75, 100
art. MCH

Haczyk mosiężny
rozmiar: 100
art. MCHF

Łańcuch drzwiowy
kolor: nikiel, złoty
art. 828

Łańcuch sztywny
kolor: nikiel, złoty
art. GDG 1007

Stoper drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. GDH 100

Stoper drzwiowy
kolor: biały
art. GDH 175

Kantrygiel 
art.G 1350 /przesuwny/
art. G 1352 / z dźwignią/

Kantrygiel mosiężny
art. MFL 200
art. MFL 250



30 | AGAMET 2011 OKUCIA BUDOWLANE

RYGLE I ZAMKNIĘCIA | OKUCIA BUDOWLANE 

Haczyk mosiężny
rozmiar: 100 
art. MCHF

Łańcuch drzwiowy
kolor: nikiel, złoty, patyna 
art. 828

Łańcuch sztywny
kolor: nikiel, złoty 
art. GDG 1007

Stoper drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty 
art. GDH 100

Stoper drzwiowy
kolor: biały 
art. GDH 175

Haczyk mosiężny
rozmiar: 75, 100 
art. MCH

rygle i zamknięcia

��

Haczyk druciany
rozmiar: 60, 80, 100, 120

Haczyk mosiężny
rozmiar: 75, 100
art. MCH

Haczyk mosiężny
rozmiar: 100
art. MCHF

Łańcuch drzwiowy
kolor: nikiel, złoty
art. 828

Łańcuch sztywny
kolor: nikiel, złoty
art. GDG 1007

Stoper drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. GDH 100

Stoper drzwiowy
kolor: biały
art. GDH 175

Kantrygiel 
art.G 1350 /przesuwny/
art. G 1352 / z dźwignią/

Kantrygiel mosiężny
art. MFL 200
art. MFL 250

rygle i zamknięcia

��

Haczyk druciany
rozmiar: 60, 80, 100, 120

Haczyk mosiężny
rozmiar: 75, 100
art. MCH

Haczyk mosiężny
rozmiar: 100
art. MCHF

Łańcuch drzwiowy
kolor: nikiel, złoty
art. 828

Łańcuch sztywny
kolor: nikiel, złoty
art. GDG 1007

Stoper drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. GDH 100

Stoper drzwiowy
kolor: biały
art. GDH 175

Kantrygiel 
art.G 1350 /przesuwny/
art. G 1352 / z dźwignią/

Kantrygiel mosiężny
art. MFL 200
art. MFL 250

rygle i zamknięcia

��

Haczyk druciany
rozmiar: 60, 80, 100, 120

Haczyk mosiężny
rozmiar: 75, 100
art. MCH

Haczyk mosiężny
rozmiar: 100
art. MCHF

Łańcuch drzwiowy
kolor: nikiel, złoty
art. 828

Łańcuch sztywny
kolor: nikiel, złoty
art. GDG 1007

Stoper drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. GDH 100

Stoper drzwiowy
kolor: biały
art. GDH 175

Kantrygiel 
art.G 1350 /przesuwny/
art. G 1352 / z dźwignią/

Kantrygiel mosiężny
art. MFL 200
art. MFL 250

rygle i zamknięcia

��

Haczyk druciany
rozmiar: 60, 80, 100, 120

Haczyk mosiężny
rozmiar: 75, 100
art. MCH

Haczyk mosiężny
rozmiar: 100
art. MCHF

Łańcuch drzwiowy
kolor: nikiel, złoty
art. 828

Łańcuch sztywny
kolor: nikiel, złoty
art. GDG 1007

Stoper drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. GDH 100

Stoper drzwiowy
kolor: biały
art. GDH 175

Kantrygiel 
art.G 1350 /przesuwny/
art. G 1352 / z dźwignią/

Kantrygiel mosiężny
art. MFL 200
art. MFL 250

rygle i zamknięcia

��

Haczyk druciany
rozmiar: 60, 80, 100, 120

Haczyk mosiężny
rozmiar: 75, 100
art. MCH

Haczyk mosiężny
rozmiar: 100
art. MCHF

Łańcuch drzwiowy
kolor: nikiel, złoty
art. 828

Łańcuch sztywny
kolor: nikiel, złoty
art. GDG 1007

Stoper drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. GDH 100

Stoper drzwiowy
kolor: biały
art. GDH 175

Kantrygiel 
art.G 1350 /przesuwny/
art. G 1352 / z dźwignią/

Kantrygiel mosiężny
art. MFL 200
art. MFL 250

rygle i zamknięcia

��

Haczyk druciany
rozmiar: 60, 80, 100, 120

Haczyk mosiężny
rozmiar: 75, 100
art. MCH

Haczyk mosiężny
rozmiar: 100
art. MCHF

Łańcuch drzwiowy
kolor: nikiel, złoty
art. 828

Łańcuch sztywny
kolor: nikiel, złoty
art. GDG 1007

Stoper drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. GDH 100

Stoper drzwiowy
kolor: biały
art. GDH 175

Kantrygiel 
art.G 1350 /przesuwny/
art. G 1352 / z dźwignią/

Kantrygiel mosiężny
art. MFL 200
art. MFL 250

Kantrygiel
art. G 1350 / przesuwny / 
art. G 1352 / z dźwignią /

Kantrygiel mosiężny
art. MFL 200 
art. MFL 250

rygle i zamknięcia

��

Haczyk druciany
rozmiar: 60, 80, 100, 120

Haczyk mosiężny
rozmiar: 75, 100
art. MCH

Haczyk mosiężny
rozmiar: 100
art. MCHF

Łańcuch drzwiowy
kolor: nikiel, złoty
art. 828

Łańcuch sztywny
kolor: nikiel, złoty
art. GDG 1007

Stoper drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. GDH 100

Stoper drzwiowy
kolor: biały
art. GDH 175

Kantrygiel 
art.G 1350 /przesuwny/
art. G 1352 / z dźwignią/

Kantrygiel mosiężny
art. MFL 200
art. MFL 250

rygle i zamknięcia

��

Haczyk druciany
rozmiar: 60, 80, 100, 120

Haczyk mosiężny
rozmiar: 75, 100
art. MCH

Haczyk mosiężny
rozmiar: 100
art. MCHF

Łańcuch drzwiowy
kolor: nikiel, złoty
art. 828

Łańcuch sztywny
kolor: nikiel, złoty
art. GDG 1007

Stoper drzwiowy
kolor: nikiel satyna, złoty
art. GDH 100

Stoper drzwiowy
kolor: biały
art. GDH 175

Kantrygiel 
art.G 1350 /przesuwny/
art. G 1352 / z dźwignią/

Kantrygiel mosiężny
art. MFL 200
art. MFL 250
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mocowanie flagi

��

Kantrygiel mosiężny
art. MFL 200
art. MFL 250

Mocowanie flagi 
pojedyncze

Mocowanie flagi 
podwójne

Mocowanie flagi 
pojedyńcze

Mocowanie flagi 
podwójne

mocowanie flagi

��

Kantrygiel mosiężny
art. MFL 200
art. MFL 250

Mocowanie flagi 
pojedyncze

Mocowanie flagi 
podwójne
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Cyfra 
samoprzylepna 
mosiężna 45mm
kolor: mosiądz, chrom, patyna

Cyfra mosiężna 
przybijana
rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm 
kolor: mosiądz, chrom

Litera mosiężna 
rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm 
kolor: mosiądz, chrom

Cyfra tworzywo
rozmiar: 180 mm 
kolor: czarny, brąz 

Litera tworzywo 
rozmiar: 90 mm: A, B, C, D  
rozmiar: 62 mm: cały alfabet  
kolor: czarny brąz,

Cyfra 
samoprzylepna znal 
45 mm
kolor: złoty, chrom, satyna

Cyfra 
samoprzylepna 
tabliczka
43x22 
kolor: chrom

Oznaczenie 
łazienkowe tabliczka
rozmiar: 70x35 
kolor: chrom 

CYFRY I LITERY

��

Cyfra samoprzylepna 
znal 45 mm
kolor: złoty, chrom, satyna

Cyfra samoprzylepna 
mosiężna 45 mm
kolor: mosiądz, chrom, patyna

Cyfra mosiężna
 przybijana
  rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
  kolor: mosiądz, chrom

Litera mosiężna
rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
kolor: mosiądz, chrom

Cyfra tworzywo
rozmiar: 180 mm
kolor: czarny, brąz

Litera tworzywo
rozmiar: 90 mm: A, B, C, D
rozmiar: 62 mm: cały alfabet
kolor: czarny, brąz

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
kolor: mosiądz, chrom

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
rozmiar: 50 mm
kolor: mosiądz, chrom

Kołatka mosiężna 
Amfora
kolor: mosiądz, patyna

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

CYFRY I LITERY

��

Cyfra samoprzylepna 
znal 45 mm
kolor: złoty, chrom, satyna

Cyfra samoprzylepna 
mosiężna 45 mm
kolor: mosiądz, chrom, patyna

Cyfra mosiężna
 przybijana
  rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
  kolor: mosiądz, chrom

Litera mosiężna
rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
kolor: mosiądz, chrom

Cyfra tworzywo
rozmiar: 180 mm
kolor: czarny, brąz

Litera tworzywo
rozmiar: 90 mm: A, B, C, D
rozmiar: 62 mm: cały alfabet
kolor: czarny, brąz

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
kolor: mosiądz, chrom

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
rozmiar: 50 mm
kolor: mosiądz, chrom

Kołatka mosiężna 
Amfora
kolor: mosiądz, patyna

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

CYFRY I LITERY

��

Cyfra samoprzylepna 
znal 45 mm
kolor: złoty, chrom, satyna

Cyfra samoprzylepna 
mosiężna 45 mm
kolor: mosiądz, chrom, patyna

Cyfra mosiężna
 przybijana
  rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
  kolor: mosiądz, chrom

Litera mosiężna
rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
kolor: mosiądz, chrom

Cyfra tworzywo
rozmiar: 180 mm
kolor: czarny, brąz

Litera tworzywo
rozmiar: 90 mm: A, B, C, D
rozmiar: 62 mm: cały alfabet
kolor: czarny, brąz

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
kolor: mosiądz, chrom

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
rozmiar: 50 mm
kolor: mosiądz, chrom

Kołatka mosiężna 
Amfora
kolor: mosiądz, patyna

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

CYFRY I LITERY

��

Cyfra samoprzylepna 
znal 45 mm
kolor: złoty, chrom, satyna

Cyfra samoprzylepna 
mosiężna 45 mm
kolor: mosiądz, chrom, patyna

Cyfra mosiężna
 przybijana
  rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
  kolor: mosiądz, chrom

Litera mosiężna
rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
kolor: mosiądz, chrom

Cyfra tworzywo
rozmiar: 180 mm
kolor: czarny, brąz

Litera tworzywo
rozmiar: 90 mm: A, B, C, D
rozmiar: 62 mm: cały alfabet
kolor: czarny, brąz

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
kolor: mosiądz, chrom

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
rozmiar: 50 mm
kolor: mosiądz, chrom

Kołatka mosiężna 
Amfora
kolor: mosiądz, patyna

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

CYFRY I LITERY

��

Cyfra samoprzylepna 
znal 45 mm
kolor: złoty, chrom, satyna

Cyfra samoprzylepna 
mosiężna 45 mm
kolor: mosiądz, chrom, patyna

Cyfra mosiężna
 przybijana
  rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
  kolor: mosiądz, chrom

Litera mosiężna
rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
kolor: mosiądz, chrom

Cyfra tworzywo
rozmiar: 180 mm
kolor: czarny, brąz

Litera tworzywo
rozmiar: 90 mm: A, B, C, D
rozmiar: 62 mm: cały alfabet
kolor: czarny, brąz

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
kolor: mosiądz, chrom

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
rozmiar: 50 mm
kolor: mosiądz, chrom

Kołatka mosiężna 
Amfora
kolor: mosiądz, patyna

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

CYFRY I LITERY

��

Cyfra samoprzylepna 
znal 45 mm
kolor: złoty, chrom, satyna

Cyfra samoprzylepna 
mosiężna 45 mm
kolor: mosiądz, chrom, patyna

Cyfra mosiężna
 przybijana
  rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
  kolor: mosiądz, chrom

Litera mosiężna
rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
kolor: mosiądz, chrom

Cyfra tworzywo
rozmiar: 180 mm
kolor: czarny, brąz

Litera tworzywo
rozmiar: 90 mm: A, B, C, D
rozmiar: 62 mm: cały alfabet
kolor: czarny, brąz

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
kolor: mosiądz, chrom

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
rozmiar: 50 mm
kolor: mosiądz, chrom

Kołatka mosiężna 
Amfora
kolor: mosiądz, patyna

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna
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OKUCIA BUDOWLANE | CYFRY I LITERY

Oznaczenie 
łazienkowe 
mosiężne
kolor: mosiądz, chrom

Oznaczenie  
„wc męski”
kolor: stal kwasoodporna

Oznaczenie  
„dla inwalidów”
kolor: stal kwasoodoprna

Oznaczenie  
„zakaz palenia”
kolor: stal kwasoodporna

Kołatka mosiężna 
Amfora
kolor: mosiądz, patyna

CYFRY I LITERY

��

Cyfra samoprzylepna 
znal 45 mm
kolor: złoty, chrom, satyna

Cyfra samoprzylepna 
mosiężna 45 mm
kolor: mosiądz, chrom, patyna

Cyfra mosiężna
 przybijana
  rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
  kolor: mosiądz, chrom

Litera mosiężna
rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
kolor: mosiądz, chrom

Cyfra tworzywo
rozmiar: 180 mm
kolor: czarny, brąz

Litera tworzywo
rozmiar: 90 mm: A, B, C, D
rozmiar: 62 mm: cały alfabet
kolor: czarny, brąz

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
kolor: mosiądz, chrom

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
rozmiar: 50 mm
kolor: mosiądz, chrom

Kołatka mosiężna 
Amfora
kolor: mosiądz, patyna

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

Oznaczenie  
„wc damski”
kolor: stal kwasoodporna

CYFRY I LITERY

��

Cyfra samoprzylepna 
znal 45 mm
kolor: złoty, chrom, satyna

Cyfra samoprzylepna 
mosiężna 45 mm
kolor: mosiądz, chrom, patyna

Cyfra mosiężna
 przybijana
  rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
  kolor: mosiądz, chrom

Litera mosiężna
rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
kolor: mosiądz, chrom

Cyfra tworzywo
rozmiar: 180 mm
kolor: czarny, brąz

Litera tworzywo
rozmiar: 90 mm: A, B, C, D
rozmiar: 62 mm: cały alfabet
kolor: czarny, brąz

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
kolor: mosiądz, chrom

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
rozmiar: 50 mm
kolor: mosiądz, chrom

Kołatka mosiężna 
Amfora
kolor: mosiądz, patyna

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

CYFRY I LITERY

��

Cyfra samoprzylepna 
znal 45 mm
kolor: złoty, chrom, satyna

Cyfra samoprzylepna 
mosiężna 45 mm
kolor: mosiądz, chrom, patyna

Cyfra mosiężna
 przybijana
  rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
  kolor: mosiądz, chrom

Litera mosiężna
rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
kolor: mosiądz, chrom

Cyfra tworzywo
rozmiar: 180 mm
kolor: czarny, brąz

Litera tworzywo
rozmiar: 90 mm: A, B, C, D
rozmiar: 62 mm: cały alfabet
kolor: czarny, brąz

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
kolor: mosiądz, chrom

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
rozmiar: 50 mm
kolor: mosiądz, chrom

Kołatka mosiężna 
Amfora
kolor: mosiądz, patyna

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

Oznaczenie 
łazienkowe 
mosiężne
rozmiar: 50 mm 
kolor: mosiądz, chrom

Kołatka mosiężna 
Lew
kolor: mosiądz, patyna

CYFRY I LITERY

��

Cyfra samoprzylepna 
znal 45 mm
kolor: złoty, chrom, satyna

Cyfra samoprzylepna 
mosiężna 45 mm
kolor: mosiądz, chrom, patyna

Cyfra mosiężna
 przybijana
  rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
  kolor: mosiądz, chrom

Litera mosiężna
rozmiar: 35, 50, 100, 200 mm
kolor: mosiądz, chrom

Cyfra tworzywo
rozmiar: 180 mm
kolor: czarny, brąz

Litera tworzywo
rozmiar: 90 mm: A, B, C, D
rozmiar: 62 mm: cały alfabet
kolor: czarny, brąz

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
kolor: mosiądz, chrom

Oznaczenie 
łazienkowe mosiężne
rozmiar: 50 mm
kolor: mosiądz, chrom

Kołatka mosiężna 
Amfora
kolor: mosiądz, patyna

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna
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INNE | OKUCIA BUDOWLANE 

Identyfikator do 
kluczy 
jednostronny

Identyfikator do 
kluczy 
dwustronny

Karabińczyk do 
kluczy

Ogranicznik 
grzebieniowy
kolor: ocynk, galwanizowany, 
biały, brąz

Nasadka na kluczyk Nasadka na kluczyk
oponka

inne

��

Ogranicznik cierny L/POgranicznik 
grzebieniowy
kolor: ocynk, galwanizowany, 
biały, brąz

Śruba okienna: 
krótka, długa

Karabińczyk 
do kluczy

Identyfikator 
do kluczy jednostronny

Identyfikator 
do kluczy dwustronny

Nasadka 
na kluczyk 

Nasadka na kluczyk 
oponka

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

inne

��

Ogranicznik cierny L/POgranicznik 
grzebieniowy
kolor: ocynk, galwanizowany, 
biały, brąz

Śruba okienna: 
krótka, długa

Karabińczyk 
do kluczy

Identyfikator 
do kluczy jednostronny

Identyfikator 
do kluczy dwustronny

Nasadka 
na kluczyk 

Nasadka na kluczyk 
oponka

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

Śruba okienna
długa, krótka

inne

��

Ogranicznik cierny L/POgranicznik 
grzebieniowy
kolor: ocynk, galwanizowany, 
biały, brąz

Śruba okienna: 
krótka, długa

Karabińczyk 
do kluczy

Identyfikator 
do kluczy jednostronny

Identyfikator 
do kluczy dwustronny

Nasadka 
na kluczyk 

Nasadka na kluczyk 
oponka

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

inne

��

Ogranicznik cierny L/POgranicznik 
grzebieniowy
kolor: ocynk, galwanizowany, 
biały, brąz

Śruba okienna: 
krótka, długa

Karabińczyk 
do kluczy

Identyfikator 
do kluczy jednostronny

Identyfikator 
do kluczy dwustronny

Nasadka 
na kluczyk 

Nasadka na kluczyk 
oponka

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

inne

��

Ogranicznik cierny L/POgranicznik 
grzebieniowy
kolor: ocynk, galwanizowany, 
biały, brąz

Śruba okienna: 
krótka, długa

Karabińczyk 
do kluczy

Identyfikator 
do kluczy jednostronny

Identyfikator 
do kluczy dwustronny

Nasadka 
na kluczyk 

Nasadka na kluczyk 
oponka

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

inne

��

Ogranicznik cierny L/POgranicznik 
grzebieniowy
kolor: ocynk, galwanizowany, 
biały, brąz

Śruba okienna: 
krótka, długa

Karabińczyk 
do kluczy

Identyfikator 
do kluczy jednostronny

Identyfikator 
do kluczy dwustronny

Nasadka 
na kluczyk 

Nasadka na kluczyk 
oponka

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna

inne

��

Ogranicznik cierny L/POgranicznik 
grzebieniowy
kolor: ocynk, galwanizowany, 
biały, brąz

Śruba okienna: 
krótka, długa

Karabińczyk 
do kluczy

Identyfikator 
do kluczy jednostronny

Identyfikator 
do kluczy dwustronny

Nasadka 
na kluczyk 

Nasadka na kluczyk 
oponka

Kołatka mosiężna 
Lew
 kolor: mosiądz, patyna
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OKUCIA BUDOWLANE | SZNURKI

Sznurek skręcany
15m, 21m, 42 m

Sznurek do suszarek
15m, 30 m

Sznurek do żaluzji
15 m

Sznurek ozdobny
20m

Juta  
44x5 100g
Nici lniane 
100g: bielone 
matowe, bielone 
nabłyszczane 
Nici lniane 
100g:  surowe 
matowe, surowe 
nabłyszczane

Sznurek 
polipropylenowy
3 mm - 15 m, 3 mm - 30 m 
5mm - 10 m, 5 mm - 20 m 

sznurki

�0

Sznurek skręcany: 
15 m, 21 m, 42 m
sznurek skręcany do 
suszarek: 15 m, 30 m
sznurek do żaluzji: 15 m

Sznurek polipropylenowy
3mm-15m, 3mm-30 m
5mm-10m, 5mm-20 m

Sznurek ozdobny 
20 m

Juta 44x5 100g,
nici lniane 100g: bielone matowe, 
bielone nabłyszczane
nici lniane 100g: surowe mato-
we, surowe nabłyszczane

sznurki

�0

Sznurek skręcany: 
15 m, 21 m, 42 m
sznurek skręcany do 
suszarek: 15 m, 30 m
sznurek do żaluzji: 15 m

Sznurek polipropylenowy
3mm-15m, 3mm-30 m
5mm-10m, 5mm-20 m

Sznurek ozdobny 
20 m

Juta 44x5 100g,
nici lniane 100g: bielone matowe, 
bielone nabłyszczane
nici lniane 100g: surowe mato-
we, surowe nabłyszczane

sznurki

�0

Sznurek skręcany: 
15 m, 21 m, 42 m
sznurek skręcany do 
suszarek: 15 m, 30 m
sznurek do żaluzji: 15 m

Sznurek polipropylenowy
3mm-15m, 3mm-30 m
5mm-10m, 5mm-20 m

Sznurek ozdobny 
20 m

Juta 44x5 100g,
nici lniane 100g: bielone matowe, 
bielone nabłyszczane
nici lniane 100g: surowe mato-
we, surowe nabłyszczane

sznurki

�0

Sznurek skręcany: 
15 m, 21 m, 42 m
sznurek skręcany do 
suszarek: 15 m, 30 m
sznurek do żaluzji: 15 m

Sznurek polipropylenowy
3mm-15m, 3mm-30 m
5mm-10m, 5mm-20 m

Sznurek ozdobny 
20 m

Juta 44x5 100g,
nici lniane 100g: bielone matowe, 
bielone nabłyszczane
nici lniane 100g: surowe mato-
we, surowe nabłyszczane
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KRATKI WENTYLACYJNE | OKUCIA BUDOWLANE 

Tuleja wentylacyjna 
z tworzywa
Ø 40 
kolor: biały, brąz, dąb, wiśnia, 
mahoń, złoty, stare złoto, 
złoty matowy, chrom, sosna, 
nikiel satyna

kratki wentylacyjne

��

Kratka aluminiowa 
rozmiar: 60 x 480, 80 x 480
kolor: aluminium, biała, złota

Tuleja wentylacyjna 
z tworzywa
Ø40, kolor: biały, brąz, dąb, wiśnia, 
mahoń, złoty, stare złoto, złoty ma-
towy, chrom, nikiel satyna

Kratka wentylacyjna 
drzwiowa
120x440, kolor: biały, brąz, 
stare złoto

Kratka aluminiowa
rozmiar: 60x480, 80x480 
kolor: aluminium, biała, złota

Kratka wentylacyjna 
drzwiowa
rozmiar: 120x440 
kolor: biay, brąz, stare złoto

kratki wentylacyjne

��

Kratka aluminiowa 
rozmiar: 60 x 480, 80 x 480
kolor: aluminium, biała, złota

Tuleja wentylacyjna 
z tworzywa
Ø40, kolor: biały, brąz, dąb, wiśnia, 
mahoń, złoty, stare złoto, złoty ma-
towy, chrom, nikiel satyna

Kratka wentylacyjna 
drzwiowa
120x440, kolor: biały, brąz, 
stare złoto
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OKUCIA BUDOWLANE | SKRZYNKI

Skrzyneczka 
drewniana na klucze
rozmiar: 305x245x69 
245x305x69

Skrzynka na listy 
A4
rozmiar: 350x250x56 
kolor: miedź antyk, złoty 
antyk, złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy 
plastikowa
rozmiar: 400x275x74 
kolor: jasny brąz, ciemny 
brąz, szary, zielony

Wrzutnik listowy 
mosiężny
art. MLPG: 250x75 
art. MLPV: 250x75

skrzynki

��

Skrzyneczka drewniana 
na klucze
rozmiar:305x245x69, 
245x305x69

Wrzutnik listowy 
mosiężny
art. MLPG: 250x75
art. MLPV: 250x75

Skrzynka na listy A 4
rozmiar: 350x250x56
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na 
listy plastikowa
rozmiar: 400x275x74
kolor: jasny brąz, ciemny brąz,
szary, zielony

MLPG

MLPV

245x305x69

skrzynki

��

Skrzyneczka drewniana 
na klucze
rozmiar:305x245x69, 
245x305x69

Wrzutnik listowy 
mosiężny
art. MLPG: 250x75
art. MLPV: 250x75

Skrzynka na listy A 4
rozmiar: 350x250x56
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na 
listy plastikowa
rozmiar: 400x275x74
kolor: jasny brąz, ciemny brąz,
szary, zielony

MLPG

MLPV

skrzynki

��

Skrzyneczka drewniana 
na klucze
rozmiar:305x245x69, 
245x305x69

Wrzutnik listowy 
mosiężny
art. MLPG: 250x75
art. MLPV: 250x75

Skrzynka na listy A 4
rozmiar: 350x250x56
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na 
listy plastikowa
rozmiar: 400x275x74
kolor: jasny brąz, ciemny brąz,
szary, zielony

MLPG

MLPV

skrzynki

��

Skrzyneczka drewniana 
na klucze
rozmiar:305x245x69, 
245x305x69

Wrzutnik listowy 
mosiężny
art. MLPG: 250x75
art. MLPV: 250x75

Skrzynka na listy A 4
rozmiar: 350x250x56
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na 
listy plastikowa
rozmiar: 400x275x74
kolor: jasny brąz, ciemny brąz,
szary, zielony

MLPG

MLPV

Skrzynka na listy 
domek
rozmiar: 370x372x100 
kolor: miedź antyk, złoty 
antyk, złoty brąz, szary antyk

skrzynki

��

Skrzynka na 
listy domek
rozmiar: 370x372x100
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na 
listy mała klucz zwykły
rozmiar: 258x182x36
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka 
na listy mała yale
rozmiar: 258x182x35
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy SZ 01
rozmiar: 252x194x64
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

skrzynki

��

Skrzynka na 
listy domek
rozmiar: 370x372x100
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na 
listy mała klucz zwykły
rozmiar: 258x182x36
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka 
na listy mała yale
rozmiar: 258x182x35
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy SZ 01
rozmiar: 252x194x64
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy 
mała klucz zwykły
rozmiar: 258x182x36 
kolor: miedź antyk, złoty 
antyk, złoty brąz, szary antyk
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skrzynki

��

Skrzynka na listy słupek 
odlew
rozmiar: 145x274 
głębokość: 235-420
rozmiar obudowy: 87x264
kolor: miedź antyk, brąz, czarny,
złoty, szary

Skrzynka na listy słupek 
z miejscem na domofon
rozmiar: 210x280 
głębokość: 235-420
rozmiar obudowy: 92x269
kolor: miedź antyk, brąz, czarny

skrzynki

��

Skrzynka na listy słupek 
odlew
rozmiar: 145x274 
głębokość: 235-420
rozmiar obudowy: 87x264
kolor: miedź antyk, brąz, czarny,
złoty, szary

Skrzynka na listy słupek 
z miejscem na domofon
rozmiar: 210x280 
głębokość: 235-420
rozmiar obudowy: 92x269
kolor: miedź antyk, brąz, czarny

SKRZYNKI | OKUCIA BUDOWLANE 

Skrzynka na listy 
SZ 01
rozmiar: 252x194x64 
kolor: miedź antyk, złoty antyk, 
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy 
mała yale
rozmiar: 258x182x35 
kolor: miedź antyk, złoty antyk, 
złoty brąz, szary antyk

skrzynki

��

Skrzynka na 
listy domek
rozmiar: 370x372x100
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na 
listy mała klucz zwykły
rozmiar: 258x182x36
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka 
na listy mała yale
rozmiar: 258x182x35
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy SZ 01
rozmiar: 252x194x64
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

skrzynki

��

Skrzynka na 
listy domek
rozmiar: 370x372x100
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na 
listy mała klucz zwykły
rozmiar: 258x182x36
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka 
na listy mała yale
rozmiar: 258x182x35
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy SZ 01
rozmiar: 252x194x64
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy 
SZ 03
rozmiar: 294x230x68 
kolor: miedź antyk, złoty antyk, 
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy 
SZ 02
rozmiar: 294x230x68 
kolor: miedź antyk, złoty antyk, 
złoty brąz, szary antyk

skrzynki

�4

Skrzynka na listy SZ 02
rozmiar: 294x230x68 
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy SZ 03
rozmiar: 294x230x68 
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy słupek
rozmiar: 129x277 
głębokość: 200-375 
rozmiar obudowy: 87x264          
kolor: miedź antyk, czarny

skrzynki

�4

Skrzynka na listy SZ 02
rozmiar: 294x230x68 
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy SZ 03
rozmiar: 294x230x68 
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy słupek
rozmiar: 129x277 
głębokość: 200-375 
rozmiar obudowy: 87x264          
kolor: miedź antyk, czarny

Skrzynka na listy 
słupek
front: 129x277 
głębokość: 200-375 
rozmiar obudowy: 87x264 
kolor: miedź antyk, czarny

Skrzynka na listy 
słupek SM
front: 110x300 
głębokość: 240-405 
kolor: miedź antyk, czarny

skrzynki

�4

Skrzynka na listy SZ 02
rozmiar: 294x230x68 
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy SZ 03
rozmiar: 294x230x68 
kolor: miedź antyk, złoty antyk
złoty brąz, szary antyk

Skrzynka na listy słupek
rozmiar: 129x277 
głębokość: 200-375 
rozmiar obudowy: 87x264          
kolor: miedź antyk, czarny

Skrzynka na listy 
słupek z miejscem 
na domofon
front: 210x280 
głębokość: 235-420 
rozmiar obudowy: 92x269 
kolor: miedź antyk, brąz, czarny

Skrzynka na listy 
słupek odlew
front: 145x274 
głębokość: 235-420 
rozmiar obudowy: 87x264 
kolor: miedź antyk, brąz, czarny, 
złoty, szary
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Klaudia
rozmiar: rozeta: 45, 50, długi szyld 
kolor: mosiądz patyna,  
mosiądz satyna

Juwenia
rozmiar: rozeta: 50  
kolor: złoty / złoty matowy

klamki

��

Juwenia
rozmiar: rozeta 50    
kolor: chrom/chrom matowy, złoty/złoty 
matowy

F 813
rozmiar: rozeta: 50
kolor: chrom, chrom matowy, chrom/
chrom matowy, mosiądz, mosiądz/chrom   

Kwasoodporna 
bezpieczna
rozmiar: rozeta: 50, długi szyld

klamki

��

Kwasoodporna prosta
rozmiar: rozeta 50, długi szyld

Kwasoodporna bezpieczna
rozmiar: rozeta 50, długi szyld

Kwasoodporna wąska
rozmiar: rozeta 62x32

Kwasoodporna prosta
rozmiar: rozeta: 50 

Kwasoodporna 
wąska
rozmiar: rozeta: 62x32

klamki

��

Kwasoodporna prosta
rozmiar: rozeta 50, długi szyld

Kwasoodporna bezpieczna
rozmiar: rozeta 50, długi szyld

Kwasoodporna wąska
rozmiar: rozeta 62x32

klamki

��

Kwasoodporna prosta
rozmiar: rozeta 50, długi szyld

Kwasoodporna bezpieczna
rozmiar: rozeta 50, długi szyld

Kwasoodporna wąska
rozmiar: rozeta 62x32
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Gałko-klamka 
kwasoodporna 
FK 004
rozmiar: rozeta: 50

Gałko-klamka 
kwasoodporna  
FK 006
rozmiar: rozeta: 50

Biszkopt
rozmiar: rozeta: 50, długi szyld 
kolor: biały, brąz, czarny

Kinga
rozmiar: rozeta: 50, długi szyld 
kolor: biały, brąz, czarny

Gałko-klamka 
kwasoodporna
FK 004
rozmiar: rozeta: 50

kwasoodporna 
FK 006
rozmiar: rozeta: 50

Biszkopt
rozmiar: rozeta 50, długi szyld
kolor: biały, brąz, czarny

klamki

�4

Kinga
rozmiar: rozeta 50, długi szyld
kolor: biały, brąz, czarny

klamki

��
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Irys - uchwyt do 
drzwi przesuwnych
kolor: chrom, chrom matowy, 
nikiel matowy, mosiądz, 
mosiądz patyna, mosiądz satyna

FH 0030 - uchwyt do 
drzwi przesuwnych
kolor: stal kwasoodoprna

FH 0010 - uchwyt do 
drzwi przesuwnych
kolor: stal kwasoodoprna

uchwyty

��

Irys - uchwyt 
do drzwi przesuwnych
kolor: chrom, chrom matowy, nikiel matowy, 
mosiądz, mosiadz patyna, mosiądz satyna

FH 0010 - uchwyt 
do drzwi przesuwnych 
kolor: stal kwasoodporna

FH 0030 - uchwyt 
do drzwi przesuwnych 
kolor: stal kwasoodporna

uchwyty

��

Irys - uchwyt 
do drzwi przesuwnych
kolor: chrom, chrom matowy, nikiel matowy, 
mosiądz, mosiadz patyna, mosiądz satyna

FH 0010 - uchwyt 
do drzwi przesuwnych 
kolor: stal kwasoodporna

FH 0030 - uchwyt 
do drzwi przesuwnych 
kolor: stal kwasoodporna

uchwyty

��

Irys - uchwyt 
do drzwi przesuwnych
kolor: chrom, chrom matowy, nikiel matowy, 
mosiądz, mosiadz patyna, mosiądz satyna

FH 0010 - uchwyt 
do drzwi przesuwnych 
kolor: stal kwasoodporna

FH 0030 - uchwyt 
do drzwi przesuwnych 
kolor: stal kwasoodporna
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Narożnik 
budowlany
H: 8, 10, 12 
A: 20 
materiał: mosiądz, aluminium

��

Narożnik budowlany 
H: 8, 10, 12
A: 20
materiał: mosiądz, aluminium

Narożnik budowlany 
H: 15, 17, 22
A:20
materiał: mosiądz

Narożnik budowlany T 14
A: 14
H: 10
kolor: mosiądz, aluminium

Listwy przypodłogowe

��

Narożnik budowlany 
H: 8, 10, 12
A: 20
materiał: mosiądz, aluminium

Narożnik budowlany 
H: 15, 17, 22
A:20
materiał: mosiądz

Narożnik budowlany T 14
A: 14
H: 10
kolor: mosiądz, aluminium

Listwy przypodłogowe

Narożnik 
budowlany
H: 15, 22 
A: 20 
materiał: mosiądz

Narożnik 
budowlany T14
H: 10 
A: 14 
materiał: mosiądz

��

Narożnik budowlany 
H: 8, 10, 12
A: 20
materiał: mosiądz, aluminium

Narożnik budowlany 
H: 15, 17, 22
A:20
materiał: mosiądz

Narożnik budowlany T 14
A: 14
H: 10
kolor: mosiądz, aluminium

Listwy przypodłogowe

Narożnik 
budowlany T26
H: 10 
A: 26 
materiał: mosiądz

Listwy przypodłogowe

��

Narożnik budowlany T26
A: 26
H: 10
kolor: mosiądz, aluminium

Narożnik budowlany owalny
H: 8
A: 23
materiał: mosiądz

Narożnik budowlany owalny
H: 9
A: 23
materiał: mosiądz 

Narożnik 
budowlany owalny
H: 8 
A: 23 
materiał: mosiądz

Listwy przypodłogowe

��

Narożnik budowlany T26
A: 26
H: 10
kolor: mosiądz, aluminium

Narożnik budowlany owalny
H: 8
A: 23
materiał: mosiądz

Narożnik budowlany owalny
H: 9
A: 23
materiał: mosiądz 
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Narożnik budowlany 
owalny
H: 9 
A: 23 
materiał: mosiądz

Listwy przypodłogowe

��

Narożnik budowlany T26
A: 26
H: 10
kolor: mosiądz, aluminium

Narożnik budowlany owalny
H: 8
A: 23
materiał: mosiądz

Narożnik budowlany owalny
H: 9
A: 23
materiał: mosiądz 

Narożnik budowlany 
owalny
H: 10 
A: 23 
materiał: mosiądz

��

Listwy przypodłogowe
Narożnik budowlany owalny 
H: 10
A: 23
materiał: mosiądz

Narożnik budowlany 
podłoga szwedzka
H: 10
A: 10
materiał: mosiądz, aluminium

Narożnik budowlany 4/10
H-10
A-8
B-4
materiał: mosiądz, aluminium

Narożnik budowlany 
podłoga szwedzka
H: 10 
A: 10 
materiał: mosiądz, aluminium

��

Listwy przypodłogowe
Narożnik budowlany owalny 
H: 10
A: 23
materiał: mosiądz

Narożnik budowlany 
podłoga szwedzka
H: 10
A: 10
materiał: mosiądz, aluminium

Narożnik budowlany 4/10
H-10
A-8
B-4
materiał: mosiądz, aluminium

��

Listwy przypodłogowe
Narożnik budowlany owalny 
H: 10
A: 23
materiał: mosiądz

Narożnik budowlany 
podłoga szwedzka
H: 10
A: 10
materiał: mosiądz, aluminium

Narożnik budowlany 4/10
H-10
A-8
B-4
materiał: mosiądz, aluminium

Narożnik budowlany 
4/10
H: 10 
A: 8 
B: 4 
materiał: mosiądz, aluminium

Narożnik budowlany 
najazdowy
H: 10 
A: 8 
materiał: mosiądz

Listwy przypodłogowe

�0

Narożnik budowlany 
najazdowy
H-10
A-8
materiał: mosiądz 

Narożnik budowlany
z - schodowy
H:11
A:19
materiał: mosiądz, aluminium

Narożnik budowlany 
ryflowany 19
H: 19
A: 19
materiał: mosiądz
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