KÓŁKA I ROLKI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKA I ROLKI

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI50 DREWNIANE BUK, NA
PŁYTCE
004.500.100

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Drewno
Wysokość: 64 mm
Kółko drewniane bukowe z oringami, średnica fi 50mm
Szerokość kółka 20 mm
Wysokość całkowita 64 mm
Mocowane na płytce o wymiarach 42 x 42 mm - rozstaw otworów mocujących 32 x 32 mm
Udźwig kółka 30 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H64
DREWNIANE Z HAMULCEM WIŚNIA
004.500.103

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Drewno
Wysokość: 64 mm
Kółko meblowe transportowe o średnicy fi 50mm i wysokości 64mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw
jezdny wykonany z drewna.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - drewno, stal ocynkowana, tworzywo sztuczne ( oringi)
maksymalny udźwig statyczny 30kg
średnica kółka fi 47mm
średnica kółka z oringamie fi 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 64mm
kolor kółka - wiśnia (oring czarny)
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie . W
gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI160 GUMOWE NA PŁYTCE
H-198MM
1042

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 160 mm
Obciążenie maksymalne: 150,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 198 mm
Kolor:
Kółko fiszary
160 mm z gumy szarej. Płytka montażowa ze stali cynkowanej 110 x 135 x 4 mm. Rozstaw
otworów w płytce 80 x 105 mm. Wysokość kółka 198 mm. Szerokość 40 mm. Obciążenie 150 kg

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI160 GUMOWE NA PŁYTCE HAM.
H-198
1043

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 160 mm
Obciążenie maksymalne: 150,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 198 mm
Kolor:
Kółko fiszary
160 mm z gumy szarej z hamulcem
Płytka montażowa ze stali cynkowanej 110 x 135 x 4 mm.
Rozstaw otworów w płytce 80 x 105 mm.
Wysokość kółka 198 mm. Szerokość 40 mm.
Obciążenie 150 kg

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI200 GUMOWE NA PŁYTCE
1044

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 200 mm
Obciążenie maksymalne: 230,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 218 mm
Kolor: szary
Kółko fi 200 mm z gumy szarej. Płytka montażowa ze stali cynkowanej 110 x 135 x 4 mm.
Rozstaw otworów w płytce 80 x 105 mm. Wysokość kółka 218 mm. Szerokość 40 mm.
Obciążenie 230 kg

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI200 GUMOWE NA PŁYTCE
HAMULEC
1045

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 200 mm
Obciążenie maksymalne: 230,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 218 mm
Kolor:
Kółko fiszary
200 mm z gumy szarej z hamulcem Płytka montażowa ze stali cynkowanej 110 x 135 x 4
mm. Rozstaw otworów w płytce 80 x 105 mm. Wysokość kółka 218 mm. Szerokość 40 mm.
Obciążenie 230 kg

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H64
BUK
004.500.101

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Drewno
Wysokość: 64 mm
Kółko meblowe transportowe o średnicy 50mm i wysokości 64mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny
wykonany z drewna.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - drewno i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 30kg
kółko z drewna o średnicy 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42 x 1,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 64mm
kolor kółka - buk
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 30kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H72
GUMOWE SZARE
1048

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 72 mm
Kolor:
szary
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy 50mm o wysokości 72mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny wykonany z
poliuretanu, który w swej strukturze i wyglądzie przypomina kauczuk.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne (sztuczny kauczuk) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 45kg
maksymalny udźwig dynamiczny 30kg
kółko z poliuretanu o średnicy 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 35 x 35 mm
szerokość bieżnika 16mm
wysokość całkowita 72mm
kolor kółka - szare
hamulec - brak.
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli
biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach
przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych
materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 45kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski
współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że
szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H72 Z
HAMULCEM GUMOWE SZARE
1049

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 72 mm
Kolor:
szary
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy 50mm o wysokości 69mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny wykonany
z poliuretanu, który w swej strukturze i wyglądzie przypomina kauczuk.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne (sztuczny kauczuk) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 45kg
maksymalny udźwig dynamiczny 30kg
kółko z poliuretanu o średnicy 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 35 x 35 mm
szerokość bieżnika 16mm
wysokość całkowita 72mm
kolor kółka - szare
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli
biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach
przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych
materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 45kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski
współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że
szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI75 H100
GUMOWE SZARE
1050

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 60,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 100 mm
Kolor:
szary
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy 75mm i wysokości 100mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny wykonany z
poliuretanu, który w swej strukturze i wyglądzie przypomina kauczuk.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne (sztuczny kauczuk) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 60kg
maksymalny udźwig roboczy 45kg
kółko z poliuretanu o średnicy 75mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 65 x 65 x 2mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 45 x 45 mm
szerokość bieżnika 21mm
wysokość całkowita 100mm
kolor kółka - szare
hamulec - brak.
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli biurowych,
kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach
czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania
sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 60kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na wszelkiego
rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski współczynnik
tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w
produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej
powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 GUM NA PŁY HAM PEŁNY
H-100
1052

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 60,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 100 mm
Kolor:
szary
Z pełnym
hamulcem zabezpieczającym przed obrotem i poślizgem. Kółko fi 75 mm z szarej
gumy. Wys. 106 mm. Płytka montażowa ze stali cynkowanej 65 x 65 x 2 mm. udźwig statyczny
60kg (roboczy 45kg)

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI40 TW GUMA NA PŁYTCE K-40
004.500.155

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 40 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: szary
Kółko fi 40 mm z gumy szarej Płytka montażowa ze stali cynkowanej 38 x 38 x 2 mm. Rozstaw
otworów w płytce 26 x 26 mm Obciążenie 30 kg

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI40 TW GUMA NA PŁYTCE K-40
HAM
004.500.156

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 40 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: szary
Kółko fi 40 mm z gumy szarej z hamulcem
Płytka montażowa ze stali cynkowanej 42 x 42 x 2 mm.
Rozstaw otworów w płytce 32 x 32 mm
Obciążenie 30 kg

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI40 H56 Z
HAMULCEM CZARNY NYLON
004.500.151

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 40 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 56 mm
Kolor:
czarny o średnicy 40mm i wysokości 56mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej.
Kółko meblowe
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - stal ocynkowana, tworzywo sztuczne
maksymalny udźwig statyczny 25kg
średnica kółka 40mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42 x 2mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość kółka 41mm
wysokość całkowita 56mm
kolor kółka - czarny
hamulec - tak
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą
podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą
płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE SPIKE NA PŁYTCE FI50
H64 CZARNE
1073

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Materiał: tworzywo sztuczne
Wysokość: 64 mm
Kolor:
czarny
Kółko meblowe
transportowe Siso Denmark model SPIKE o średnicy fi50 i wysokości 64mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej
jakości zestaw jezdny wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 35kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi50
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 38 x 38mm
szerokość bieżnika 16mm
wysokość całkowita 64mm
kolor kółka - transparentne/czarne
hamulec - nie
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 35kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego.
Posiada niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FI40 H56 MOCOWANIE
U 16MM CZARNE
1075

Rodzaj montażu: Obejma
Hamulec: 1
Średnica: 40 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 56 mm
Kolor:
czarny transportowe o średnicy 40mm i wysokości 56mm obrotowe, z mocowaniem ze stali w
Kółko meblowe
kształcie litery U
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal
maksymalny udźwig statyczny 25kg
kółko o średnicy 40mm
szerokość kółka 41mm
wysokość kółka bez mocowania U 56mm
wymiary mocowania ( wysokość / szerokość ): 33,5mm / 40,5mm
kolor kółka i uchwytu - czarny
hamulec - tak.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą
podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą mocowania ''U''

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI30 TWORZYWO NA PŁYTCE
1080

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 30 mm
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 43 mm
Kolor:
Kółko ficzarny
30mm z tworzywa sztucznego.
Płytka montażowa ze stali cynkowanej 38 x 38 x 2 mm.
Rozstaw otworów w płytce 27x27mm.
Wysokość kółka 43 mm. Szerokość 32 mm.
Obciążenie 15 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI40 TWORZYWO NA PŁYTCE Z
HAMULCEM
1082

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 40 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 56 mm
Kolor:
Kółko ficzarny
40mm z tworzywa sztucznego z hamulcem. Płytka montażowa ze stali cynkowanej 42 x
42 x 2 mm. Rozstaw otworów w płytce 32x32mm. Wysokość kółka 56 mm. Szerokość 41 mm.
Obciążenie 25 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI40 H55
CZARNY NYLON
1083

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 40 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: tworzywo sztuczne
Wysokość: 56 mm
Kolor:
czarnyo średnicy 40mm i wysokości 55mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej. Siso Denmark
Kółko meblowe
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - stal ocynkowana, Poliamid
maksymalny udźwig statyczny 25kg
średnica kółka fi 40mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42 x 2mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość kółka 37mm
wysokość całkowita 55mm
kolor kółka - czarny
hamulec - nie
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H64
CZARNY NYLON
1086

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 64 mm
Kolor:
czarnyo średnicy fi 50mm i wysokości 64mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej.
Kółko meblowe
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - stal ocynkowana, tworzywo sztuczne
maksymalny udźwig statyczny 30kg
średnica kółka fi 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42 x 2mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość kółka 47mm
wysokość całkowita 64mm
kolor kółka - czarny
hamulec - nie
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą
podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą
płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI 50 H64 Z
HAMULCEM CZARNY NYLON
1087

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 64 mm
Kolor:
czarnyo średnicy fi 50mm i wysokości 64mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej.
Kółko meblowe
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - stal ocynkowana, tworzywo sztuczne
maksymalny udźwig statyczny 30kg
średnica kółka fi 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42 x 2mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość kółka 47mm
wysokość całkowita 64mm
kolor kółka - czarny
hamulec - tak
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą
podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą
płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO SPIKE FI50, PŁYTKA, CZARNE,
Z/HAM
1088

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Materiał: tworzywo sztuczne
Wysokość: 64 mm
Kolor: czarny
Kółko fi 50mm z PU - przezroczyste z hamulcem Płytka montażowa ze stali cynkowanej 50 x 50
x 1,5 mm. Rozstaw otworów w płytce 38 x 38mm. Wysokość kółka 64 mm. Szerokość 16 mm.
Obciążenie 35 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI50 DREWNIANE WIŚNIA NA
PŁYTCE
004.500.102

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Drewno
Wysokość: 64 mm
Kółko drewniane kolor wiśnia z oringami, średnica fi 50 mm Szerokość kółka 20 mm Wysokość
całkowita 64 mm Mocowane na płytce o wymiarach 42 x 42 mm - rozstaw otworów
mocujących 32 x 32 mm Udźwig kółka 30 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H65
TRANSPARENTNE
4968

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: tworzywo sztuczne
Wysokość: 65 mm
Kolor:
transparentny
Kółko meblowe
transportowe Siso Denmark o średnicy fi 50mm i wysokości 65mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej
jakości zestaw jezdny wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 50kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 38 x 38mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 65mm
kolor kółka - transparentne
hamulec - brak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 50kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H65 Z
HAMULCEM TRANSPARENTNE
4969

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 65 mm
Kolor:
transparentny
Kółko meblowe
transportowe Siso Denmark o średnicy fi 50mm i wysokości 65mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej
jakości zestaw jezdny wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 50kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 38 x 38mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 65mm
kolor kółka - transparentne
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 50kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI75 H90
TRANSPARENTNE
4970

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 70,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 90 mm
Kolor:
biały
Kółko meblowe
transportowe o średnicy fi 75mm i wysokości 90mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny
wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 70kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi 75mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 38 x 38mm
szerokość bieżnika 23mm
wysokość całkowita 90mm
kolor kółka - transparentne
hamulec - brak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 70kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI75 H90 Z
HAMULCEM TRANSPARENTNE
4971

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 70,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 90 mm
Kolor:
biały
Kółko meblowe
transportowe o średnicy 75mm i wysokości 90mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny
wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 70kg
kółko z poliuretanu o średnicy 75mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 38 x 38mm
szerokość bieżnika 23mm
wysokość całkowita 90mm
kolor kółka - transparentne
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 70kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI32 MOSIĘŻNE DO MEBLI
4974

Hamulec: 0

Kółko fi 32 mm z mosiądzu polerowanego. Stosowane do sof i foteli tapicerowanych. Wysokość
65 mm, szerokość rolki 19 mm Trzpień gwintowany i nakrętka na zamówienie. Obciążenie 50 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI50 GUM NA PŁY HAM PEŁNY
H-72MM
4976

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Materiał: tworzywo sztuczne
Wysokość: 72 mm
Kolor: szary
Kółko fi 50 mm z gumy szarej z hamulcem. Płytka montażowa ze stali cynkowanej 50 x 50 x 1,5
mm. Rozstaw otworów w płytce 35 x 35 mm. Wysokość kółka 72 mm. Szerokość 16 mm.
Obciążenie 50 kg

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H67
SZARE NIESKRĘTNE
4980

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: tworzywo sztuczne
Wysokość: 67 mm
Kolor:
szary o średnicy 50mm i wysokości 67mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej, nieskrętne.
Kółko transportowe
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 45kg
maksymalny udźwig roboczy 30kg
kółko o średnicy 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 45 x 45 x 1,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 30 x 30mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 67mm
kolor kółka - szare
hamulec - brak
kółko nieskrętne
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli biurowych,
kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach
czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 45kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na wszelkiego
rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Jego niezwykle prosty montaż
oraz funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej
powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI35 H51
TRANSPARENTNE
6056

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 35 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 51 mm
Kolor:
transparentny
Kółko meblowe
transportowe Siso Denmark o średnicy35mm i wysokości 51mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw
jezdny wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 25kg
kółko z poliuretanu o średnicy 35mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 38 x 38mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 51mm
kolor kółka - transparentne
hamulec - brak.
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli
biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach
przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych
materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 25kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski
współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że
szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.
.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI35 H51 Z
HAMULCEM TRANSPARENTNE
6057

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 35 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 51 mm
Kolor:
transparentny
Kółko meblowe
transportowe Siso Denmark o średnicy 35mm i wysokości 51mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw
jezdny wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 25kg
kółko z poliuretanu o średnicy 35mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 38 x 38mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 51mm
kolor kółka - transparentne
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 25kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H65
CZARNE
6390

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 65 mm
Kolor:
czarny
Kółko meblowe
transportowe Siso Denmark o średnicy 50mm i wysokości 65mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej
jakości zestaw jezdny wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 50kg
kółko z poliuretanu o średnicy 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 39 x 39mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 65mm
kolor kółka - czarne/transparentne
hamulec - brak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 50kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H65 Z
HAMULCEM CZARNE
6391

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 65 mm
Kolor:
czarny
Kółko meblowe
transportowe Siso Denmark o średnicy 50mm i wysokości 65mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej
jakości zestaw jezdny wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 50kg
kółko z poliuretanu o średnicy 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 39 x 39mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 65mm
kolor kółka - czarne/transparentne
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 50kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H65 Z
HAMULCEM NIEBIESKIE
6392

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 65 mm
Kolor:
niebieski
Kółko meblowe
transportowe o średnicy fi50 i wysokości 65mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny
wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 50kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi50
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 39 x 39mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 65mm
kolor kółka - transparentne/niebieskie
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 50kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H65
NIEBIESKIE
6393

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 65 mm
Kolor:
niebieski
Kółko meblowe
transportowe Siso Denmark o średnicy fi50 i wysokości 65mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw
jezdny wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 50kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi50
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 39 x 39mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 65mm
kolor kółka - transparentne/niebieskie
hamulec - nie
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 50kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H65 Z
HAMULCEM TRANSPARENTNE/ZIELONE
6395

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 65 mm
Kolor:
zielony
Kółko meblowe
transportowe o średnicy fi50 i wysokości 65mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny
wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 50kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi50
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 39 x 39mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 65mm
kolor kółka - transparentne/zielone
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 50kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H65
POMARAŃCZOWE
6396

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 65 mm
Kolor:
pomarańczowy
Kółko meblowe
transportowe o średnicy fi50 i wysokości 65mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny
wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 50kg
kółko z poliuretanu o średnicy 50
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 39 x 39mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 65mm
kolor kółka - transparentne/pomarańczowe
hamulec - brak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 50kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H65 Z
HAMULCEM POMARAŃCZOWE
6397

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 65 mm
Kolor:
pomarańczowy
Kółko meblowe
transportowe Siso Denmark o średnicy fi50 i wysokości 65mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw
jezdny wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 50kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi50
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 39 x 39mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 65mm
kolor kółka - transparentne/pomarańczowe
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 50kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 TRANSP. CZARNE PŁYTKA
6404

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 70,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 90 mm
Kolor:
Kółko ficzarny
75 mm z PU - przezroczyste Płytka montażowa ze stali cynkowanej 50 x 50 x 1,8 mm.
Rozstaw otworów w płytce 36 x 36 mm. Wysokość kółka 90 mm. Szerokość 23 mm. Obciążenie
70 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 TRANSP. CZARNE PŁYTKA
HAM
6410

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 70,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 90 mm
Kolor:
Kółko ficzarny
75mm z PU - przezroczyste z hamulcem Płytka montażowa ze stali cynkowanej 50 x 50
x 1,8 mm. Rozstaw otworów w płytce 36 x 36mm. Wysokość kółka 90 mm. Szerokość 23 mm.
Obciążenie 70 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI75 H90
TRANSPARENTNE/NIEBIESKIE
6411

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 70,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 90 mm
Kolor:
niebieski
Kółko meblowe
transportowe o średnicy fi75 i wysokości 90mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny
wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 70kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi75
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 39 x 39mm
szerokość bieżnika 23mm
wysokość całkowita 90mm
kolor kółka - transparentne/niebieskie
hamulec - brak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 70kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 TRANSP. NIEBIESK PŁYTKA
HAM
6412

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 70,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 90 mm
Kolor:
Kółko finiebieski
75mm z PU - przezroczyste z hamulcem Płytka montażowa ze stali cynkowanej 50 x 50
x 1,8 mm. Rozstaw otworów w płytce 36 x 36mm. Wysokość kółka 90 mm. Szerokość 23 mm.
Obciążenie 70 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 TRANSP. ZIELONE PŁYTKA
HAM
6413

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 70,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 90 mm
Kolor:
zielony
Kółko meblowe
transportowe o średnicy fi75 i wysokości 90mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny
wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 70kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi75
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 39 x 39mm
szerokość bieżnika 23mm
wysokość całkowita 90mm
kolor kółka - transparentne/zielone
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 70kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 TRANSP. ZIELONE PŁYTKA
6414

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 70,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 90 mm
Kolor:
Kółko fizielony
75 mm z PU - przezroczyste Płytka montażowa ze stali cynkowanej 50 x 50 x 1,8 mm.
Rozstaw otworów w płytce 36 x 36 mm. Wysokość kółka 90 mm. Szerokość 23 mm. Obciążenie
70 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 TRANSP. POMARAŃCZ
PŁYTKA
6415

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 70,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 90 mm
Kolor:
pomarańczowy
Kółko meblowe
transportowe o średnicy fi75 i wysokości 90mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny
wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 70kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi75
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 39 x 39mm
szerokość bieżnika 23mm
wysokość całkowita 90mm
kolor kółka - transparentne/pomarańczowe
hamulec - brak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie się. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 70kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI35 H51 Z
HAMULCEM CZARNE
19641

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 35 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 51 mm
Kolor:
czarny
Kółko meblowe
transportowe o średnicy 35mm i wysokości 51mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny wykonany
z poliuretanu.

Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 25kg
kółko z poliuretanu o średnicy 35mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 38 x 38mm
szerokość bieżnika 20mm
wysokość całkowita 51mm
kolor kółka - transparentne/czarne
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli
biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach
przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych
materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 25kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski
współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że
szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI35 TRANSP. CZARNE PŁYTKA
19644

Wysokość: 52 mm
Średnica: 35 mm
Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Kółko fi 35mm z PU - przeźroczyste Płytka montażowa ze stali cynkowanej 42 x 42 x 1,5 mm.
Rozstaw otworów w płytce 32 x 32mm. Wysokość kółka 52 mm. Szerokość 20 mm. .

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H69
GUMOWE SZARE
004.500.010

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 69 mm
Kolor:
szary
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy 50mm o wysokości 69mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny wykonany
z poliuretanu, który w swej strukturze i wyglądzie przypomina kauczuk.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne (sztuczny kauczuk) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 50kg
kółko z poliuretanu o średnicy 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 36 x 36 mm
szerokość bieżnika 18mm
wysokość całkowita 69mm
kolor kółka - szare
hamulec - brak.
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli
biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach
przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych
materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 50kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski
współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że
szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H69 Z
HAMULCEM GUMOWE SZARE
004.500.011

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 69 mm
Kolor:
szary
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy 50mm o wysokości 69mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny wykonany
z poliuretanu, który w swej strukturze i wyglądzie przypomina kauczuk.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne (sztuczny kauczuk) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 50kg
kółko z poliuretanu o średnicy 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 36 x 36 mm
szerokość bieżnika 18mm
wysokość całkowita 69mm
kolor kółka - szare
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli
biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach
przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych
materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 50kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski
współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że
szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI40 TWORZYWO NA PŁYTCE HQ
HAM
19803

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 40 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 56 mm
Kolor:
Kółko ficzarny
40mm z tworzywa sztucznego z hamulcem. Płytka montażowa ze stali cynkowanej 42 x
42 x 2 mm. Rozstaw otworów w płytce 32x32mm. Wysokość kółka 56 mm. Szerokość 41 mm.
Obciążenie 25 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI75 H100
GUMOWE SZARE HAMULEC
20549

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 60,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 100 mm
Kolor:
szary
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy 75mm i wysokości 100mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny wykonany z
poliuretanu, który w swej strukturze i wyglądzie przypomina kauczuk.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne (sztuczny kauczuk) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 60kg
maksymalny udźwig roboczy 45kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi 75mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 65 x 65 x 2mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 45 x 45 mm
szerokość bieżnika 21mm
wysokość całkowita 100mm
kolor kółka - szare
hamulec - brak.
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli biurowych,
kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach
czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania
sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 60kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na wszelkiego
rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski współczynnik
tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w
produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej
powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE BARI NA PŁYTCE FI65
H78 SZARO-CZARNE
20615

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 65 mm
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 77 mm
Kolor: szary
Kółko meblowe transportowe o średnicy 65mm i wysokości 78mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny
wykonany z tworzywa sztucznego
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne ( szary polipropylen, czarny poliuretan) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 80kg
maksymalny udźwig roboczy 50kg
kółko o średnicy 65mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42x 2mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość kółka 45mm
wysokość całkowita 78mm
kolor kółka - szaro- czarne
hamulec - nie
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W
gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie
kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE BARI NA PŁYTCE FI65
H78 SZARO-CZARNE Z HAMULCEM
20618

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 65 mm
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 77 mm
Kolor:
szary
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy 65mm i wysokości 78mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny
wykonany z tworzywa sztucznego
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne ( szary polipropylen, czarny poliuretan) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 80kg
maksymalny udźwig roboczy 50kg
kółko o średnicy 65mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42x 2mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość kółka 45mm
wysokość całkowita 78mm
kolor kółka - szaro- czarne
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W
gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie
kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H65
GUMOWE SZARE
20621

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 60,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 65 mm
Kolor:
szary
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy 50mm o wysokości 66mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny wykonany z
poliuretanu, który w swej strukturze i wyglądzie przypomina kauczuk.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne (sztuczny kauczuk) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 60kg
maksymalny udźwig roboczy 35kg
kółko z poliuretanu o średnicy 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42 x 2,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32 mm
szerokość bieżnika 18mm
wysokość całkowita 66mm
kolor kółka - szare
hamulec - nie
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli biurowych,
kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach
czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania
sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 60kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na wszelkiego
rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski współczynnik
tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w
produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej
powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H65 Z
HAMULCEM GUMOWE SZARE
20624

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 60,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 65 mm
Kółko meblowe
transportowe o średnicy 50mm o wysokości 65mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny wykonany z
Kolor:
szary
poliuretanu, który w swej strukturze i wyglądzie przypomina kauczuk.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne (sztuczny kauczuk) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 60kg
maksymalny udźwig roboczy 35kg
kółko z poliuretanu o średnicy 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42 x 2,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32 mm
szerokość bieżnika 18mm
wysokość całkowita 65mm
kolor kółka - szare
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli biurowych,
kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach
czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania
sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 60kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na wszelkiego
rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski współczynnik
tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w
produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej
powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI75 H97
GUMOWE SZARE
20627

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 97 mm
Kolor:
szary
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy 75mm i wysokości 97mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny wykonany z
poliuretanu, który w swej strukturze i wyglądzie przypomina kauczuk.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne (sztuczny kauczuk) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 100kg
maksymalny udźwig roboczy 60kg
kółko z poliuretanu o średnicy 75mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 60 x 60 x 2,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 45,5 x 45,5 mm
szerokość bieżnika 23mm
wysokość całkowita 97mm
kolor kółka - szare
hamulec - brak.
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli biurowych,
kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie się. W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych,
szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych
materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 100kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na wszelkiego
rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski współczynnik
tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w
produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej
powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 GUMOWE NA PŁYTCE HAM
20630

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 97 mm
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy fi 75mm i wysokości 97mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny wykonany z
Kolor:
szary
poliuretanu, który w swej strukturze i wyglądzie przypomina kauczuk.
Charakterystyka kółka transportowego:

materiał - tworzywo sztuczne (sztuczny kauczuk) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 100kg
maksymalny udźwig roboczy 60kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi 75mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 60 x 60 x 2,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 45,5 x 45,5 mm
szerokość bieżnika 23mm
wysokość całkowita 97mm
kolor kółka - szare
hamulec - tak.
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli
biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie się. W gospodarstwach domowych, zakładach
przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych
materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 100kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski
współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że szeroko
stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej
powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE GARDA NA PŁYTCE
FI76 H100 SZARE
20633

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 76 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 100 mm
Kolor:
szary
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy fi 76mm i wysokości 100mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw
jezdny wykonany z polipropylenu
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 50kg
maksymalny udźwig roboczy 25kg
kółko o średnicy fi 76mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42x 1,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość kólka 47mm
wysokość całkowita 100mm
kolor kółka - szare
hamulec - nie
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W
gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie
kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE GARDA NA PŁYTCE
FI76 H100 Z HAMULCEM SZARE
20636

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 76 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 100 mm
Kolor:
szary
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy fi 76mm i wysokości 100mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw
jezdny wykonany z polipropylenu
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 50kg
maksymalny udźwig roboczy 25kg
kółko o średnicy fi 76mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42x 1,5mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość kólka 47mm
wysokość całkowita 100mm
kolor kółka - szare
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W
gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie
kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H64 Z
HAMULCEM TRANSPARENTNE
004.500.015

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 70 mm
Kolor:
transparentny
Kółko meblowe
transportowe o średnicy 50mm i wysokości 64mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny wykonany z
poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 35kg
kółko z poliuretanu o średnicy 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość bieżnika 20,5mm
wysokość całkowita 64mm
kolor kółka - transparentne
hamulec - tak.
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli
biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach
przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych
materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 35kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski
współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że
szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H64
CZARNY NYLON
004.500.161

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 64 mm
Kolor:
czarny o średnicy 50mm i wysokości 64mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej.
Kółko meblowe
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - stal ocynkowana, tworzywo sztuczne
maksymalny udźwig statyczny 30kg
średnica kółka 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42 x 2mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość kółka 47mm
wysokość całkowita 64mm
kolor kółka - czarny
hamulec - nie
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą
podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą
płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI50 H64 Z
HAMULCEM CZARNY NYLON
004.500.162

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 64 mm
Kolor:
czarny o średnicy 50mm i wysokości 64mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej.
Kółko meblowe
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - stal ocynkowana, tworzywo sztuczne
maksymalny udźwig statyczny 30kg
średnica kółka 50mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42 x 2mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość kółka 47mm
wysokość całkowita 64mm
kolor kółka - czarny
hamulec - tak
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą
podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą
płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE NA PŁYTCE FI40 H56
CZARNY NYLON
004.500.150

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 40 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 56 mm
Kolor:
czarny o średnicy 40mm i wysokości 56mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej.
Kółko meblowe
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - stal ocynkowana, tworzywo sztuczne
maksymalny udźwig statyczny 25kg
średnica kółka 40mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42 x 2mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość kółka 41mm
wysokość całkowita 56mm
kolor kółka - czarny
hamulec - nie
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą
podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą
płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI40 TWORZYWO NA PŁYTCE Z
HAMULCEM
004.500.151-1

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 40 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
Kółko fi 40mm z tworzywa sztucznego z hamulcem.
Płytka montażowa ze stali cynkowanej 42 x 42 x 2 mm.
Rozstaw otworów w płytce 32x32mm.
Wysokość kółka 56 mm. Szerokość 41 mm.
Obciążenie 25 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI65 BARI GUMA+PŁYTKA 42X42
31586

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 65 mm
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 77 mm
Kolor:
szary
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy fi 65mm i wysokości 78mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw jezdny
wykonany z tworzywa sztucznego
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne ( szary polipropylen, czarny poliuretan) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 80kg
maksymalny udźwig roboczy 50kg
kółko o średnicy fi 65mm
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 42 x 42x 2mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 x 32mm
szerokość kółka 45mm
wysokość całkowita 78mm
kolor kółka - szaro- czarne
hamulec - nie
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W
gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie
kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 JAC ALUMINIOWE NA
PŁYTCE
31747

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 98 mm
Kolor: srebrny
Kółko fi 75 mm aluminiowe Płytka montażowa ze stali cynkowanej 60 x 60 x 2 mm. Rozstaw
otworów w płytce 44 x 44 mm. Wysokość kółka 98 mm. Szerokość 24 mm. Obciążenie
statyczne 50 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 JAC ALUMINIOWE NA
PŁYTCE Z H
31748

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Aluminium
Wysokość: 98 mm
Kolor: srebrny
Kółko fi 75 mm aluminiowe z hamulcem Płytka montażowa ze stali cynkowanej 60 x 60 x 2 mm.
Rozstaw otworów w płytce 44 x 44 mm. Wysokość kółka 98 mm. Szerokość 24 mm. Obciążenie
statyczne 50 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI50 JAC ALUMINIOWE NA
PŁYTCE
31749

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Materiał: Aluminium
Wysokość: 65 mm
Kolor: srebrny
Kółko fi 50 mm aluminiowe Płytka montażowa ze stali cynkowanej 42 x 42 x 2 mm. Rozstaw
otworów w płytce 32 x 32 mm. Wysokość kółka 65 mm. Szerokość 20 mm. Obciążenie
statyczne 40 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI50 JAC ALUMINIOWE NA
PŁYTCE Z H
31750

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Materiał: Aluminium
Wysokość: 65 mm
Kolor: srebrny
Kółko fi 50 mm aluminiowe z hamulcem Płytka montażowa ze stali cynkowanej 42 x 42 x 2 mm.
Rozstaw otworów w płytce 32 x 32 mm. Wysokość kółka 65 mm. Szerokość 20 mm. Obciążenie
statyczne 40 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE SPIKE NA PŁYTCE FI50
H64 TRANSPARENTNE
33706

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Materiał: tworzywo sztuczne
Wysokość: 64 mm
Kolor:
transparentny
Kółko meblowe
transportowe Siso Denmark model SPIKE o średnicy fi50 i wysokości 64mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej
jakości zestaw jezdny wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 35kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi50
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 38 x 38mm
szerokość bieżnika 16mm
wysokość całkowita 64mm
kolor kółka - transparentne
hamulec - brak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 35kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego.
Posiada niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE MOSIĘŻNE BRASCELLA
FI32 H65 TRZPIEŃ
34024

Rodzaj montażu: Trzpień gwintowany
Hamulec: 0
Średnica: 32 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Mosiądz
Wysokość: 65 mm
Kółko
meblowe obrotowe
o średnicy 32mm
i wysokości
Średnica
trzpienia:
8,00
mm 65mm.
Charakterystyka kółka :

materiał - lity mosiądz
maksymalny udźwig statyczny 50kg
kółko o średnicy 32mm
szerokość kółka 16mm
wysokość całkowita 65mm
kolor kółka - mosiądz polerowany
hamulec - nie
Kółko w całości wykonane jest z wysokiej jakości litego mosiądzu, co sprawia że wyróżnia się dużą odpornością na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i
ścieranie. Mosiądz czyli stop miedzi i cynku charakteryzuję się również wysoką odporością na korozję.
Naturalny mosiądz jest matowy, podczas mechanicznego procesu nabłyszczania nasze kółko uzyskało piękny połysk co w połączeniu z najwyższą estetyką wykonania sprawia że
kółko znajdzie zastosowanie zarówno przy wykończeniu mebli stylowych jak też nowoczesnych przede wszystkim tapicerowanych.
W skład zestwu wchodzi ;
Kółko mosiężne ( kielich, rolka)
Śruba dwugwintowa M8X70m
Nakrętka F-593 M8 fi17
Z zestawem w komplecie jest śruba dwugwintowa z gwintem metrycznym M8 i gwintem do drewna, bez problemu można jednak zamienić na trzpień innej dłługości czy też
nagwintowany w całości gwintem metrycznym.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI30 TWORZYWO NA PŁYTCE
HAM
34175

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 1
Średnica: 30 mm
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 43 mm
Kolor:
Kółko ficzarny
30mm z tworzywa sztucznego z hamulcem. Płytka montażowa ze stali cynkowanej 38 x
38 x 2 mm. Rozstaw otworów w płytce 25x25mm. Wysokość kółka 43 mm. Szerokość 32 mm.
Obciążenie 15 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI50 GUMOWE NA PŁYTCE H-69
005.000.301

Hamulec: 0

Kółko fi 50 mm z gumy szarej. Płytka montażowa ze stali cynkowanej 50 x 50 x 1,5 mm. Rozstaw
otworów w płytce 37 x 37 mm. Wysokość kółka 69 mm. Szerokość 18 mm. Obciążenie 50 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI35 TRANSP. BIAŁE PŁYTKA
005.000.303

Hamulec: 0

Kółko fi 35mm z PU - przezroczyste Płytka montażowa ze stali cynkowanej 50 x 50 x 2 mm.
Rozstaw otworów w płytce 38 x 38mm. Wysokość kółka 52 mm. Szerokość 20 mm.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI40 TWORZYWO NA PŁYTCE
005.000.304

Hamulec: 0

Kółko fi 40mm z tworzywa sztucznego. Płytka montażowa ze stali cynkowanej 42 x 42 x 2 mm.
Rozstaw otworów w płytce 32x32mm. Wysokość kółka 56 mm. Szerokość 41 mm. Obciążenie 25
kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI50 GUMOWE NA PŁYTCE
H-72MM
005.000.305

Hamulec: 0

Kółko fi 50 mm z gumy szarej. Płytka montażowa ze stali cynkowanej 50 x 50 x 1,5 mm. Rozstaw
otworów w płytce 35 x 35 mm. Wysokość kółka 72 mm. Szerokość 16 mm. Obciążenie 50 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI50 TWORZ NA PŁYTCE
005.000.308

Hamulec: 0

Kółko fi 50mm z tworzywa sztucznego . Płytka montażowa ze stali cynkowanej 42 x 42 x 2 mm.
Rozstaw otworów w płytce 32x32mm. Wysokość kółka 64 mm. Szerokość 47 mm. Obciążenie 30
kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI65 BARI GUMA+PŁYTKA 42X42
005.000.310

Rodzaj montażu: Płytka
Hamulec: 0
Średnica: 65 mm
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 77 mm
Kolor:
Kółko fiszary
65 mm z tworzywa sztucznego szarego Płytka montażowa ze stali cynkowanej 42 x 42
x 2 mm. Rozstaw otworów w płytce 32x32mm. Wysokość kółka 77 mm. Szerokość 45 mm.
Obciążenie statyczne 80 kg - robocze 50 kg

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 TRANSP. BIAŁE PŁYTKA
005.000.312

Hamulec: 0

Kółko fi 75 mm z PU - przezroczyste Płytka montażowa ze stali cynkowanej 50 x 50 x 1,8 mm.
Rozstaw otworów w płytce 36 x 36 mm. Wysokość kółka 90 mm. Szerokość 23 mm. Obciążenie
70 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / NA PŁYTCE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE SPIKE NA PŁYTCE FI50
H64 TRANSPARENTNE Z HAMULCEM
34494

Kółko meblowe transportowe Siso Denmark model SPIKE o średnicy fi50 i wysokości 64mm z płytką montażową ze stali ocynkowanej to wysokiej
jakości zestaw jezdny wykonany z poliuretanu.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 35kg
kółko z poliuretanu o średnicy fi50
płytka montażowa ze stali ocynkowanej 50 x 50 x 1,8mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 38 x 38mm
szerokość bieżnika 16mm
wysokość całkowita 64mm
kolor kółka - transparentne
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 35kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego.
Posiada niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Mocowanie kółka do
wybranej powierzchni następuje za pomocą płaskiej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z GNIAZDEM NA TRZPIEŃ

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI100 GUMOWE GNIAZDO FI 12.5
1036

Rodzaj montażu: Gniazdo
Hamulec: 0
Średnica: 100 mm
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 132 mm
Kolor:
Kółko fiszary
100 mm z gumy szarej. Wysokość kółka 132 mm. Szerokość 25 mm. Otwór fi 12,5 mm.
Obciążenie 80 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z GNIAZDEM NA TRZPIEŃ

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI100 GUMOWE GNIAZDO FI 12.5
HAM
1037

Rodzaj montażu: Gniazdo
Hamulec: 1
Średnica: 100 mm
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 132 mm
Kolor:
Kółko fiszary
100 mm z gumy szarej z hamulcem. Wysokość kółka 132 mm. Szerokość 25 mm. Otwór fi
12,5 mm. Obciążenie 80 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z GNIAZDEM NA TRZPIEŃ

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FI50 H73 GNIAZDO
FI10,5 GUMOWE SZARE
1038

Rodzaj montażu: Gniazdo
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 70 mm
Kolor:
szary
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy 50mm o wysokości 73mm z gniazdem montażowym

ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw

jezdny wykonany z poliuretanu, który w swej strukturze i wyglądzie przypomina kauczuk.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne (sztuczny kauczuk) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 45kg
maksymalny udźwig roboczy 30kg
kółko o średnicy 50mm
średnica gniazda montażowego 10,5mm
szerokość bieżnika 18mm
wysokość całkowita 73mm
kolor kółka - szare
hamulec - nie
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 45kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością
na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego.
Posiada niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z GNIAZDEM NA TRZPIEŃ

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FI50 H73 GNIAZDO
FI10,5 Z HAMULCEM GUMOWE SZARE
1039

Rodzaj montażu: Gniazdo
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 70 mm
Kolor:
szary
Kółko meblowe
transportowe o średnicy 50mm o wysokości 73mm z gniazdem montażowym

ze stali ocynkowanej to wysokiej jakości zestaw

jezdny wykonany z poliuretanu, który w swej strukturze i wyglądzie przypomina kauczuk.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne (sztuczny kauczuk) i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 45kg
maksymalny udźwig roboczy 30kg
kółko o średnicy 50mm
średnica gniazda montażowego 10,5mm
szerokość bieżnika 18mm
wysokość całkowita 73mm
kolor kółka - szare
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach
domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z poliuretanu. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 45kg. Cechuje się trwałością oraz dużą odpornością na
wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada
niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz
funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z GNIAZDEM NA TRZPIEŃ

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 GUMOWE GNIAZDO FI 10.5
1040

Rodzaj montażu: Gniazdo
Hamulec: 0
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 70,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 102 mm
Kolor:
Kółko fiszary
75 mm z gumy szarej. Wysokość kółka 102 mm. Szerokość 21 mm. Otwór fi 10,5 mm.
Obciążenie 70 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z GNIAZDEM NA TRZPIEŃ

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 GUMOWE GNIAZDO FI 10.5
HAM
4978

Rodzaj montażu: Gniazdo
Hamulec: 1
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 70,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 102 mm
Kolor:
Kółko fiszary
75 mm z gumy szarej z hamulcem. Wysokość kółka 102 mm. Szerokość 21 mm. Otwór fi
10,5 mm. Obciążenie 70 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FORCELLA FI38
TRZPIEŃ FI7X37MM
1031

Rodzaj montażu: Trzpień wciskany
Hamulec: 0
Średnica: 38 mm
Obciążenie maksymalne: 9,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 46 mm
Średnica
trzpienia:
7,00
mm fi 38mm i wysokości 46mm z trzpieniem montażowym ze stali
Kółko
meblowe
transportowe
o średnicy
jezdny
wykonany
z
tworzywa
sztucznego
i stali.
Kolor: złoty

to wysokiej jakości zestaw

Charakterystyka kółka transportowego:

materiał - trzpień (stal), kółko (stal ), wpustka (tworzywo sztuczne), część jezdna (tworzywo sztuczne gumowane)
maksymalny udźwig 9kg
kółko o średnicy fi 38mm
wpustka średnica 10mm
szerokość kółka 8mm
wysokość całkowita 46mm
kolor kółka - złoty/czarny
hamulec - nie
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje
jako wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie.
W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne
umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą wpustki i trzpienia

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FORCELLA FI75
TRZPIEŃ FI7X37MM
1034

Rodzaj montażu: Trzpień wciskany
Hamulec: 0
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 86 mm
Średnica
trzpienia:
7,00
mm fi 75mm i wysokości 86mm z trzpieniem montażowym ze stali
Kółko
meblowe
transportowe
o średnicy
jezdny
wykonany
z
tworzywa
sztucznego
i stali.
Kolor: srebrny

to wysokiej jakości zestaw

Charakterystyka kółka transportowego:

materiał - trzpień (stal), kółko (stal niklowana), wpustka (tworzywo sztuczne), część jezdna (tworzywo sztuczne)
maksymalny udźwig 15kg
kółko o średnicy fi 75mm
wpustka średnica 10mm
szerokość kółka 11mm
wysokość całkowita 86mm
kolor kółka - nikiel/czarne
hamulec - nie
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W
gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą wpustki i trzpienia

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75MM FORCELLA ZŁOTE
1035

Rodzaj montażu: Trzpień wciskany
Hamulec: 0
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 86 mm
Średnica
7,00
mm
Kółko fi 75trzpienia:
mm ze stali
i tworzywa
sztucznego. Trzpień stalowy wbijany fi 7 x 35 mm. Wysokość
Kolor:86
złoty
kółka
mm. Szerokość 11 mm. Obciążenie 15 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FI 40 Z TWORZYWA
TRZPIEŃ FI8X12MM
004.500.157

Rodzaj montażu: Trzpień wciskany
Hamulec: 0
Średnica: 40 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Średnica trzpienia: 8,00 mm
Kolor:
czarny
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy fi 40mm i wysokości 45mm z trzpieniem ze stali ocynkowanej to uniwersalny zestaw
jezdny wykonany z tworzywa sztucznego.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 25kg
kółko o średnicy fi 40mm
trzpień stalowy fi8x12mm
wpustka fi12,5x12mm
wysokość całkowita 45mm
kolor kółka - czarny
hamulec - brak.
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje
jako wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie.
W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne
umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Ze względu na twardy bieżnik należy unikać kontaktu kółka z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą wpustki i trzpienia

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI40 TWORZ. TRZP+WPUSTKA
10,5
1079

Hamulec: 0

Kółko fi 40 mm z tworzywa sztucznego. Trzpień stalowy wbijany . Wpustka fi 10,5 x 30 mm
Wysokość kółka 53 mm. Szerokość 38 mm. Obciążenie 25 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FI 30 Z TWORZYWA
TRZPIEŃ FI8X13MM
1081

Rodzaj montażu: Trzpień wciskany
Hamulec: 0
Średnica: 30 mm
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 43 mm
Średnica
trzpienia:
8,00
mm fi 30mm i wysokości 43mm z trzpieniem montażowym ze stali
Kółko
meblowe
transportowe
o średnicy
jezdny
wykonany
z
tworzywa
sztucznego.
Kolor: czarny

to uniwersalny zestaw

Charakterystyka kółka transportowego:

materiał - stal, tworzywo sztuczne.
maksymalny udźwig 15kg
kółko o średnicy fi 30mm
wpustka średnica 12mm
szerokość kółka 32mm
wysokość całkowita 43mm
kolor kółka - czarne
hamulec - nie
Kółko meblowe duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy
też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych,
szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych
materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Ze względu na twardy bieżnik należy unikać kontaktu kółka z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą wpustki i trzpienia

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI40 TWORZ. TRZP+WPUSTKA 12
HAM
4960

Hamulec: 0

Kółko fi 40 mm z tworzywa sztucznego z hamulcem. Trzpień fi 8 mm. Wpustka fi 12 x 12 mm.
Wysokość kółka 56 mm. Szerokość 41 mm. Obciążenie 25 kg

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE Z HAMULCEM FI 50 Z
TWORZYWA TRZPIEŃ FI8X38MM
4965

Rodzaj montażu: Trzpień wciskany
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 65 mm
Kolor:
czarny
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy fi 50mm i wysokości 65mm z trzpieniem montażowym ze stali

to uniwersalny zestaw

jezdny wykonany z tworzywa sztucznego.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - stal, tworzywo sztuczne.
maksymalny udźwig 30kg
kółko o średnicy fi 50mm
wpustka średnica 10,5mm
szerokość kółka 47mm
wysokość całkowita 65mm
kolor kółka - czarne
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje
jako wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie.
W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne
umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Ze względu na twardy bieżnik należy unikać kontaktu kółka z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą wpustki i trzpienia

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FI 50 Z TWORZYWA
TRZPIEŃ FI8X38MM
4966

Rodzaj montażu: Trzpień wciskany
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 65 mm
Średnica
trzpienia:
10,50
mmfi 50mm i wysokości 65mm z trzpieniem montażowym ze stali
Kółko meblowe
transportowe
o średnicy
wykonany z tworzywa sztucznego.
Kolor: czarny

to uniwersalny zestaw jezdny

Charakterystyka kółka transportowego:

materiał - stal, tworzywo sztuczne.
maksymalny udźwig 30kg
kółko o średnicy fi 50mm
wpustka średnica 10,5mm
szerokość kółka 47mm
wysokość całkowita 65mm
kolor kółka - czarne
hamulec - nie
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W
gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Ze względu na twardy bieżnik należy unikać kontaktu kółka z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą wpustki i trzpienia

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FI 50 Z TWORZYWA
TRZPIEŃ FI11X22MM
004.500.163-1

Rodzaj montażu: Trzpień wciskany
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Średnica trzpienia: 11,00 mm
Kolor:
białytransportowe o średnicy fi 50mm i wysokości 57mm z trzpieniem montażowym ze stali
Kółko
meblowe

to wysokiej jakości zestaw

jezdny wykonany z tworzywa sztucznego i gumy.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - stal, tworzywo sztuczne, guma
maksymalny udźwig 40kg
kółko o średnicy fi 50mm
trzpień średnica 11mm wysokość 22mm
szerokość kółka 52mm
wysokość całkowita 57mm
kolor kółka - czarne/białe
hamulec - nie
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje jako
wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie. W
gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne umożliwiają
wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z tworzywa sztucznego. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 40kg. Doskonale pochłania
drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym
się porusza. Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich
wymaganiach wytrzymałościowych i jakościowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE Z HAMULCEM FI 40 Z
TWORZYWA TRZPIEŃ FI8X12MM
004.500.158

Rodzaj montażu: Trzpień wciskany
Hamulec: 1
Średnica: 40 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Średnica trzpienia: 8,00 mm
Kolor:
czarny
Kółko
meblowe
transportowe o średnicy fi 40mm i wysokości 45mm z trzpieniem ze stali ocynkowanej to uniwersalny zestaw
jezdny wykonany z tworzywa sztucznego.
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 25kg
kółko o średnicy fi 40mm
trzpień stalowy fi8x12mm
wpustka fi12,5x12mm
wysokość całkowita 45mm
kolor kółka - czarny
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje
jako wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie.
W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne
umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Ze względu na twardy bieżnik należy unikać kontaktu kółka z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą wpustki i trzpienia

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI50GUMA TRZPIEŃ FI 11X22MM
004.500.307

Rodzaj montażu: Trzpień wciskany
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Średnica trzpienia: 11,00 mm
Kolor:
Zestawbiały
składający sie z 5 sztuk kółek 004.500.163-1 Kółko podwójne wbijane wykonane z
tworzywa sztucznego z gumową białą oponą fi 50 Trzpień wykonany ze stali fi 11x22mm
Stosowane w krzesłach biurowych. Gumowa opona zapobiega przed niszczeniem podłogi.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI40 TWORZ TRZPIEŃ H-12MM
005.000.306

Rodzaj montażu: Trzpień wciskany
Hamulec: 0
Średnica: 40 mm
Materiał: Tworzywo sztuczne
Średnica trzpienia: 8,00 mm
Kolor: czarny
Kółko podwójne wbijane wykonane z tworzywa sztucznego fi 40 Trzpień wykonany ze stali fi 8 x
12 mm Wpustka fi 12 x 12 mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WCISKANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI50 TWORZ. TRZP+WPUSTKA
10,5
005.000.309

Hamulec: 0

Kółko fi 50 mm z tworzywa sztucznego. Trzpień stalowy wbijany . Wpustka fi 10,5 x 30 mm
Wysokość kółka 65 mm. Szerokość 47 mm. Obciążenie 30 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WKRĘCANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 GUMOWE TRZPIEŃ GWINT
M10X30
1053

Rodzaj montażu: Trzpień gwintowany
Hamulec: 0
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 60,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 72 mm
Średnica
10,00
mm. Trzpień gwintowany M10 x 30 mm Wysokość kółka 72 mm.
Kółko fi 75trzpienia:
mm z gumy
szarej
Kolor: szary21 mm. Obciążenie 70 kg.
Szerokość

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WKRĘCANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI75 GUM TRZP GWINT M10X30
HAM
1054

Rodzaj montażu: Trzpień gwintowany
Hamulec: 1
Średnica: 75 mm
Obciążenie maksymalne: 60,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 72 mm
Średnica
10,00
mmz hamulcem. Trzpień gwintowany M10 x 30 mm Wysokość kółka 72
Kółko fi 75trzpienia:
mm z gumy
szarej
Kolor:
szary
mm.
Szerokość
21 mm. Obciążenie 70 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WKRĘCANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FI40 H51MM
GWINTOWANY TRZPIEŃ M8 CZARNE
1084

Rodzaj montażu: Trzpień gwintowany
Hamulec: 0
Średnica: 40 mm
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Materiał: tworzywo sztuczne
Wysokość: 51 mm
Średnica
trzpienia:
8,00
mm fi 40mm i wysokości 51mm z gwintowanym trzpieniem ze stali ocynkowanej to
Kółko
meblowe
transportowe
o średnicy
uniwersalny
zestaw
jezdny
wykonany
z tworzywa sztucznego.
Kolor: czarny
Charakterystyka kółka transportowego:

materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 25kg
kółko o średnicy fi 40mm
trzpień stalowy M8x15mm
wysokość całkowita 51mm
szerokość kółka 37mm
kolor kółka - czarny
hamulec - brak.
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje
jako wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie.
W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne
umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Ze względu na twardy bieżnik należy unikać kontaktu kółka z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą nagwintowanego trzpienia.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WKRĘCANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FI50 H60MM
GWINTOWANY TRZPIEŃ M10 CZARNE Z
HAMULCEM
1089

Rodzaj montażu: Trzpień gwintowany
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 60 mm
Średnica
trzpienia:
10,00
mm fi 50mm i wysokości 60mm z gwintowanym trzpieniem ze stali ocynkowanej to
Kółko
meblowe
transportowe
o średnicy
uniwersalny
zestaw
jezdny
wykonany
z tworzywa sztucznego.
Kolor: czarny
Charakterystyka kółka transportowego:

materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 30kg
kółko o średnicy fi 50mm
trzpień stalowy M10x15mm
wysokość całkowita 60mm
szerokość kółka 45mm
kolor kółka - czarny
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje
jako wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie.
W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne
umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Ze względu na twardy bieżnik należy unikać kontaktu kółka z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą nagwintowanego trzpienia

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WKRĘCANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FI50 H60MM
GWINTOWANY TRZPIEŃ M8 CZARNE
1090

Rodzaj montażu: Trzpień gwintowany
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 60 mm
Średnica
trzpienia:
8,00
mm fi 50mm i wysokości 60mm z gwintowanym trzpieniem ze stali ocynkowanej to
Kółko
meblowe
transportowe
o średnicy
uniwersalny
zestaw
jezdny
wykonany
z tworzywa sztucznego.
Kolor: czarny
Charakterystyka kółka transportowego:

materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 30kg
kółko o średnicy fi 50mm
trzpień stalowy M8x15mm
wysokość całkowita 60mm
szerokość kółka 45mm
kolor kółka - czarny
hamulec - brak.
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje
jako wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie.
W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne
umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Ze względu na twardy bieżnik należy unikać kontaktu kółka z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą nagwintowanego trzpienia.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WKRĘCANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FI50 H60MM
GWINTOWANY TRZPIEŃ M8 CZARNE Z
HAMULCEM
1091

Rodzaj montażu: Trzpień gwintowany
Hamulec: 1
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 60 mm
Średnica
trzpienia:
8,00
mm fi 50mm i wysokości 60mm z gwintowanym trzpieniem ze stali ocynkowanej to
Kółko
meblowe
transportowe
o średnicy
uniwersalny
zestaw
jezdny
wykonany
z tworzywa sztucznego.
Kolor: czarny
Charakterystyka kółka transportowego:

materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 30kg
kółko o średnicy fi 50mm
trzpień stalowy M8x15mm
wysokość całkowita 60mm
szerokość kółka 45mm
kolor kółka - czarny
hamulec - tak
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje
jako wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie.
W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne
umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Ze względu na twardy bieżnik należy unikać kontaktu kółka z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą nagwintowanego trzpienia

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WKRĘCANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FI50 H60 MM
GWINTOWANY TRZPIEŃ M10 CZARNE
4962

Rodzaj montażu: Trzpień gwintowany
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 60 mm
Średnica
trzpienia:
10,00
mm fi 50mm i wysokości 60mm z gwintowanym trzpieniem ze stali ocynkowanej to
Kółko
meblowe
transportowe
o średnicy
uniwersalny
zestaw
jezdny
wykonany
z tworzywa sztucznego.
Kolor: czarny
Charakterystyka kółka transportowego:

materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
maksymalny udźwig statyczny 30kg
kółko o średnicy fi 50mm
trzpień stalowy M10x15mm
wysokość całkowita 60mm
szerokość kółka 45mm
kolor kółka - czarny
hamulec - brak.
Kółko znakomicie sprawdza się w wózkach transportowych czy też niewielkich kontenerach. Równie doskonale funkcjonuje
jako wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne ich przemieszczanie.
W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy jezdne
umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Ze względu na twardy bieżnik należy unikać kontaktu kółka z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Kółko transportowe przeznaczone jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych
narzędzi. Mocowanie kółka do wybranej powierzchni następuje za pomocą nagwintowanego trzpienia.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WKRĘCANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO MEBLOWE FI50 H57MM KULA
TRZPIEŃ M10 CHROM
21114

Rodzaj montażu: Trzpień gwintowany
Hamulec: 0
Średnica: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 57 mm
Średnica
trzpienia:
mm o średnicy 50mm i wysokości 57mm z trzpieniem montażowym gwintowanym ze stali
Kółko
meblowe
transportowe10,00
Siso Denmrak
to wysokiej jakości zestaw jezdny wykonany z tworzywa sztucznego.
Kolor: chrom
Charakterystyka kółka transportowego:
materiał - stal, tworzywo sztuczne
maksymalny udźwig 30kg
kółko o średnicy 50mm
trzpień M10
wysokość trzpienia 15mm
szerokość kółka 39mm
wysokość całkowita 55mm
kolor kółka - chrom
hamulec - nie
Kółko doskonale funkcjonuje jako wykończenie mebli biurowych, kuchennych czy pokojowych - stolików i szafek, pozwalając na wygodne
ich przemieszczanie. W gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, szkołach czy też biurach szeroko stosowane zestawy
jezdne umożliwiają wygodne manewrowanie i transportowanie różnych materiałów bez konieczności angażowania sił własnych.
Kółko w całości wykonane jest z tworzywa sztucznego. Jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 30kg. Doskonale pochłania drgania
tworzące się podczas ruchu obrotowego. Posiada niski współczynnik tarcia, przez co nie niszczy i nie rysuje podłoża po którym się porusza.
Jego niezwykle prosty montaż oraz funkcjonalność sprawiają, że szeroko stosowane jest w produktach o wysokich wymaganiach
wytrzymałościowych i jakościowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / Z TRZPIENIEM WKRĘCANYM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KÓŁKO FI50 TWORZ TRZP GWINT M8X15
005.000.302

Hamulec: 0

Kółko fi 50 mm z tworzywa sztucznego. Trzpień gwintowany M8 x 15 mm Wysokość kółka 60
mm. Szerokość 45 mm. Obciążenie 30 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI25MM H-28MM BIAŁA
2452

Wysokość: 28 mm
Średnica: 25 mm
Kolor: biały

Rolka fi 25mm h-28mm biała
Rolka meblowa nieskrętna o średnicy 25mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowoch,
pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.
W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek czy też mebli
tapicerowanych
Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia
mechaniczne. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Jej udźwig statyczny wynosi 25 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy
unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.
Charakterystyka rolki meblowej nieskrętnej:
kolor rolki - biała
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
bieżnik rolki - tworzywo sztuczne
średnica rolki fi 25 mm
szerokość rolki 13 mm
wysokość całkowita 27mm
maksymalne obciążenie 25 kg
obejma ze stali ocynkowanej 18 x 40mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 mm
hamulec- brak.
Rolka meblowa nieskrętna przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi. Mocowana jest ona do
podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI 30MM H-33MM BIAŁA
2454

Wysokość: 33 mm
Średnica: 30 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: biały

Rolka fi 30mm h-33mm biała
Rolka meblowa nieskrętna o średnicy fi 30mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowoch,
pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.
W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek czy też mebli
tapicerowanych
Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Jej udźwig
statyczny wynosi 25 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.
Charakterystyka rolki meblowej nieskrętnej:
kolor rolki - biały
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
bieżnik rolki - tworzywo sztuczne
średnica rolki fi 30 mm
szerokość rolki 16 mm
wysokość całkowita 33 mm
maksymalne obciążenie 25 kg
obejma ze stali ocynkowanej 21 x 48 mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 mm
hamulec- brak.
Rolka meblowa nieskrętna przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi. Mocowana jest ona do
podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI30MM H-33MM SZARA
004.501.002

Wysokość: 33 mm
Średnica: 30 mm
Kolor: szary

Rolka fi 30mm h-33mm szara
Rolka meblowa nieskrętna o średnicy fi 30mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowoch,
pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.
W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek czy też mebli
tapicerowanych
Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia
mechaniczne. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Jej udźwig statyczny wynosi 15 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy
unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.
Charakterystyka rolki meblowej nieskrętnej:
kolor rolki - szary
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
bieżnik rolki - tworzywo sztuczne gumowane
średnica rolki fi 30 mm
szerokość rolki 21 mm
wysokość całkowita 33 mm
maksymalne obciążenie 15 kg
obejma ze stali ocynkowanej 26,5 x 50 mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 38 mm
hamulec- brak.
Rolka meblowa nieskrętna przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi. Mocowana jest ona do
podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI 30 KORYTKOWA, SZARA GUMA
004.501.004

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI28MM H-37MM CZARNA
NAROŻNA OBROTOWA
4915

Wysokość: 37 mm
Średnica: 28 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Rolka fi 28mm h-37mm czarna narożna obrotowa Siso Denmark
Rolka meblowa obrotowa o średnicy 28mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu
meblach przemysłowych i domowych, pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.
W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek
czy też mebli tapicerowanych
Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia
mechaniczne. Jej udźwig statyczny wynosi 35 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi
powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.
Charakterystyka rolki meblowej obrotowej:
kolor rolki - czarny
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
średnica rolki 28 mm
wysokość całkowita 37 mm
maksymalne obciążenie 35 kg
rozstaw otworów montażowych w płytce 20 mm
hamulec- brak.
Rolka meblowa obrotowa przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi.
Mocowana jest w narożniku, do dwóch ścianek bocznych mebla.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI 25MM H-28,6MM CZARNA
4972

Wysokość: 28 mm
Średnica: 25 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Rolka fi 25 mm z czarnego tworzywa.
Obejma ze stali ocynkowanej 19 x 40 mm.
Rozstaw otworów w płytce 36 mm.
Wysokość rolki 28,0 mm. Szerokość 13,5 mm.
Obciążenie 25 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI 40 PROSTA 100/40 SZARA
GUMA
004.501.003

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI25MM H-28MM SZARA
19882

Wysokość: 28 mm
Średnica: 25 mm
Kolor: szary

Rolka fi 25mm h-28mm szara Siso Denmark
Rolka meblowa nieskrętna o średnicy fi 25mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowoch,
pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.
W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek czy też mebli
tapicerowanych
Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia
mechaniczne. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Jej udźwig statyczny wynosi 25 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy
unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.
Charakterystyka rolki meblowej nieskrętnej:
kolor rolki - szary
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
bieżnik rolki - tworzywo sztuczne gumowane
średnica rolki fi 25 mm
szerokość rolki 14 mm
wysokość całkowita 28 mm
maksymalne obciążenie 25 kg
obejma ze stali ocynkowanej 19 x 42 mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 32 mm
hamulec- brak.
Rolka meblowa nieskrętna przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi. Mocowana jest ona do
podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI32MM H-39MM SZARA
19885

Wysokość: 39 mm
Średnica: 32 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: szary

Rolka fi 32mm h-39mm szara
Rolka meblowa nieskrętna o średnicy fi 32mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowoch,
pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.
W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek czy też mebli
tapicerowanych
Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia
mechaniczne. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Jej udźwig statyczny wynosi 25 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy
unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.
Charakterystyka rolki meblowej nieskrętnej:
kolor rolki - szary
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
bieżnik rolki - tworzywo sztuczne gumowane
średnica rolki fi 32 mm
szerokość rolki 16 mm
wysokość całkowita 39 mm
maksymalne obciążenie 25 kg
obejma ze stali ocynkowanej 20 x 58 mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 46 mm
hamulec- brak.
Rolka meblowa nieskrętna przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi. Mocowana jest ona do
podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI40MM H-43MM SZARA
19888

Wysokość: 43 mm
Średnica: 40 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: szary

Rolka fi 40mm h-43mm szara Siso Denmark
Rolka meblowa nieskrętna o średnicy fi 40mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowych,
pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.
W warunkach domowych, szkołach, sklepach oraz biurach doskonale sprawdza się jako element wykończenia stolików, szafek, foteli, łóżek czy też mebli
tapicerowanych
Rolka w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia
mechaniczne. Doskonale pochłania drgania tworzące się podczas ruchu obrotowego. Jej udźwig statyczny wynosi 25 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy
unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.
Rolka meblowa gwarantuje sprawne i wygodne transportowanie materiałów oraz przedmiotów na większe czy też mniejsze odległości.
Charakterystyka rolki meblowej nieskrętnej:
kolor rolki - szary
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
bieżnik rolki - tworzywo sztuczne gumowane
średnica rolki fi 40 mm
szerokość rolki 16 mm
wysokość całkowita 43 mm
maksymalne obciążenie 25 kg
obejma ze stali ocynkowanej 20 x 58 mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 46 mm
hamulec- brak.
Rolka meblowa nieskrętna przeznaczona jest do nieskomplikowanego samodzielnego montażu przy użyciu podstawowych narzędzi. Mocowana jest ona do
podstawy mebla za pomocą stalowej płytki montażowej.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI13 MM CZARNA WPUSZCZANA
004.501.001

Wysokość: 13 mm
Średnica: 13 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Rolka fi 26mm czarna wpuszczana
Rolka meblowa nieskrętna o średnicy fi 26mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt
doskonale funkcjonujący w wielu meblach przemysłowych i domowoch, pozwalający na
sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.
Rolka jest wpuszczana w podstawę mebla delikatnie unosząc mebel nad podłogę, co sprawia
że jest praktycznie nie widoczna i nie zmienia wyglądu mebla, ale zdecydowanie ułatwia jego
mobilność. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia
mechaniczne. Jej udźwig statyczny wynosi 30 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy unikać
bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.

Charakterystyka rolki meblowej nieskrętnej:
kolor rolki - czarny
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
średnica rolki fi 26 mm
hamulec- brak.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI14MM H-14MM CZARNA
WPUSZCZANA
20890

Wysokość: 14 mm
Średnica: 14 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Rolka fi 14mm h-14mm czarna wpuszczana
Rolka meblowa nieskrętna o średnicy fi 14mm z obejmą ze stali ocynkowanej to produkt doskonale funkcjonujący w wielu
meblach przemysłowych i domowoch, pozwalający na sprawne ich przesuwanie bez konieczności angażowania sił własnych.
Rolka jest wpuszczana w podstawę mebla delikatnie unosząc mebel nad podłogę, co sprawia że jest praktycznie nie widoczna i nie zmienia
wyglądu mebla, ale zdecydowanie ułatwia jego mobilność.. Cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia
mechaniczne. Jej udźwig statyczny wynosi 30 kg. Ze względu na twardy bieżnik należy unikać bezpośredniego kontaktu rolki z delikatnymi
powierzchniami takimi jak parkiet czy laminat.

Charakterystyka rolki meblowej nieskrętnej:
kolor rolki - czarny
materiał - tworzywo sztuczne i stal ocynkowana
średnica rolki fi 14 mm
szerokość rolki 14 mm
wysokość całkowita 14mm
maksymalne obciążenie statyczne 30 kg
maksymalne obciążenie robocze 15 kg
obejma ze stali ocynkowanej fi 26mm
rozstaw otworów montażowych w płytce 20 mm
hamulec- brak.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA NOŚNA PODTRZYMUJĄCA DO
BLATU SKŁADANEGO
32128

Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Rolka nośna Siso Denmark do blatu składanego
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal/tworzywo sztuczne
Kolor - czarny/biały ocynk

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA NOŚNA PODPOROWA DO BLATU
SKŁADANEGO
32129

Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Rolka nośna Siso Denmark do blatu składanego
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal/tworzywo sztuczne
Kolor - czarny/biały ocynk

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI 30MM H-34MM CZARNA
004.501.005

Wysokość: 34 mm
Średnica: 30 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Rolka fi 30mm z czarnego tworzywa. Obejma ze stali ocynkowanej 20 x 45 mm. Rozstaw
otworów w płytce 35 mm. Wysokość rolki 34 mm. Szerokość 20 mm. Obciążenie statyczne
60kg, dynamiczne 30kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI 25MM H-28MM SZARA GUMA
004.501.006-0

Wysokość: 28 mm
Średnica: 25 mm
Kolor: szary

Rolka fi 25 mm z szarego tworzywa. Obejma ze stali ocynkowanej 18 x 42,2 mm. Rozstaw
otworów w płytce 32 mm. Wysokość rolki 25 mm. Szerokość 13 mm. Obciążenie 25 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI 29MM H-32MM BIAŁY NYLON
34117

Wysokość: 32 mm
Średnica: 29 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: biały

Rolka fi 29 mm z białego tworzywa.
Obejma ze stali ocynkowanej 19 x 42 mm.
Rozstaw otworów w płytce 36 mm.
Wysokość rolki 32 mm. Szerokość 13 mm.
Obciążenie 25 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI 25MM H-28MM SZARA - 4 SZT.
005.000.325

Rolka fi 25 mm z szarego tworzywa. Obejma ze stali ocynkowanej 19 x 42 mm. Rozstaw
otworów w płytce 32 mm. Wysokość rolki 28 mm. Szerokość 14 mm. Obciążenie 25 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI 25MM H-28MM BIAŁA - 4 SZT
005.000.326

Rolka fi 23 mm z białego tworzywa. Obejma ze stali ocynkowanej 19 x 42 mm. Rozstaw
otworów w płytce 32 mm. Wysokość rolki 30 mm. Szerokość 13 mm. Obciążenie 25 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI 30MM H-33MM BIAŁY NYLON 4SZT
005.000.327

Rolka fi 30 mm z białego tworzywa. Obejma ze stali ocynkowanej 21 x 48 mm. Rozstaw
otworów w płytce 32 mm. Wysokość rolki 33 mm. Szerokość 16 mm. Obciążenie 25 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI 30MM H-33MM SZARA GUMA 4 SZT
005.000.328

Rolka meblowa Wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej Rolki plastikowej oraz nakładki
z szarej gumy

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA FI 32MM H-39MM - 4 SZT
005.000.329

Rolka fi 32 mm h-39 z czarnego tworzywa z nakładką z szarej bardzo twardej gumy Obejma ze
stali ocynkowanej

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA NAROŻNA OBROTOWA - 4 SZT
005.000.330

Rolka narożna obrotowa przykręcana jest w narożniku mebla od dołu do dwóch ścianek
bocznych. Wzmacnia konstrukcję mebla podczas przesuwania

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA WPUSZCZANA FI 26MM BIAŁY
OCYNK
005.000.331

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / KÓŁKA MEBLOWE / ROLKI MEBLOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ROLKA WPUSZCZANA FI 26MM - 4SZT
005.000.332

Rolka stosowana w nogach stołów.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

