PROWADNICE DO SZAF METALOWYCH

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICE DO SZAF METALOWYCH

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
400MM 100KG
006.001.043-0

Długość: 400,00 mm
Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg
Wysokość: 58 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica długości 400mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem
ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania.
Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe,
szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
450MM 100KG
006.001.044-0

Długość: 450,00 mm
Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica długości 450mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem
ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania.
Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe,
szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
500MM 100KG
006.001.045-0

Długość: 500,00 mm
Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg
Wysokość: 58 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica długości 500mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem
ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania.
Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe,
szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
550MM 100KG
006.001.046-0

Długość: 550,00 mm
Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica długości 550mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem
ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania.
Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe,
szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
700MM 100KG
006.001.049-0

Długość: 700,00 mm
Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg
Wysokość: 58 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica długości 700mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem
ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania.
Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe,
szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
600MM 100KG
006.001.047-0

Długość: 600,00 mm
Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica długości 600mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem
ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania.
Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe,
szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
650MM 100KG
006.001.048-0

Długość: 650,00 mm
Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 100,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica długości 600mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 400mm. Prowadnica z stoperem
ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania.
Wykonana ze stali kolor biały ocynk. Obciążenie 100kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe,
szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
530MM 60KG BI
006.001.005-5

Długość: 530,00 mm
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 60,00 kg

Prowadnica długości 530mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 530mm, długość wysunięcia
538mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 364mm.
Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem
do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 60kg.
Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI
METALOWYCH 300MM 80KG
2143

Długość: 300,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 50 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
do mebli metalowych Siso Denmark 300mm
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal
Kolor - biały ocynk
Długość prowadnicy złożonej - 300mm
Długość wysuwu - 310mm
Wysokość - 49,5mm
Grubość - 12,7mm
Odległość pomiędzy zaczepami - 206mm
Obciążenie - 80kg
Pełny wysuw
Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie
Prowadnica kulkowa do szaf metalowych duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark o długości 300mm oraz wysokości 49,5mm
to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz
wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze
stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej
pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie,
pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.
Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. Fantastycznie sprawdza się w szafkach
kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli,
które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.
Skład kompletu:
Prowadnica prawa - 1szt
Prowadnica lewa - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
450MM 80KG BI
2146

Długość: 450,00 mm
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk

Prowadnica długości 450mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 450mm, długość wysunięcia
462mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 306mm.
Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem
do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg.
Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI
METALOWYCH 600MM 80KG
2149

Długość: 600,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 50 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
do mebli metalowych Siso Denmark 600mm
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal
Kolor - biały ocynk
Długość prowadnicy złożonej - 600mm
Długość wysuwu - 615mm
Wysokość - 50mm
Grubość - 12,7mm
Odległość pomiędzy zaczepami - 456mm
Obciążenie - 80kg
Pełny wysuw
Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie
Prowadnica kulkowa do szaf metalowych duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark o długości 600mm oraz wysokości 50mm
to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz
wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze
stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej
pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie,
pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.
Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. Fantastycznie sprawdza się w szafkach
kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli,
które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.
Skład kompletu:
Prowadnica prawa - 1szt
Prowadnica lewa - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
700MM 80KG BI
2151

Długość: 700,00 mm
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk

Prowadnica długości 700mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 700mm, długość wysunięcia
715mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 556mm. Prowadnica
z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do
rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg.
Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
550MM 80KG BI
7747

Długość: 550,00 mm
Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 45 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica długości 550mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 550mm, długość wysunięcia
559mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 406mm.
Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem
do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg.
Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
500MM 80KG BI
7748

Długość: 500,00 mm
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk

Prowadnica długości 500mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 500mm, długość wysunięcia
512mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 356mm. Prowadnica
z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do
rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg.
Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI
METALOWYCH 350MM 80KG
7749

Długość: 350,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 50 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
do mebli metalowych Siso Denmark 350mm
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal
Kolor - biały ocynk
Długość prowadnicy złożonej - 350mm
Długość wysuwu - 360mm
Wysokość - 49,5mm
Grubość - 12,7mm
Odległość pomiędzy zaczepami - 256mm
Obciążenie - 80kg
Pełny wysuw
Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie
Prowadnica kulkowa do szaf metalowych duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark o długości 350mm oraz wysokości
49,5mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz
wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze
stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej
pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie,
pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.
Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. Fantastycznie sprawdza się w szafkach
kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli,
które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.
Skład kompletu:
Prowadnica prawa - 1szt
Prowadnica lewa - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
400MM 80KG BI
19909

Długość: 400,00 mm
Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica długości 400mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 400mm, długość wysunięcia
410mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 256mm. Prowadnica
z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do
rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg.
Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI
METALOWYCH 650MM 80KG
19936

Długość: 650,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 50 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
do mebli metalowych Siso Denmark 650mm
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal
Kolor - biały ocynk
Długość prowadnicy złożonej - 650mm
Długość wysuwu - 662mm
Wysokość - 50mm
Grubość - 12,7mm
Odległość pomiędzy zaczepami - 506mm
Obciążenie - 80kg
Pełny wysuw
Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie
Prowadnica kulkowa do szaf metalowych duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark o długości 650mm oraz wysokości
50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz
wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze
stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej
pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie,
pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.
Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. Fantastycznie sprawdza się w szafkach
kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli,
które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.
Skład kompletu:
Prowadnica prawa - 1szt
Prowadnica lewa - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
1000MM 80KG B
20254

Długość: 1 000,00 mm
Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica długości 1000mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne
otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm
kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie - szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki
warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI
METALOWYCH 600MM 80KG
006.001.007

Długość: 600,00 mm
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica do mebli metalowych 600mm
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal
Kolor - biały ocynk
Długość prowadnicy złożonej - 600mm
Długość wysuwu - 615mm
Wysokość - 50mm
Grubość - 12,7mm
Odległość pomiędzy zaczepami - 456mm
Obciążenie - 80kg
Pełny wysuw
Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie
Prowadnica kulkowa do szaf metalowych długości 600mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych
mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na
pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą
trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe
obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do
całej zawartości szuflady.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie,
pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.
Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. Fantastycznie sprawdza się w szafkach
kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli,
które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.
Skład kompletu:
Prowadnica prawa - 1szt
Prowadnica lewa - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI
METALOWYCH 700MM 80KG
006.001.009

Długość: 700,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 50 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
do mebli metalowych 700mm
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal
Kolor - biały ocynk
Długość prowadnicy złożonej - 700mm
Długość wysuwu - 715mm
Wysokość - 50mm
Grubość - 12,7mm
Odległość pomiędzy zaczepami - 556mm
Obciążenie - 80kg
Pełny wysuw
Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie
Prowadnica kulkowa do szaf metalowych długości 700mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych
mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na
pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą
trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe
obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do
całej zawartości szuflady.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie,
pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.
Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. Fantastycznie sprawdza się w szafkach
kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli,
które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.
Skład kompletu:
Prowadnica prawa - 1szt
Prowadnica lewa - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI
METALOWYCH 350MM 80KG
006.001.001

Długość: 350,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 50 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
do mebli metalowych 350mm
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal
Kolor - biały ocynk
Długość prowadnicy złożonej - 350mm
Długość wysuwu - 360mm
Wysokość - 50mm
Grubość - 12,7mm
Odległość pomiędzy zaczepami - 256mm
Obciążenie - 80kg
Pełny wysuw
Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie
Prowadnica kulkowa do szaf metalowych o długości 350mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych
mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na
pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą
trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe
obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do
całej zawartości szuflady.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie,
pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.
Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. Fantastycznie sprawdza się w szafkach
kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli,
które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.
Skład kompletu:
Prowadnica prawa - 1szt
Prowadnica lewa - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI
METALOWYCH 450MM 80KG
006.001.004

Długość: 450,00 mm
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica do mebli metalowych 450mm
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal
Kolor - biały ocynk
Długość prowadnicy złożonej - 450mm
Długość wysuwu - 460mm
Wysokość - 50mm
Grubość - 12,7mm
Odległość pomiędzy zaczepami - 306mm
Obciążenie - 80kg
Pełny wysuw
Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie
Prowadnica kulkowa do szaf metalowych długości 450mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli
metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy
wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i
odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max.
80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości
szuflady.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie,
pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.
Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. Fantastycznie sprawdza się w szafkach
kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli,
które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.
Skład kompletu:
Prowadnica prawa - 1szt
Prowadnica lewa - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI
METALOWYCH 300MM 80KG
006.001.000

Długość: 300,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 50 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
do mebli metalowych 300mm
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal
Kolor - biały ocynk
Długość prowadnicy złożonej - 300mm
Długość wysuwu - 310mm
Wysokość - 50mm
Grubość - 12,7mm
Odległość pomiędzy zaczepami - 206mm
Obciążenie - 80kg
Pełny wysuw
Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie
Prowadnica kulkowa do szaf metalowych o długości 300mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych
mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na
pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą
trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe
obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do
całej zawartości szuflady.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie,
pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.
Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. Fantastycznie sprawdza się w szafkach
kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli,
które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.
Skład kompletu:
Prowadnica prawa - 1szt
Prowadnica lewa - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI
METALOWYCH 550MM 80KG
006.001.006

Długość: 550,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 50 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
do mebli metalowych 550mm
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal
Kolor - biały ocynk
Długość prowadnicy złożonej - 550mm
Długość wysuwu - 559mm
Wysokość - 50mm
Grubość - 12,7mm
Odległość pomiędzy zaczepami - 406mm
Obciążenie - 80kg
Pełny wysuw
Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie
Prowadnica kulkowa do szaf metalowych długości 550mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych
mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na
pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą
trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe
obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do
całej zawartości szuflady.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie,
pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.
Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. Fantastycznie sprawdza się w szafkach
kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli,
które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.
Skład kompletu:
Prowadnica prawa - 1szt
Prowadnica lewa - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
650MM 80KG BI
006.001.008

Długość: 650,00 mm
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk

Prowadnica długości 650mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 650mm, długość wysunięcia
662mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 506mm.
Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem
do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg.
Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
250MM 80KG BI
006.000.999

Długość: 250,00 mm
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk

Prowadnica długości 250mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wysokość 50mm, grubość12,7mm. Prowadnica z stoperem
ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do rozpinania.
Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg. Zastosowanie-szafy
kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI
METALOWYCH 500MM 80KG
006.001.005-0

Długość: 500,00 mm
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica do mebli metalowych 500mm
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal
Kolor - biały ocynk
Długość prowadnicy złożonej - 500mm
Długość wysuwu - 500mm
Wysokość - 50mm
Grubość - 12,7mm
Odległość pomiędzy zaczepami - 356mm
Obciążenie - 80kg
Pełny wysuw
Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie
Prowadnica kulkowa do szaf metalowych długości 500mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych mebli
metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy
wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i
odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe obciążenia max.
80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości
szuflady.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie,
pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.
Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. Fantastycznie sprawdza się w szafkach
kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli,
które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.
Skład kompletu:
Prowadnica prawa - 1szt
Prowadnica lewa - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
800MM 80KG BI
006.001.010

Długość: 800,00 mm
Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica długości 800mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 800mm, długość wysunięcia
812,8mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 656mm.
Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem
do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg.
Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biał

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
900MM 80KG BI
006.001.011

Długość: 900,00 mm
Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica długości 900mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 900mm, długość wysunięcia
895,5mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 756mm.
Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem
do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg.
Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biał

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
800MM 80KG BI
29690

Długość: 800,00 mm
Cichy domyk:
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica długości 800mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Obciążenie 80kg. Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy
metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA KULKOWA DO MEBLI
METALOWYCH 400MM 80KG
006.001.003-1

Długość: 400,00 mm
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica do mebli metalowych 400mm
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal
Kolor - biały ocynk
Długość prowadnicy złożonej - 400mm
Długość wysuwu - 410mm
Wysokość - 50mm
Grubość - 12,7mm
Odległość pomiędzy zaczepami - 256mm
Obciążenie - 80kg
Pełny wysuw
Montaż bagnetowy - przystosowana do montażu w metalowym korpusie
Prowadnica kulkowa do szaf metalowych długości 400mm oraz wysokości 50mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych
mebli metalowych. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na
pracy wytrzymałych stalowych łożysk kulkowych. Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą
trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Znakomicie znosi większe
obciążenia max. 80kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do
całej zawartości szuflady.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper ograniczający samoczynne otwieranie się szuflady oraz dźwignie,
pozwalającą na szybki i sprawny demontaż prowadnicy.
Prowadnica kulkowa do mebli metalowych jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem. Fantastycznie sprawdza się w szafkach
kartotekowych, szafach metalowych, biurkach oraz szafkach warsztatowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli,
które możesz zastosować np. w swoim sklepie, biurze, magazynie czy też firmie.
Skład kompletu:
Prowadnica prawa - 1szt
Prowadnica lewa - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
550MM 80KG SC
006.001.006-1

Długość: 550,00 mm
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk

Prowadnica długości 550mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 550mm, długość wysunięcia
559mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 406mm.
Prowadnica z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem
do rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg.
Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały Z
systemem cihcego domyku.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
600MM 80KG BI
32333

Długość: 600,00 mm
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Wysokość: 50 mm
Kolor: ocynk

Prowadnica długości 600mm do mebli metalowych, kulkowa na pełny wysuw z bagnetami
(zaczepami) do montażu w meblu. Wymiary-długość złożonej 600mm, długość wysunięcia
615mm, wysokość 50mm, grubość 12,7mm, odległość pomiędzy zaczepami 456mm. Prowadnica
z stoperem ograniczającym samoczynne otworzenie się szuflady, oraz zaczepem do
rozpinania. Wykonana ze stali o grubości 1,5mm kolor biały ocynk. Obciążenie 80kg.
Zastosowanie-szafy kartotekowe, szafy metalowe, szafki warsztatowe, biurka. Kolor biały

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / PROWADNICE SZAF METALOWYCH / UDŹWIG 80KG

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNICA SZAF METALOWYCH
750MM 80KG BI
006.001.009-1

Długość: 750,00 mm
Wysokość: 50 mm
Obciążenie maksymalne: 80,00 kg
Kolor: ocynk

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

