PROWADNICE DO SZUFLAD

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICE DO SZUFLAD

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA ŚLIZGOWA HARPUN
320MM
006.001.308

Długość: 320,00 mm
Cichy domyk: 0
Wysokość: 16 mm
Kolor: transparentny

Prowadnica meblowa ślizgowa
Specyfikacja produktu:
Materiał - tworzywo sztuczne
Kolor - biały
Długość - 320mm
Wysokość - 16,5mm
Grubość - 9mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
250MM BIAŁA
006.001.300

Długość: 250,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor:
biały
Prowadnica
szuflad rolkowa o długości 250mm to podstawowy element montażowy wielu mebli wyposażonych w wysuwane półki.
Prowadnica ta znakomicie sprawdza się w drewnianych szufladach biurek oraz szafek nocnych przenoszących niewielkie obciążenia
do 15kg. Umożliwia częściowy wysuw wynoszący ¾ całkowitej jej długości.
Warto zaznaczyć, że dzięki niezwykle prostej konstrukcji oraz wykonaniu z grubej stalowej blachy produkt ten charakteryzuje się
dużą wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia i zadrapania.
Szyny prowadzące prowadnicy skutecznie zabezpieczają szufladę przed nagłym zsunięciem się oraz zapobiegają jej obniżeniu się,
co bezpośrednio przekłada się na bezawaryjne i wygodne korzystanie z mebli.
Prowadnica odpowiada również za sprawną i płynną pracę szuflad. Sprawia, że półki i szuflady umieszczone w meblach dyskretnie
otwierają się i zamykają. Dlatego też, prowadnice rolkowe tak często montowane są w meblach znajdujących się w sypialniach,
pokojach dziecięcych oraz salonach.
Charakterystyka prowadnicy szuflad rolkowej:
kolor biały RAL 9003
długość 250mm
grubość płytki stalowej 1,2mm
częściowy wysuw - ¾ całkowitej długości
obciążenie dynamiczne 15kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali, lakierowany proszkowo
rolki jezdne wykonane z tworzywa sztucznego
blokada wyjęcia - tak, szufladę należy lekko unieść, aby wyjąć ja z prowadnic
hamulec - prowadnice są zakrzywione na końcach, dzięki czemu realizują funkcję grawitacyjnego samodomykania w
końcowym etapie zamknięcia.
Na zestaw składają się dwie prowadnice (na jedną szufladę) – prowadnica prawa i prowadnica lewa. Ze względu na swoją prosta
budowę pozwalają one na samodzielny, niezwykle szybki i łatwy montaż w korpusie szafki.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
300MM BIAŁA
006.001.301-0

Długość: 300,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor: biały
Prowadnica
szuflad rolkowa o długości 300mm to podstawowy element montażowy wielu mebli wyposażonych w wysuwane półki.
Prowadnica ta znakomicie sprawdza się w drewnianych szufladach biurek oraz szafek nocnych przenoszących niewielkie obciążenia do
15kg. Umożliwia częściowy wysuw wynoszący ¾ całkowitej jej długości.
Warto zaznaczyć, że dzięki niezwykle prostej konstrukcji oraz wykonaniu z grubej stalowej blachy produkt ten charakteryzuje się dużą
wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia i zadrapania.
Szyny prowadzące prowadnicy skutecznie zabezpieczają szufladę przed nagłym zsunięciem się oraz zapobiegają jej obniżeniu się, co
bezpośrednio przekłada się na bezawaryjne i wygodne korzystanie z mebli.
Prowadnica odpowiada również za sprawną i płynną pracę szuflad. Sprawia, że półki i szuflady umieszczone w meblach dyskretnie
otwierają się i zamykają. Dlatego też, prowadnice rolkowe tak często montowane są w meblach znajdujących się w sypialniach,
pokojach dziecięcych oraz salonach. Szczególnie dobrze sprawdzają się w rozwiązaniach dla mebli, które nie są narażone na znaczne
obciążenia i wysokie temperatury.
Charakterystyka prowadnicy szuflad rolkowej:
kolor biały RAL 9003
długość 300mm
wysokość 20mm, przy rolce 34mm
grubość płytki stalowej 1,2mm
częściowy wysuw - ¾ całkowitej długości
obciążenie dynamiczne 15kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali, lakierowany proszkowo
rolki jezdne wykonane z tworzywa sztucznego
blokada wyjęcia - tak, szufladę należy lekko unieść, aby wyjąć ja z prowadnic
hamulec - prowadnice są zakrzywione na końcach, dzięki czemu realizują funkcję grawitacyjnego samodomykania w końcowym
etapie zamknięcia.
Na zestaw składają się dwie prowadnice (na jedną szufladę) – prowadnica prawa i prowadnica lewa. Ze względu na swoją prosta
budowę pozwalają one na samodzielny, niezwykle szybki i łatwy montaż w korpusie szafki.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
350MM BIAŁA
006.001.302

Długość: 350,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor:
biały
Prowadnica
szuflad rolkowa o długości 350mm to podstawowy element montażowy wielu mebli wyposażonych w wysuwane półki.
Prowadnica ta znakomicie sprawdza się w drewnianych szufladach biurek oraz szafek nocnych przenoszących niewielkie obciążenia
do 15kg. Umożliwia częściowy wysuw wynoszący ¾ całkowitej jej długości.
Warto zaznaczyć, że dzięki niezwykle prostej konstrukcji oraz wykonaniu z grubej stalowej blachy produkt ten charakteryzuje się
dużą wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia i zadrapania.
Szyny prowadzące prowadnicy skutecznie zabezpieczają szufladę przed nagłym zsunięciem się oraz zapobiegają jej obniżeniu się,
co bezpośrednio przekłada się na bezawaryjne i wygodne korzystanie z mebli.
Prowadnica odpowiada również za sprawną i płynną pracę szuflad. Sprawia, że półki i szuflady umieszczone w meblach dyskretnie
otwierają się i zamykają. Dlatego też, prowadnice rolkowe tak często montowane są w meblach znajdujących się w sypialniach,
pokojach dziecięcych oraz salonach.
Charakterystyka prowadnicy szuflad rolkowej:
kolor biały RAL 9003
długość 350mm
wysokość 20mm, przy rolce 34mm
grubość płytki stalowej 1,2mm
częściowy wysuw - ¾ całkowitej długości
obciążenie dynamiczne 15kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali, lakierowany proszkowo
rolki jezdne wykonane z tworzywa sztucznego
blokada wyjęcia - tak, szufladę należy lekko unieść, aby wyjąć ja z prowadnic
hamulec - prowadnice są zakrzywione na końcach, dzięki czemu realizują funkcję grawitacyjnego samodomykania w
końcowym etapie zamknięcia.
Na zestaw składają się dwie prowadnice (na jedną szufladę) – prowadnica prawa i prowadnica lewa. Ze względu na swoją prosta
budowę pozwalają one na samodzielny, niezwykle szybki i łatwy montaż w korpusie szafki.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
400MM BIAŁA
006.001.303

Długość: 350,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor:
czarny
Prowadnica
szuflad rolkowa o długości 400mm to podstawowy element montażowy wielu mebli wyposażonych w wysuwane półki.
Prowadnica ta znakomicie sprawdza się w drewnianych szufladach biurek oraz szafek nocnych przenoszących niewielkie obciążenia
do 15kg. Umożliwia częściowy wysuw wynoszący ¾ całkowitej jej długości.
Warto zaznaczyć, że dzięki niezwykle prostej konstrukcji oraz wykonaniu z grubej stalowej blachy produkt ten charakteryzuje się
dużą wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia i zadrapania.
Szyny prowadzące prowadnicy skutecznie zabezpieczają szufladę przed nagłym zsunięciem się oraz zapobiegają jej obniżeniu się,
co bezpośrednio przekłada się na bezawaryjne i wygodne korzystanie z mebli.
Prowadnica odpowiada również za sprawną i płynną pracę szuflad. Sprawia, że półki i szuflady umieszczone w meblach dyskretnie
otwierają się i zamykają. Dlatego też, prowadnice rolkowe tak często montowane są w meblach znajdujących się w sypialniach,
pokojach dziecięcych oraz salonach.
Charakterystyka prowadnicy szuflad rolkowej:
kolor biały RAL 9003
długość 400mm
wysokość 20mm, przy rolce 34mm
grubość płytki stalowej 1,2mm
częściowy wysuw - ¾ całkowitej długości
obciążenie dynamiczne 15kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali, lakierowany proszkowo
rolki jezdne wykonane z tworzywa sztucznego
blokada wyjęcia - tak, szufladę należy lekko unieść, aby wyjąć ja z prowadnic
hamulec - prowadnice są zakrzywione na końcach, dzięki czemu realizują funkcję grawitacyjnego samodomykania w
końcowym etapie zamknięcia.
Na zestaw składają się dwie prowadnice (na jedną szufladę) – prowadnica prawa i prowadnica lewa. Ze względu na swoją prosta
budowę pozwalają one na samodzielny, niezwykle szybki i łatwy montaż w korpusie szafki.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
450MM BIAŁA
006.001.304

Długość: 450,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor:
biały
Prowadnica
szuflad rolkowa o długości 450mm to podstawowy element montażowy wielu mebli wyposażonych w wysuwane półki.
Prowadnica ta znakomicie sprawdza się w drewnianych szufladach biurek oraz szafek nocnych przenoszących niewielkie obciążenia
do 15kg. Umożliwia częściowy wysuw wynoszący ¾ całkowitej jej długości.
Warto zaznaczyć, że dzięki niezwykle prostej konstrukcji oraz wykonaniu z grubej stalowej blachy produkt ten charakteryzuje się
dużą wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia i zadrapania.
Szyny prowadzące prowadnicy skutecznie zabezpieczają szufladę przed nagłym zsunięciem się oraz zapobiegają jej obniżeniu się,
co bezpośrednio przekłada się na bezawaryjne i wygodne korzystanie z mebli.
Prowadnica odpowiada również za sprawną i płynną pracę szuflad. Sprawia, że półki i szuflady umieszczone w meblach dyskretnie
otwierają się i zamykają. Dlatego też, prowadnice rolkowe tak często montowane są w meblach znajdujących się w sypialniach,
pokojach dziecięcych oraz salonach.
Charakterystyka prowadnicy szuflad rolkowej:
kolor biały RAL 9003
długość 450mm
wysokość 20mm, przy rolce 34mm
grubość płytki stalowej 1,2mm
częściowy wysuw - ¾ całkowitej długości
obciążenie dynamiczne 15kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali, lakierowany proszkowo
rolki jezdne wykonane z tworzywa sztucznego
blokada wyjęcia - tak, szufladę należy lekko unieść, aby wyjąć ja z prowadnic
hamulec - prowadnice są zakrzywione na końcach, dzięki czemu realizują funkcję grawitacyjnego samodomykania w
końcowym etapie zamknięcia.
Na zestaw składają się dwie prowadnice (na jedną szufladę) – prowadnica prawa i prowadnica lewa. Ze względu na swoją prosta
budowę pozwalają one na samodzielny, niezwykle szybki i łatwy montaż w korpusie szafki

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
500MM BIAŁA
006.001.305

Długość: 500,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor:
biały
Prowadnica
szuflad rolkowa o długości 500mm to podstawowy element montażowy wielu mebli wyposażonych w wysuwane półki.
Prowadnica ta znakomicie sprawdza się w drewnianych szufladach biurek oraz szafek nocnych przenoszących niewielkie obciążenia
do 15kg. Umożliwia częściowy wysuw wynoszący ¾ całkowitej jej długości.
Warto zaznaczyć, że dzięki niezwykle prostej konstrukcji oraz wykonaniu z grubej stalowej blachy produkt ten charakteryzuje się
dużą wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia i zadrapania.
Szyny prowadzące prowadnicy skutecznie zabezpieczają szufladę przed nagłym zsunięciem się oraz zapobiegają jej obniżeniu się,
co bezpośrednio przekłada się na bezawaryjne i wygodne korzystanie z mebli.
Prowadnica odpowiada również za sprawną i płynną pracę szuflad. Sprawia, że półki i szuflady umieszczone w meblach dyskretnie
otwierają się i zamykają. Dlatego też, prowadnice rolkowe tak często montowane są w meblach znajdujących się w sypialniach,
pokojach dziecięcych oraz salonach.
Charakterystyka prowadnicy szuflad rolkowej:
kolor biały RAL 9003
długość 500mm
wysokość 20mm, przy rolce 34mm
grubość płytki stalowej 1,2mm
częściowy wysuw - ¾ całkowitej długości
obciążenie dynamiczne 15kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali, lakierowany proszkowo
rolki jezdne wykonane z tworzywa sztucznego
blokada wyjęcia - tak, szufladę należy lekko unieść, aby wyjąć ja z prowadnic
hamulec - prowadnice są zakrzywione na końcach, dzięki czemu realizują funkcję grawitacyjnego samodomykania w
końcowym etapie zamknięcia.
Na zestaw składają się dwie prowadnice (na jedną szufladę) – prowadnica prawa i prowadnica lewa. Ze względu na swoją prosta
budowę pozwalają one na samodzielny, niezwykle szybki i łatwy montaż w korpusie szafki

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
550MM BIAŁA
006.001.306

Długość: 550,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor:
biały
Prowadnica
szuflad rolkowa o długości 550mm to podstawowy element montażowy wielu mebli wyposażonych w wysuwane półki.
Prowadnica ta znakomicie sprawdza się w drewnianych szufladach biurek oraz szafek nocnych przenoszących niewielkie obciążenia
do 15kg. Umożliwia częściowy wysuw wynoszący ¾ całkowitej jej długości.
Warto zaznaczyć, że dzięki niezwykle prostej konstrukcji oraz wykonaniu z grubej stalowej blachy produkt ten charakteryzuje się
dużą wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia i zadrapania.
Szyny prowadzące prowadnicy skutecznie zabezpieczają szufladę przed nagłym zsunięciem się oraz zapobiegają jej obniżeniu się,
co bezpośrednio przekłada się na bezawaryjne i wygodne korzystanie z mebli.
Prowadnica odpowiada również za sprawną i płynną pracę szuflad. Sprawia, że półki i szuflady umieszczone w meblach dyskretnie
otwierają się i zamykają. Dlatego też, prowadnice rolkowe tak często montowane są w meblach znajdujących się w sypialniach,
pokojach dziecięcych oraz salonach.
Charakterystyka prowadnicy szuflad rolkowej:
kolor biały RAL 9003
długość 550mm
wysokość 20mm, przy rolce 34mm
grubość płytki stalowej 1,2mm
częściowy wysuw - ¾ całkowitej długości
obciążenie dynamiczne 15kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali, lakierowany proszkowo
rolki jezdne wykonane z tworzywa sztucznego
blokada wyjęcia - tak, szufladę należy lekko unieść, aby wyjąć ja z prowadnic
hamulec - prowadnice są zakrzywione na końcach, dzięki czemu realizują funkcję grawitacyjnego samodomykania w
końcowym etapie zamknięcia.
Na zestaw składają się dwie prowadnice (na jedną szufladę) – prowadnica prawa i prowadnica lewa. Ze względu na swoją prosta
budowę pozwalają one na samodzielny, niezwykle szybki i łatwy montaż w korpusie szafki.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
600MM BIAŁA
006.001.307

Długość: 600,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor:
biały
Prowadnica
szuflad rolkowa o długości 600mm to podstawowy element montażowy wielu mebli wyposażonych w wysuwane półki.
Prowadnica ta znakomicie sprawdza się w drewnianych szufladach biurek oraz szafek nocnych przenoszących niewielkie obciążenia
do 15kg. Umożliwia częściowy wysuw wynoszący ¾ całkowitej jej długości.
Warto zaznaczyć, że dzięki niezwykle prostej konstrukcji oraz wykonaniu z grubej stalowej blachy produkt ten charakteryzuje się
dużą wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia i zadrapania.
Szyny prowadzące prowadnicy skutecznie zabezpieczają szufladę przed nagłym zsunięciem się oraz zapobiegają jej obniżeniu się,
co bezpośrednio przekłada się na bezawaryjne i wygodne korzystanie z mebli.
Prowadnica odpowiada również za sprawną i płynną pracę szuflad. Sprawia, że półki i szuflady umieszczone w meblach dyskretnie
otwierają się i zamykają. Dlatego też, prowadnice rolkowe tak często montowane są w meblach znajdujących się w sypialniach,
pokojach dziecięcych oraz salonach.
Charakterystyka prowadnicy szuflad rolkowej:
kolor biały RAL 9003
długość 600mm
wysokość 20mm, przy rolce 34mm
grubość płytki stalowej 1,2mm
częściowy wysuw - ¾ całkowitej długości
obciążenie dynamiczne 15kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali, lakierowany proszkowo
rolki jezdne wykonane z tworzywa sztucznego
blokada wyjęcia - tak, szufladę należy lekko unieść, aby wyjąć ja z prowadnic
hamulec - prowadnice są zakrzywione na końcach, dzięki czemu realizują funkcję grawitacyjnego samodomykania w
końcowym etapie zamknięcia.
Na zestaw składają się dwie prowadnice (na jedną szufladę) – prowadnica prawa i prowadnica lewa. Ze względu na swoją prosta
budowę pozwalają one na samodzielny, niezwykle szybki i łatwy montaż w korpusie szafki.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROW. ROLK SISO ALU 9006 600MM
1.2MM
2221

Prowadnica rolkowa do szuflad drewnianych Długość prowadnicy 600 mm Wykonana z blachy
stalowej 1,2 mm w kolorze alminium Możliwość wyjęcia szuflady z prowadnic Udzwig 15 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
450MM SR
2230

Długość: 450,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor:
szary rolkowa długości 450mm wykonana ze stali grubości 1,2mm malowana proszkowo
Prowadnica
na kolor srebrny RAL 9006 przystosowana do obciążenia 15kg na parę prowadnic.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

CICHY DOMYK SZUFLAD DREWNIANYCH
7078

Cichy domyk do szuflad drewnianych
Specyfikacja produktu:
Materiał - tworzywo sztuczne/stal
Kolor - szary
Szerokość montażowa - 10 - 13,5mm
Testowany przy 30000 cyklach z obciążeniem 30 kg
Mechanizm spowalniacza montowany jest do korpusu szafki, natomiast zaczep do szuflady.
Zastosowanie spowalniacza sprawia że domykana szuflada jest spowalniana w końcowej
fazie domknięcia przez co domyka się cicho i łagodnie.
Komplet:
spowalniacz
zaczep spowalniacza
wkręty montażowe

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROW. ROLK SISO ALU 9006 550MM
1.2MM
19788

Prowadnica rolkowa do szuflad drewnianych Długość prowadnicy 550 mm Wykonana z blachy
stalowej 1,2 mm w kolorze aluminium Możliwość wyjęcia szuflady z prowadnic Udzwig 15 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
450MM BIAŁA
006.001.304-1

Długość: 450,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor:
biały rolkowa długości 450mm wykonana ze stali grubości 1,2mm malowana proszkowo
Prowadnica
na kolor biały, przystosowana do obciążenia 20kg na parę prowadnic. Zastosowanie szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
550MM BIAŁA
32325

Długość: 550,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor:
biały rolkowa długości 550mm wykonana ze stali grubości 1,2mm malowana proszkowo
Prowadnica
na kolor biały, przystosowana do obciążenia 15kg na parę prowadnic. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA 550
BIA 25KG
006.001.306-1

Długość: 550,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor:
biały rolkowa długości 550mm wykonana ze stali grubości 1,2mm malowana proszkowo
Prowadnica
na kolor biały, przystosowana do obciążenia 25kg na parę prowadnic. Zastosowanie szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
250MM CZARNA
006.001.310

Długość: 250,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor:
czarny
Prowadnica
szuflad rolkowa o długości 250mm to podstawowy element montażowy wielu mebli wyposażonych w wysuwane półki.
Prowadnica ta znakomicie sprawdza się w drewnianych szufladach biurek oraz szafek nocnych przenoszących niewielkie obciążenia
do 15kg. Umożliwia częściowy wysuw wynoszący ¾ całkowitej jej długości.
Warto zaznaczyć, że dzięki niezwykle prostej konstrukcji oraz wykonaniu z grubej stalowej blachy produkt ten charakteryzuje się
dużą wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia i zadrapania.
Szyny prowadzące prowadnicy skutecznie zabezpieczają szufladę przed nagłym zsunięciem się oraz zapobiegają jej obniżeniu się,
co bezpośrednio przekłada się na bezawaryjne i wygodne korzystanie z mebli.
Prowadnica odpowiada również za sprawną i płynną pracę szuflad. Sprawia, że półki i szuflady umieszczone w meblach dyskretnie
otwierają się i zamykają. Dlatego też, prowadnice rolkowe tak często montowane są w meblach znajdujących się w sypialniach,
pokojach dziecięcych oraz salonach.
Charakterystyka prowadnicy szuflad rolkowej:
kolor czarny
długość 250mm
wysokość 20mm, przy rolce 34mm
grubość płytki stalowej 1,2mm
częściowy wysuw - ¾ całkowitej długości
obciążenie dynamiczne 15kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali, lakierowany proszkowo
rolki jezdne wykonane z tworzywa sztucznego
blokada wyjęcia - tak, szufladę należy lekko unieść, aby wyjąć ja z prowadnic
hamulec - prowadnice są zakrzywione na końcach, dzięki czemu realizują funkcję grawitacyjnego samodomykania w
końcowym etapie zamknięcia.
Na zestaw składają się dwie prowadnice (na jedną szufladę) – prowadnica prawa i prowadnica lewa. Ze względu na swoją prosta
budowę pozwalają one na samodzielny, niezwykle szybki i łatwy montaż w korpusie szafki.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
350MM CZARNA
006.001.312

Długość: 350,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 20 mm
Kolor:
czarny
Prowadnica
szuflad rolkowa o długości 350mm to podstawowy element montażowy wielu mebli wyposażonych w wysuwane półki.
Prowadnica ta znakomicie sprawdza się w drewnianych szufladach biurek oraz szafek nocnych przenoszących niewielkie obciążenia
do 15kg. Umożliwia częściowy wysuw wynoszący ¾ całkowitej jej długości.
Warto zaznaczyć, że dzięki niezwykle prostej konstrukcji oraz wykonaniu z grubej stalowej blachy produkt ten charakteryzuje się
dużą wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia i zadrapania.
Szyny prowadzące prowadnicy skutecznie zabezpieczają szufladę przed nagłym zsunięciem się oraz zapobiegają jej obniżeniu się,
co bezpośrednio przekłada się na bezawaryjne i wygodne korzystanie z mebli.
Prowadnica odpowiada również za sprawną i płynną pracę szuflad. Sprawia, że półki i szuflady umieszczone w meblach dyskretnie
otwierają się i zamykają. Dlatego też, prowadnice rolkowe tak często montowane są w meblach znajdujących się w sypialniach,
pokojach dziecięcych oraz salonach.
Charakterystyka prowadnicy szuflad rolkowej:
kolor czarny
długość 350mm
wysokość 20mm, przy rolce 34mm
grubość płytki stalowej 1,2mm
częściowy wysuw - ¾ całkowitej długości
obciążenie dynamiczne 15kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali, lakierowany proszkowo
rolki jezdne wykonane z tworzywa sztucznego
blokada wyjęcia - tak, szufladę należy lekko unieść, aby wyjąć ja z prowadnic
hamulec - prowadnice są zakrzywione na końcach, dzięki czemu realizują funkcję grawitacyjnego samodomykania w
końcowym etapie zamknięcia.
Na zestaw składają się dwie prowadnice (na jedną szufladę) – prowadnica prawa i prowadnica lewa. Ze względu na swoją prosta
budowę pozwalają one na samodzielny, niezwykle szybki i łatwy montaż w korpusie szafki.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROW. ROLK SISO BIAŁA 9003 350MM
1.2MM
32627

Prowadnica rolkowa do szuflad drewnianych Długość prowadnicy 350 mm Wykonana z blachy
stalowej 1,2 mm w kolorze białym Możliwość wyjęcia szuflady z prowadnic Udzwig 15 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
300MM BIAŁA
006.001.301-1

Długość: 300,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 21 mm
Kolor:
biały rolkowa długości 300mm wykonana ze stali grubości 1,2mm malowana proszkowo
Prowadnica
na kolor biały RAL 9003 przystosowana do obciążenia 15kg na parę prowadnic. Zastosowanie
- szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / ROLKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD ROLKOWA
400MM CZARNA
006.001.313

Długość: 400,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: rolkowa
Wysokość: 20 mm
Kolor: czarny
Prowadnica
szuflad rolkowa o długości 400mm to podstawowy element montażowy wielu mebli wyposażonych w wysuwane półki.
Prowadnica ta znakomicie sprawdza się w drewnianych szufladach biurek oraz szafek nocnych przenoszących niewielkie obciążenia do
15kg. Umożliwia częściowy wysuw wynoszący ¾ całkowitej jej długości.
Warto zaznaczyć, że dzięki niezwykle prostej konstrukcji oraz wykonaniu z grubej stalowej blachy produkt ten charakteryzuje się dużą
wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia i zadrapania.
Szyny prowadzące prowadnicy skutecznie zabezpieczają szufladę przed nagłym zsunięciem się oraz zapobiegają jej obniżeniu się, co
bezpośrednio przekłada się na bezawaryjne i wygodne korzystanie z mebli.
Prowadnica odpowiada również za sprawną i płynną pracę szuflad. Sprawia, że półki i szuflady umieszczone w meblach dyskretnie
otwierają się i zamykają. Dlatego też, prowadnice rolkowe tak często montowane są w meblach znajdujących się w sypialniach,
pokojach dziecięcych oraz salonach. Szczególnie dobrze sprawdzają się w rozwiązaniach dla mebli, które nie są narażone na znaczne
obciążenia i wysokie temperatury.
Charakterystyka prowadnicy szuflad rolkowej:
kolor czarny
długość 400mm
wysokość 20mm, przy rolce 34mm
grubość płytki stalowej 1,2mm
częściowy wysuw - ¾ całkowitej długości
obciążenie dynamiczne 15kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali, lakierowany proszkowo
rolki jezdne wykonane z tworzywa sztucznego
blokada wyjęcia - tak, szufladę należy lekko unieść, aby wyjąć ja z prowadnic
hamulec - prowadnice są zakrzywione na końcach, dzięki czemu realizują funkcję grawitacyjnego samodomykania w końcowym
etapie zamknięcia.
Na zestaw składają się dwie prowadnice (na jedną szufladę) – prowadnica prawa i prowadnica lewa. Ze względu na swoją prosta
budowę pozwalają one na samodzielny, niezwykle szybki i łatwy montaż w korpusie szafki.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 57,5
300MM
006.001.092-0

Długość: 300,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 57 mm
Kolor:
ocynk kulkowa wysokość profilu 57,5mm, grubość prowadnicy 19,mm , pełny wysuw
Prowadnica
(wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana do obciążenia
dynamicznego wertykalnego 50 kg na parę. wykonana ze stali. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane i metalowe.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 57,5
350MM
006.001.093-0

Długość: 350,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 50,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 57 mm
Kolor:
ocynk kulkowa wysokość profilu 57,5mm, grubość prowadnicy 19,mm , pełny wysuw
Prowadnica
(wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana do obciążenia
dynamicznego wertykalnego 60 kg na parę. wykonana ze stali. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane i metalowe.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 17MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 17
182MM 10KG
006.001.050

Długość: 182,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 10,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 17 mm
Kolor:
ocynk kulkowa 3/4 wysuw długość złożonej prowadnicy 182mm - maksymalna długości
Prowadnica
szuflady 313mm wysokość 17mm, grubość prowadnicy 9,8 mm, przystosowana do obciążenia
10kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1mm, kolor biały ocynk. Zastosowanie szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 17MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 17
246MM 10KG 3/4 WYSUWU
006.001.052

Długość: 246,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 10,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 17 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 17 246mm 10kg
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 246 mm oraz wysokości 17 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona
za prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje
długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 10 kg. Wyróżnia się
płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w
komodach, szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 246 mm
wysokość prowadnicy 17 mm
grubość prowadnicy 9,8 mm
maksymalne obciążenie 10 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
3/4 wusuwu
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do
korpusu szuflady za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 17MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 17
278MM 10KG
006.001.053-A

Długość: 278,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 10,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 17 mm
Kolor:
ocynk kulkowa 3/4 wysuw długość złożonej prowadnicy 278mm - maksymalna długości
Prowadnica
szuflady 458mm wysokość 17mm, grubość prowadnicy 9,8 mm, przystosowana do obciążenia
10kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1mm, kolor biały ocynk. Zastosowanie szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 17MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 17
214MM 10KG
006.001.051

Długość: 214,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 10,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 17 mm
Kolor:
ocynk kulkowa 3/4 wysuw długość złożonej prowadnicy 214mm - maksymalna długości
Prowadnica
szuflady 347mm wysokość 17mm, grubość prowadnicy 9,8 mm, przystosowana do obciążenia
10kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1mm, kolor biały ocynk. Zastosowanie szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 27
182MM 15KG
2088

Długość: 182,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Kolor:
ocynk kulkowa 3/4 wysuw długość 182mm wysokości 27mm, grubość prowadnicy 10,2
Prowadnica
mm, przystosowana do obciążenia 15kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2
mm, kolor biały ocynk. Prowadnica z zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 27
214MM 15KG
2089

Długość: 214,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Kolor:
ocynk kulkowa 3/4 wysuw długość 214mm wysokości 27mm, grubość prowadnicy 10,2
Prowadnica
mm, przystosowana do obciążenia 15kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2
mm, kolor biały ocynk. Prowadnica z zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 27
278MM 15KG
2091

Długość: 278,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Kolor:
ocynk kulkowa 3/4 wysuw długość 278mm wysokości 27mm, grubość prowadnicy 10,2
Prowadnica
mm, przystosowana do obciążenia 15kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2
mm, kolor biały ocynk. Prowadnica z zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 27
310MM 15KG
2092

Długość: 310,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Kolor:
ocynk kulkowa 3/4 wysuw długość 310mm wysokości 27mm, grubość prowadnicy 10,2
Prowadnica
mm, przystosowana do obciążenia 15kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2
mm, kolor biały ocynk. Prowadnica z zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA
DWUSTRONNA 27 342MM 15KG
2093

Długość: 342,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica kulkowa Siso Denmark
Specyfikacja produktu:
Materiał - stal
Kolor - biały ocynk
Długość - 342mm
Wysokość - 27mm
Grubość - 10,2mm
Obciążenie - 15kg na parę prowadnic
Wysuw - 3/4

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 27
250MM 15KG
2095

Długość: 250,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 27 250mm 15kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 250 mm oraz wysokości 27 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 15 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 250 mm
wysokość prowadnicy 27 mm
grubość prowadnicy 10,2 mm
maksymalne obciążenie 15 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
3/4 wysuwu
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 27
300MM 15KG 3/4 WYSUWU
2096

Długość: 300,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 27 300mm 15kg
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 300 mm oraz wysokości 27 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 15 kg. 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 stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 300 mm
wysokość prowadnicy 27 mm
grubość prowadnicy 10,2 mm
maksymalne obciążenie 15 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
3/4 wysyuwu
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu
szuflady za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 27
400MM 15KG 3/4 WYSUWU
2098

Długość: 400,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Prowadnicaocynk
szuflad kulkowa 27 400mm 15kg
Kolor:
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 400 mm oraz wysokości 27 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 15 kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle
delikatnie.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 400 mm
wysokość prowadnicy 27 mm
grubość prowadnicy 10,2 mm
maksymalne obciążenie 15 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
3/4 wysuwu
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 27
450MM 15KG 3/4 WYSUWU
2099

Długość: 450,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Prowadnicaocynk
szuflad kulkowa 27 450mm 15kg
Kolor:
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 450 mm oraz wysokości 27 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 15 kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle
delikatnie.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w stoper który zapobiega samoczynnemu wysuwowi szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach,
biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 450 mm
wysokość prowadnicy 27 mm
grubość płytki stalowej 1,2 mm
grubość prowadnicy 10,2 mm
maksymalne obciążenie 15 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
3/4 wusuwu
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za
pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA
27/500MM STP
2100

Długość: 500,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Kolor:
ocynk kulkowa 3/4 wysuw długość 500mm wysokości 27mm, grubość prowadnicy 10,2
Prowadnica
mm, przystosowana do obciążenia 15kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2
mm, kolor biały ocynk. Prowadnica ze stoperem zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi
szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 27
550MM 15KG 3/4 WYSUWU
2101

Długość: 550,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Prowadnicaocynk
szuflad kulkowa 27 550mm 15kg
Kolor:
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 550 mm oraz wysokości 27 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 15 kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle
delikatnie.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 550 mm
wysokość prowadnicy 27 mm
grubość prowadnicy 10,2 mm
maksymalne obciążenie 15 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
3/4 wysuwu
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA
27/600MM STP
2102

Długość: 600,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Kolor:
ocynk kulkowa 3/4 wysuw długość 600mm wysokości 27mm, grubość prowadnicy 10,2
Prowadnica
mm, przystosowana do obciążenia 15kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2
mm, kolor biały ocynk. Prowadnica ze stoperem zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi
szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 27
700MM 15KG 3/4 WYSUWU
2104

Długość: 700,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 27 700mm 15kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 700 mm oraz wysokości 27 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i płynną
pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu15 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 700 mm
wysokość prowadnicy 27 mm
grubość prowadnicy 10,2 mm
maksymalne obciążenie 15 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
3/4 wysuwu
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 27MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 27
350MM 15KG 3/4 WYSUWU
6227

Długość: 350,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 27 mm
Prowadnicaocynk
szuflad kulkowa 27 350mm 15kg
Kolor:
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 350 mm oraz wysokości 27 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 15kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle
delikatnie.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcjonalny stoper – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 350 mm
wysokość prowadnicy 27 mm
grubość prowadnicy 10,2 mm
maksymalne obciążenie 15 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
3/4 wysuwu
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
350MM 30KG PEŁNY WYSUW
006.001.103-0

Długość: 350,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 35 350mm 30kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 350 mm oraz wysokości 35 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 350 mm
wysokość prowadnicy 35 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
254MM 40KG
2162

Długość: 254,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Kolor:
ocynk kulkowa z pełnym wysuwem długość 254mm wysokości 36mm, grubość
Prowadnica
prowadnicy 12,7 mm, przystosowana do obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze
stali grubości 1,2 mm, kolor biały ocynk. Prowadnica ze stoperem zapobiegającym
samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
305MM 40KG
2163

Długość: 305,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Kolor:
ocynk kulkowa z pełnym wysuwem długość 305mm wysokości 36mm, grubość
Prowadnica
prowadnicy 12,7 mm, przystosowana do obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze
stali grubości 1,2 mm, kolor biały ocynk. Prowadnica ze stoperem zapobiegającym
samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 36
406MM 40KG PEŁNY WYSUW
2166

Długość: 406,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 36 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 36 406mm 40kg Siso Denmark
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 406 mm oraz wysokości 36 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona
za prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje
długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 40 kg. Wyróżnia się
płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor - biały ocynk
długość prowadnicy - 406 mm
wysokość prowadnicy - 36 mm
grubość prowadnicy - 12,67 mm
maksymalne obciążenie - 40 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu
szuflady za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
457MM 40KG
2167

Długość: 457,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Kolor:
ocynk kulkowa z pełnym wysuwem długość 457mm wysokości 36mm, grubość
Prowadnica
prowadnicy 12,7 mm, przystosowana do obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze
stali grubości 1,2 mm, kolor biały ocynk. Prowadnica ze stoperem zapobiegającym
samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
508MM 40KG
2168

Długość: 508,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Kolor:
ocynk kulkowa z pełnym wysuwem długość 508mm wysokości 36mm, grubość
Prowadnica
prowadnicy 12,7 mm, przystosowana do obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze
stali grubości 1,2 mm, kolor biały ocynk. Prowadnica ze stoperem zapobiegającym
samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
559MM 40KG
2169

Długość: 559,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Kolor:
ocynk kulkowa z pełnym wysuwem długość 559mm wysokości 36mm, grubość
Prowadnica
prowadnicy 12,7 mm, przystosowana do obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze
stali grubości 1,2 mm, kolor biały ocynk. Prowadnica ze stoperem zapobiegającym
samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
610MM 40KG
2170

Cichy domyk: 0

Prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem długość 610mm wysokości 36mm, grubość
prowadnicy 12,7 mm, przystosowana do obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze
stali grubości 1,2 mm, kolor biały ocynk. Prowadnica ze stoperem zapobiegającym
samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
660MM 40KG
2171

Długość: 660,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Kolor:
ocynk kulkowa z pełnym wysuwem długość 660mm wysokości 36mm, grubość
Prowadnica
prowadnicy 12,7 mm, przystosowana do obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze
stali grubości 1,2 mm, kolor biały ocynk. Prowadnica ze stoperem zapobiegającym
samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
300MM 30KG PEŁNY WYSUW
006.001.102-0

Długość: 300,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 35 300mm 30kg
Kolor: ocynk

Prowadnica szuflad kulkowa o długości 300 mm oraz wysokości 35 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki
i sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach,
biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 300 mm
wysokość prowadnicy 35 mm
grubość prowadnicy 12,7 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za
pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
250MM 30KG PEŁNY WYSUW
006.001.101-0

Długość: 250,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 35 250mm 30kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 250 mm oraz wysokości 35 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 250 mm
wysokość prowadnicy 35 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
400MM 30KG PEŁNY WYSUW
006.001.104-0

Długość: 400,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 35 400mm 30kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 400 mm oraz wysokości 35 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 400 mm
wysokość prowadnicy 35 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
450MM 30KG PEŁNY WYSUW
006.001.105-0

Długość: 450,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 35 450mm 30kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 450 mm oraz wysokości 35 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 450 mm
wysokość prowadnicy 35 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
500MM 30KG PEŁNY WYSUW
006.001.106-0

Długość: 500,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 35 500mm 30kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 500 mm oraz wysokości 35 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 500 mm
wysokość prowadnicy 35 mm
grubość prowadnicy 12,7 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
550MM 30KG PEŁNY WYSUW
006.001.107-0

Długość: 550,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 35 550mm 30kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 550 mm oraz wysokości 35 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 550 mm
wysokość prowadnicy 35 mm
grubość prowadnicy 12,7 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
600MM 30KG PEŁNY WYSUW
006.001.108-0

Długość: 600,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 35 600mm 30kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 600 mm oraz wysokości 35 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 600 mm
wysokość prowadnicy 35 mm
grubość pprowadnicy 12,2mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
350MM 40KG
21141

Długość: 350,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem długość 350mm wysokości 36mm, grubość
prowadnicy 12,7 mm, przystosowana do obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze
stali grubości 1,2 mm, kolor biały ocynk. Prowadnica ze stoperem zapobiegającym
samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 30
300MM 15KG
006.001.073-0

Długość: 300,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 30 mm
Kolor:
ocynk kulkowa wysokość profilu 30mm, grubość prowadnicy 11,8 mm ,pełny wysuw
Prowadnica
(wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana do obciążenia 15kg na
parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem zapobiegającym samoczynnemu
wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad. Zastosowanie szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 35
300MM 20KG
006.001.102-1

Długość: 300,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 20,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Kolor:
ocynk kulkowa wysokość profilu 35mm, grubość prowadnicy 12,7 mm ,pełny wysuw
Prowadnica
(wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana do obciążenia 20kg na
parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem zapobiegającym samoczynnemu
wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki demontaż szuflad. Zastosowanie szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 30
250MM 15KG
006.001.072

Długość: 250,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 15,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 30 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 30 250mm 15kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 250 mm oraz wysokości 30 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 15 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 250 mm
wysokość prowadnicy 30 mm
grubość prowadnicy 11,8 mm
maksymalne obciążenie 15 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD 35/300 CICHY
DOMYK VE
006.001.221

Długość: 300,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Kolor:
ocynk kulkowa długości 300mm Cichy domyk - z samodomykaczem, z pełnym wysuwem,
Prowadnica
wysokość 35mm, grubość rowadnicy 12,7 mm. Wykonana ze stali.. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 35MM

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD 35/250 CICHY
DOMYK
02018

Długość: 250,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 35 mm
Kolor:
ocynk kulkowa długości 250mm Cichy domyk - z samodomykaczem, z pełnym wysuwem,
Prowadnica
wysokość 35mm, Wykonana ze stali.. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
700MM 45KG
2135

Długość: 700,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk kulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
Prowadnica
1,2 1,2 1,5mm), pełny wysuw (wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana
do obciążenia 45kg na parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem
zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki
demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
300MM 45KG PEŁNY WYSUW
2173

Długość: 300,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 300mm 45kg
Kolor: czarny
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 300 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. W
przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 45 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor czarny
długość prowadnicy 300 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 45 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
350MM 45KG
2174

Długość: 350,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 350mm 45kg
Kolor: czarny
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 350 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali . Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. W
przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 45 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor czarny
długość prowadnicy 350 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 45 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
400MM 45KG
2175

Długość: 400,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk kulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
Prowadnica
1,2 mm), pełny wysuw (wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana do
obciążenia 45kg na parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem
zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki
demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
400MM 45KG
2177

Długość: 400,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
czarnykulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
Prowadnica
1,2 1,2 1,5mm), pełny wysuw (wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana
do obciążenia 45kg na parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem
zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki
demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
450MM 45KG
2178

Długość: 450,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
czarnykulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
Prowadnica
1,2 1,2 1,5mm), pełny wysuw (wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana
do obciążenia 45kg na parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem
zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki
demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
450MM 45KG PEŁNY WYSUW
2179

Długość: 450,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 450mm 45kg
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 450 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 45 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep
pozwala na szybki i sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 450 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 45 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu
szuflady za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
500MM 45KG
2180

Długość: 500,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk kulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
Prowadnica
1,2 1,2 1,5mm), pełny wysuw (wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana
do obciążenia 45kg na parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem
zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki
demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
500MM 45KG
2181

Długość: 500,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 500mm 45kg
Kolor: czarny
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 500 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali . Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. W
przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 45 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor czarny
długość prowadnicy 500 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 45 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
550MM 45KG
2182

Długość: 550,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
czarnykulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
Prowadnica
1,2 1,2 1,5mm), pełny wysuw (wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana
do obciążenia 45kg na parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem
zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki
demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
600MM 45KG
2183

Długość: 600,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
czarnykulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
Prowadnica
1,2 1,2 1,5mm), pełny wysuw (wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana
do obciążenia 45kg na parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem
zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki
demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
650MM 45KG PEŁNY WYSUW
2184

Długość: 650,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 650mm 45kg
Kolor: czarny
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 650 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 45 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor czarny
długość prowadnicy 650 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 45 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
700MM 45KG
2185

Długość: 700,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
czarnykulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
Prowadnica
1,2 1,2 1,5mm), pełny wysuw (wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana
do obciążenia 45kg na parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem
zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki
demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
250MM 40KG PEŁNY WYSUW
006.001.060-0

Długość: 250,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
kulkowa 45 250mm 40kg
Kolor: szuflad
ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 250 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę
drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. W
przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 40 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i sprawny
demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach oraz
szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 250 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,7 mm
grubość materiału 1,2mm
maksymalne obciążenie 40 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą wkrętów,
natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
300MM 40KG PEŁNY WYSUW
006.001.061-0

Długość: 300,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 300mm 40kg
Kolor: ocynk

Prowadnica szuflad kulkowa o długości 300 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 40 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na
szybki i sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach,
biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 300 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,7 mm
maksymalne obciążenie 40 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za
pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
350MM 45KG PEŁNY WYSUW
006.001.062-3

Długość: 350,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 350mm 45kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 350 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 45 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 350 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 45 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
400MM 45KG
006.001.063-3

Długość: 400,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 400mm 45kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 400 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 45 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 400 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 45 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
450MM 45KG
006.001.064-2

Długość: 450,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnicaocynk
szuflad kulkowa 45 450mm 45kg
Kolor:
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 450 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 45 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na
szybki i sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach,
biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 450 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 45 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za
pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
500MM 40KG PEŁNY WYSUW
006.001.065-0

Długość: 500,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 500mm 40kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 500 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 40 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 500 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 40 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
550MM 40KG PEŁNY WYSUW
006.001.066-0

Długość: 550,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 550mm 40kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 550 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i płynną
pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 40 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 550 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,7 mm
maksymalne obciążenie 40 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflad

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
600MM 40KG PEŁNY WYSUW
006.001.067-0

Długość: 600,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 600mm 40kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 600 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i płynną
pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 40 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach oraz
szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 600 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnica 12,7 mm
maksymalne obciążenie 40 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
700MM 40KG PEŁNY WYSUW
006.001.069-0

Długość: 700,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 700mm 40kg
Kolor: biały
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 700 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 40 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 700 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,7 mm
maksymalne obciążenie 40 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
650MM 40KG PEŁNY WYSUW
006.001.068-0

Długość: 650,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 650mm 40kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 650 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 40 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 650 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,7 mm
maksymalne obciążenie 40 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
650MM 45KG
19764

Długość: 650,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk kulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
Prowadnica
1,2 1,2 1,5mm), pełny wysuw (wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana
do obciążenia 45kg na parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem
zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki
demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
300MM 45KG PEŁNY WYSUW
20555

Długość: 300,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 300mm 45kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 300 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 45 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na szybki i
sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach
oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 350 mm
wysokość prowadnicy 35 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
stoper zapobiegający samoczynnemu wysuwaniu się szuflady
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
350MM 45KG
20558

Długość: 350,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk kulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
Prowadnica
1,2 1,2 1,5mm), pełny wysuw (wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana
do obciążenia 45kg na parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem
zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki
demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
500MM 45KG
006.001.065-3

Długość: 500,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk kulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
Prowadnica
1,2 1,2 1,5mm), pełny wysuw (wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana
do obciążenia 45kg na parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem
zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki
demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
550MM 45KG
006.001.067-3

Długość: 550,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk kulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
Prowadnica
1,2 1,2 1,5mm), pełny wysuw (wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana
do obciążenia 45 kg na parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem
zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki
demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 53
350MM 90KG
006.001.091-0

Długość: 350,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 90,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 53 mm
Kolor:
ocynk kulkowa wysokość profilu 53,1mm, grubość prowadnicy 19,1mm , pełny wysuw
Prowadnica
(wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana do obciążenia 90 kg na
parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica z samodociągiem. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane i metalowe. Odległość montażowa między korpusem a bokiem szuflady
od 19,3 do 19,6mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
700MM 35KG
006.001.069-1

Długość: 700,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica kulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
1,2 1,2 1,5mm), pełny wysuw (wysuwa się tyle ile ma długości w pozycji złożonej), przystosowana
do obciążenia 30 kg na parę prowadnic, wykonana ze stali. Prowadnica ze stoperem
zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem ułatwiającym szybki
demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PEŁNY WYSUW

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
450MM 3/4
006.001.064-3

Długość: 450,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 45,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk kulkowa wysokość profilu 45mm, grubość prowadnicy 12,2 mm (grubość materiału
Prowadnica
1,2 1,2 1,5mm), 3/4 wysuwu.Przystosowana do obciążenia 45kg na parę prowadnic, wykonana
ze stali. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane. Test cykli - 50000

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD 45/400 CICHY
DOMYK
2235

Długość: 400,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk kulkowa długości 400mm SC self-closing - z samodomykaczem (cichy domyk), z
Prowadnica
pełnym wysuwem, wysokość 45mm, grubość prowadnicy 12,6 mm, przystosowana do
obciążenia 35kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2 mm, kolor biały ocynk.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
450MM 35KG CICHY DOMYK PEŁNY
WYSUW
2236

Długość: 450,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 450mm 35kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 450 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i płynną
pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 35 kg. 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 funkcję cichego domyku.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach oraz
szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 450 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość płytki stalowej 1,2 mm
grubość prowadnicy 12,6 mm
maksymalne obciążenie 35 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
cichy domyk
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD 45/500 CICHY
DOMYK
2237

Długość: 500,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica kulkowa długości 500mm SC self-closing - z samodomykaczem (cichy domyk), z
pełnym wysuwem, wysokość 45mm, grubość prowadnicy 12,6 mm, przystosowana do
obciążenia 35kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2 mm, kolor biały ocynk.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD 45/550 CICHY
DOMYK
2238

Długość: 550,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk kulkowa długości 550mm SC self-closing - z samodomykaczem (cichy domyk), z
Prowadnica
pełnym wysuwem, wysokość 45mm, grubość prowadnicy 12,6 mm, przystosowana do
obciążenia 35kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2 mm, kolor biały ocynk.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
600MM 35KG CICHY DOMYK PEŁNY
WYSUW
2239

Długość: 600,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 600mm 35kg cichy domyk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 550 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 35 kg. 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 funkcję cichego domyku.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 600 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,6 mm
maksymalne obciążenie 35 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
cichy domyk
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu
szuflady za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
250MM 30KG CICHY DOMYK PEŁNY
WYSUW
006.001.201-0

Długość: 250,00 mm
Wysuw: częściowy wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnicaocynk
szuflad kulkowa 45 250 mm cichy domyk pełny wysuw
Kolor:
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 250 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle
delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.
Prowadnica z funkcją cichego domyku.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach,
biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 250 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,5 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
funkcja cichego domyku
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za
pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
400MM 30KG CICHY DOMYK PEŁNY
WYSUW
006.001.203-0

Długość: 400,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 400mm 30kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 400 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i
płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. Wyróżnia się płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle
delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.
Prowadnica posiada funkcję cichego domyku
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach,
biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 400 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,6 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
cichy domyk
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za
pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
500MM 40KG CICHY DOMYK PEŁNY
WYSUW
006.001.205-0

Długość: 500,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 500mm 40kg cichy domyk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 500 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 40 kg. 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 funkcję cichego domyku.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 500 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,2 mm
maksymalne obciążenie 40 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
cichy domyk
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu
szuflady za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD 45/400 30 KG
006.001.083

Długość: 400,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnicaocynk
szuflad kulkowa 45 400mm 30kg
Kolor:
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 400 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. 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 – zatrzask uniemożliwiający samoczynne otwieranie się szuflady. Jej wygodny zaczep pozwala na
szybki i sprawny demontaż szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach,
biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 400 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,7 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za
pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
300MM 30KG CICHY DOMYK 3/4
WYSUWU
006.001.200-0

Długość: 300,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 300mm 30kg cichy domyk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 300 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. Wyróżnia się płynną oraz
cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcję cichego domyku.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor - biały ocynk
długość prowadnicy - 300 mm
wysokość prowadnicy - 45 mm
grubość prowadnicy 12,6 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
3/4 wysuwu
cichy domyk
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady
za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
600 35KG CICHY DOMYK PEŁNY WYSUW
006.001.207-1

Długość: 600,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 600mm 35kg
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 600 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 35 kg. Wyróżnia się płynną oraz
cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcję cichego domyku
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 600 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość pprowadnicy 12,6 mm
maksymalne obciążenie 35 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
cichy domyk
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu
szuflady za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
700MM 35KG CICHY DOMYK PEŁNY
WYSUW
006.001.209-1

Długość: 700,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 700mm 35kg cichy domyk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 700 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 35 kg. Wyróżnia się płynną oraz
cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie.
Prowadnica dodatkowo wzbogacona jest w funkcję cichego domyku
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 700 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość pprowadnicy 12,6 mm
maksymalne obciążenie 35 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
cichy domyk
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady
za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
600MM 30KG CICHY DOMYK PEŁNY
WYSUW
006.001.207-0

Długość: 600,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 600mm 30kg cichy domyk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 600 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. 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 funkcję cichego domyku
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 600 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość płrowadnicy 12,6 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
cichy domyk
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu
szuflady za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD 45/300 CICHY
DOMYK D
006.001.216

Długość: 300,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk kulkowa długości 300mm Cichy domyk - z samodomykaczem, 3/4 wysuwu,
Prowadnica
wysokość 45mm, grubość prowadnicy 12,6 mm, przystosowana do obciążenia 35kg na parę
prowadnic. Wykonana ze stali grubości 1,2 mm, kolor biały ocynk. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
350MM 35KG CICHY DOMYK 3/4
WYSUWU
006.001.217

Długość: 350,00 mm
Wysuw: 3/4 wysuwu
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 24 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 350mm 35kg
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 350 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 35 kg. 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 funkcję cichego domyku
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 350 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,6 mm
maksymalne obciążenie 35 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
3/4 wysuwu
cichy domyk
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady
za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD 45/350 Z
DOCIĄGIEM PR
006.001.082

Długość: 350,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 35,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk kulkowa o długości 350mm wysokości 45mm z cichym domykiem, grubość
Prowadnica
prowadnicy 12,7 mm, pełny wysuw, wykonana ze stali ocynkowanej, kolor biały ocynk.
Prowadnica ze stoperem zapobiegającym samoczynnemu wysuwowi szuflady oraz zaczepem
ułatwiającym szybki demontaż szuflad. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.35kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD 45/250 CICHY
DOMYK
02032

Długość: 250,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk kulkowa długości 250mm Cichy domyk - z samodomykaczem, z pełnym wysuwem,
Prowadnica
wysokość 45mm, Wykonana ze stali.. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
450MM 30KG CICHY DOMYK PEŁNY
WYSUW
006.001.204-0

Długość: 450,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 450mm 30kg
Kolor: ocynk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 450 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za prawidłową i płynną
pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne
użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. 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 funkcję cichego domyku.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach, szafkach, biurkach oraz
szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 450 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość płytki stalowej 1,2 mm
grubość prowadnicy 12,6 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
cichy domyk
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady za pomocą
wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
550MM 30KG CICHY DOMYK PEŁNY
WYSUW
006.001.206-0

Długość: 550,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 550mm 30kg cichy domyk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 550 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. 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 funkcję cichego domyku.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 550 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
cichy domyk
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu
szuflady za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
650MM 30KG CICHY DOMYK PEŁNY
WYSUW
006.001.208-0

Długość: 650,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 650mm 30kg cichy domyk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 650 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli.
Odpowiada ona za prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy
stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje
długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg.
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 funkcję cichego domyku
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w
komodach, szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 650 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość płrowadnicy 12,6 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
cichy domyk

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
450MM 30KG CICHY DOMYK PEŁNY
WYSUW
006.001.204-1

Długość: 450,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 450mm 30kg
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 450 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. Wyróżnia się płynną oraz
cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 450 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,7 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
cichy domyk
pełny wysuw

UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu
szuflady za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / CICHY DOMYK

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
500MM 30KG CICHY DOMYK PEŁNY
WYSUW
006.001.205-1

Długość: 500,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 1
Obciążenie maksymalne: 30,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor:
ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 500 mm cichy domyk
Prowadnica szuflad kulkowa o długości500 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada
ona za prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk
kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje
długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 30 kg. Wyróżnia się
płynną oraz cichą pracą. Domyka się niezwykle delikatnie. Jej pełny wysuw pozwala na dostęp do całej zawartości szuflady.
Prowadnica z funkcją cichego domyku.
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w
komodach, szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 500 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,7 mm
maksymalne obciążenie 30 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
funkcja cichego domyku
zaczep ułatwiający szybki demontaż szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PUSH TO OPEN

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
350MM 40KG PEŁNY WYSUW
2193

Długość: 35,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 40,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 350mm 40kg
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 350 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona za
prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje długotrwałe i
bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 40 kg. 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 funkcję cichego domyku
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 350 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
grubość prowadnicy 12,8 mm
maksymalne obciążenie 40 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
push To Open (wysuw po lekkim naciśnięciu frontu)
pełny wysuw
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu szuflady
za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PUSH TO OPEN

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULK.
45/400MM PTO
2194

Cichy domyk:

Prowadnica kulkowa długości 400mm - Push To Open - wysuw po lekkim naciśnięciu frontu, z
pełnym wysuwem, wysokość 45mm, grubość prowadnicy 12,8 mm, przystosowana do
obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2 mm, kolor czarny.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PUSH TO OPEN

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULK.
45/450MM PTO
2195

Cichy domyk:

Prowadnica kulkowa długości 450mm - Push To Open - wysuw po lekkim naciśnięciu frontu, z
pełnym wysuwem, wysokość 45mm, grubość prowadnicy 12,8 mm, przystosowana do
obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2 mm, kolor czarny.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PUSH TO OPEN

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULK.
45/500MM PTO
2196

Cichy domyk:

Prowadnica kulkowa długości 500mm - Push To Open - wysuw po lekkim naciśnięciu frontu, z
pełnym wysuwem, wysokość 45mm, grubość prowadnicy 12,8 mm, przystosowana do
obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2 mm, kolor czarny.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PUSH TO OPEN

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULK. 45/550MM
PTO
2197

Cichy domyk:

Prowadnica kulkowa długości 550mm - Push To Open - wysuw po lekkim naciśnięciu frontu, z
pełnym wysuwem, wysokość 45mm, grubość prowadnicy 12,8 mm, przystosowana do
obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2 mm, kolor czarny.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PUSH TO OPEN

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULK.
45/600MM PTO
2198

Cichy domyk:

Prowadnica kulkowa długości 600mm - Push To Open - wysuw po lekkim naciśnięciu frontu, z
pełnym wysuwem, wysokość 45mm, grubość prowadnicy 12,8 mm, przystosowana do
obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2 mm, kolor czarny.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PUSH TO OPEN

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULK.
45/300MM PTO
6173

Cichy domyk:

Prowadnica kulkowa długości 300mm - Push To Open - wysuw po lekkim naciśnięciu frontu, z
pełnym wysuwem, wysokość 45mm, grubość prowadnicy 12,8 mm, przystosowana do
obciążenia 40kg na parę prowadnic, wykonana ze stali grubości 1,2 mm, kolor czarny.
Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PUSH TO OPEN

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULK.
45/450MM PTO
006.001.213

Cichy domyk:

Prowadnica kulkowa długości 450mm - Push To Open - wysuw po lekkim naciśnięciu frontu, z
pełnym wysuwem, wysokość 45mm, przystosowana do obciążenia 25kg na parę prowadnic.
kolor biały cynk. Zastosowanie - szuflady meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / 45MM / PUSH TO OPEN

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD KULKOWA 45
500MM 25KG PEŁNY WYSUW
006.001.214

Długość: 500,00 mm
Wysuw: pełny wysuw
Cichy domyk: 0
Obciążenie maksymalne: 25,00 kg
Rodzaj: kulkowa
Wysokość: 45 mm
Kolor: ocynk
Prowadnica
szuflad kulkowa 45 500mm 25kg
Prowadnica szuflad kulkowa o długości 500 mm oraz wysokości 45 mm to jeden z najistotniejszych elementów składowych wielu mebli. Odpowiada ona
za prawidłową i płynną pracę drewnianych szuflad oraz wysuwanych półek. Jej mechanizm działania opiera się na pracy stalowych łożysk kulkowych.
Prowadnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na korozję, dzięki czemu gwarantuje
długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. W przeciwieństwie do prowadnicy rolkowej znakomicie znosi większe obciążenia rzędu 25 kg. 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 funkcję Push To Open
Prowadnica kulkowa jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem szeroko stosowanym w przemyśle meblarskim. Fantastycznie sprawdza się w komodach,
szafkach, biurkach oraz szufladach kuchennych i łazienkowych. Gwarantuje długotrwałe i komfortowe użytkowanie mebli.
Charakterystyka prowadnicy szuflad kulkowej:
kolor biały ocynk
długość prowadnicy 500 mm
wysokość prowadnicy 45 mm
maksymalne obciążenie 25 kg na parę prowadnic
profil wykonany ze stali ocynkowanej wyposażony w stalowe łożyska kulkowe
pełny wysuw
Push To Open ( wysuw po nacisnięciu frontu)
UWAGA!
Zestaw zawiera 2 prowadnice kulkowe - prowadnicę prawą oraz prowadnicę lewą.
Przeznaczony jest do łatwego samodzielnego montażu za pomocą podstawowych narzędzi. Jedną część prowadnicy należny zamocować do korpusu
szuflady za pomocą wkrętów, natomiast drugą część zamontować do drewnianego boku szuflady.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KLIPS LEWY DO PROWADNICY QUADRO
SC
2366

Cichy domyk:

Klips lewy do prowadnicy Quadro - umożliwia demontaż prowadnicy

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

KLIPS PRAWY DO PROWADNICY
QUADRO SC
2367

Cichy domyk:

Klips prawy do prowadnicy Quadro - umożliwia demontaż prowadnicy

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD QUADRO 300 SC
P/W
2368

Cichy domyk: 0

Prowadnica QUADRO długości 300mm - niewidoczna prowadnica z pełnym wysuwem i cichym
domykiem. Wykonana ze stali grubość 1,8mm. Obciążenie 25kg. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD QUADRO 350 SC
P/W
2369

Cichy domyk: 0

Prowadnica QUADRO długości 350mm - niewidoczna prowadnica z pełnym wysuwem i cichym
domykiem. Wykonana ze stali grubość 1,8mm. Obciążenie 25kg. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD QUADRO 500 SC
P/W
2372

Cichy domyk: 0

Prowadnica QUADRO długości 500mm - niewidoczna prowadnica z pełnym wysuwem i cichym
domykiem. Wykonana ze stali grubość 1,8mm. Obciążenie 25kg. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD QUADRO 300
SC/KLIPS
4803

Cichy domyk: 0

Prowadnica QUADRO długości 300mm - niewidoczna prowadnica z pełnym wysuwem i cichym
domykiem. Wykonana ze stali grubość 1,8mm. Obciążenie 25kg. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD QUADRO 350
SC/KLIPS
4804

Cichy domyk: 0

Prowadnica QUADRO długości 350mm - niewidoczna prowadnica z pełnym wysuwem i cichym
domykiem. Wykonana ze stali grubość 1,8mm. Obciążenie 25kg. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD QUADRO 400
SC/KLIPS
4805

Cichy domyk:

Prowadnica QUADRO długości 400mm - niewidoczna prowadnica z pełnym wysuwem i cichym
domykiem. Wykonana ze stali grubość 1,8mm. Obciążenie 25kg. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD QUADRO 450
SC/KLIPS
4806

Cichy domyk:

Prowadnica QUADRO długości 450mm - niewidoczna prowadnica z pełnym wysuwem i cichym
domykiem. Wykonana ze stali grubość 1,8mm. Obciążenie 25kg. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD QUADRO 500
SC/KLIPS
4807

Cichy domyk:

Prowadnica QUADRO długości 500mm - niewidoczna prowadnica z pełnym wysuwem i cichym
domykiem. Wykonana ze stali grubość 1,8mm. Obciążenie 25kg. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA QUADRO 250MM 35KG.
006.001.400

Cichy domyk:

Prowadnica dolnego montażu ze spowalniaczem (pełny wysuw) l-250 MODERN SLIDE 35kg

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

QUADRO SISO SC 450 3-4 WYSUWU
5672

Cichy domyk:

Prowadnica na 3/4 wysuwu z samodomykiem Długość prowadnicy 450 mm Wykonana z
blachy stalowej 1,5 mm ocynkowanej Udzwig 25 kg.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA QUADRO 270MM,
PRZEMYSOWA 25KG
006.001.401

Cichy domyk:

Prowadnica dolnego montażu (szybki montaż) do szuflad drewnianych ze spowalniaczem,
pełny wysuw l-270mm MODERN SLIDE

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA QUADRO 400MM 35KG.
006.001.404

Cichy domyk:

Prowadnica dolnego montażu ze spowalniaczem (pełny wysuw) l-400 MODERN SLIDE 35kg

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD QUADRO 250
SC/KLIPS
32423

Cichy domyk:

Prowadnica QUADRO długości 250mm- niewidoczna prowadnica z pełnym wysuwem i cichym
domykiem. Wykonana ze stali grubość 1,8mm. Obciążenie 25kg. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD QUADRO 300
SC/KLIPS
32424

Cichy domyk:

Prowadnica QUADRO długości 300mm- niewidoczna prowadnica z pełnym wysuwem i cichym
domykiem. Wykonana ze stali grubość 1,8mm. Obciążenie 25kg. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / KULKOWE / DOLNEGO MONTAŻU

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNICA SZUFLAD QUADRO 350
SC/KLIPS
32425

Cichy domyk:

Prowadnica QUADRO długości 350mm- niewidoczna prowadnica z pełnym wysuwem i cichym
domykiem. Wykonana ze stali grubość 1,8mm. Obciążenie 25kg. Zastosowanie - szuflady
meblowe drewniane.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / METABOKSY

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

METABOKS FERRARI 350MM H=86 BIAŁY
ZQ1V1V35012RVC1

Metaboks długości 350 mm i wysokości 86 mm. Wykonany z blachy stalowej w kolorze białym

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / METABOKSY

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

METABOKS FERRARI 400MM H=150 BIAŁY
ZQ1V3V40012RVC1

Metaboks długości 400 mm i wysokości 150 mm. Wykonany z blachy stalowej w kolorze białym

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / METABOKSY

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

RELING SZUFLADY 450MM BIAŁY KPL
Q1TW4311

Reling do szuflad długości 450 mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / METABOKSY

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

RELING SZUFLADY 500MM BIAŁY KPL
Q1TW4811

Reling do szuflad długości 500 mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / PROWADNICE DO SZUFLAD / METABOKSY

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

CICHY DOMYK SPOWALNIACZ DO
SZUFLAD METABOX
7079

Cichy domyk spowalniacz do szuflad Metabox
Specyfikacja produktu:
Materiał - tworzywo sztuczne/stal
Kolor-szary
Długość - 145mm
Wysokość - 28mm
Spowalniacz duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark przeznaczony do szuflad
typu Metabox. Spowalniacz mcowany jest do lewego boku szafki natomiast zaczep pod
szufladą dociąga i spowalnia szufladę w końcowej fazie domknięcia, sprawia żę szuflada
domyka się cicho i łagodnie. Może być montowany do istnejących już w meblu szuflad
Metabox.
Komplet:
Spowalniacz -1szt
Zaczep - 1szt
Adapter - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

