ZAMKI BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMKI BASKWILOWE I ROZPOROWE

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK 7080 FI19X22 HK M#11
158

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: J-11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy

Zamek Siso 7080 rozporowy. Wykonany stop cynku, średnica cylindra 19mm, długość 22mm.
Obudowa 50x40mm. Zamek w systemie Master, różne kombinacje klucza. Klucz matka otwiera
wszystkie zamki. Obrót klucza o 180 stopni powoduje wysunięcie sztang o 9mm i zaryglowanie
końcówek w gniazdach ryglujących. Zestaw zawiera: zamek, rozetka, 4 prowadnice, 2 gniazda
ryglowania, 2 klucze łamane(HK). Sztangi należy dokupić oddzielnie. Stosowany: szafki o
ciężkich drzwiach, szafy, szafki z drzwiami przesuwnymi.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 922
Ø16,5X22MM HCK MASTER KEY #11
163

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: J-11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark X-922 ø16,5x22mm trzypunktowy, lewy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra- 22mm
Wysokość - 74mm
Szerokość - 30mm
Rozstaw otworów montażowych - 64mm
System klucza Master Key #11
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model X-922 o wymiarach cylindra 16,5x22mm z ryglem hakowym
obrotowym w systemie Master Key #11 ( zamki w różnej kombinacji klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek) to wysokiej jakości
wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach. Obrót klucza rygluję drzwi
meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno
lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux”
dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe
służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz z zawiasą - 2szt
Rygle hakowe - 2szt
Stopery trójkątny - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi, klucz master jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 922
Ø16,5X22MM HCK MASTER KEY #11
164

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: J-11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark X-922 ø16,5x22mm trzypunktowy, prawy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra- 22mm
Wysokość - 74mm
Szerokość - 30mm
Rozstaw otworów montażowych - 64mm
System klucza Master Key #11
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model X-922 o wymiarach cylindra 16,5x22mm z ryglem hakowym
obrotowym w systemie Master Key #11 ( zamki w różnej kombinacji klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek) to wysokiej jakości
wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach. Obrót klucza rygluję drzwi
meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno
lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux”
dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe
służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz z zawiasą - 2szt
Rygle hakowe - 2szt
Stopery trójkątny - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi, klucz master jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK 957 FI16,5X24 HK M#11
165

Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
System Master Key: J-11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy

Zamek Siso 957 - rozporowy. Wykonany- obudowa plastikowa 90x24mm, cylinder stop cynku.
Średnica cylindra fi16,5x24mm. Zamek w systemie Master, różne kombinacje klucza. Klucz
matka otwiera wszystkie zamki. Obrót klucza o 180 stopni powoduje wysunięcie sztang o 9mm i
zaryglowanie końcówek w gniazdach ryglujących. Zestaw zawiera: zamek, rozetka, 2 klucze
łamane (HK). Sztangi należy dokupić oddzielnie. Stosowany: szafy, szafki. Otwory mocujące
fi3,5 mm.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 155M
NIKIEL
3971

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 155M trzypunktowy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Wysokość - 55mm
Szerokość - 32mm
Klucz meblowy
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 155M z ryglem hakowym obrotowym na
zwykły klucz meblowy to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany ze znalu odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w
trzech punktach. Obrót klucza rygluję drzwi meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po
środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach,
które posiadają jedno lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie
skrzydło np. listwy przymykowej „de lux” dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w
biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rygle hakowe - 2szt
Stoper trzpieniowy - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang i klucza zarówno sztangi, klucz jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i
innych akcesoriów meblowych

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK 7080 FI19X22 HK
4013

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy

Zamek Siso 7080 rozporowy. Wykonany - stop cynku, średnica cylindra 19mm, długość 22mm.
Obudowa 50x40mm. Obrót klucza o 180 stopni powoduje wysunięcie sztang o 9mm i
zaryglowanie końcówek w gniazdach ryglujących. Zestaw zawiera: zamek, rozetka, 4
prowadnice, 2 gniazda ryglowania, 2 klucze łamane (HK). Sztangi należy dokupić oddzielnie.
Stosowany: szafki o ciężkich drzwiach, szafy, szafki z drzwiami przesuwnymi.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 7080
Ø19X22MM ROZPOROWY #701
4014

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 7080 ø19x22mm rozporowy. Ujednolicona kombinacja klucza #701
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra- 22mm
Wysokość - 50mm
Szerokość - 40mm
Ujednolicona kombinacja klucza #701
Zamek meblowy baskwilowy rozporowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 7080 o wymiarach cylindra 19x22mm wujednoliconej
kombinacji klucza #701 to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w
dwóch punktach. Obrót klucza rygluję drzwi meblowe dwupunktowo – na górze i na dole sztangami które wysuwając się ryglują końcówi sztang w
gniazdach.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno
lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux”
dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe
służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz - 2szt
Gniazdo ryglowania sztangi - 2sz
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 7080
Ø19X22MM ROZPOROWY
4015

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 7080 ø19x22mm rozporowy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra- 22mm
Wysokość - 50mm
Szerokość - 40mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek meblowy baskwilowy rozporowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 7080 o wymiarach cylindra 19x22mm w różnej kombinacji
klucza to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w dwóch punktach. Obrót klucza
rygluję drzwi meblowe dwupunktowo – na górze i na dole sztangami które wysuwając się ryglują końcówi sztang w gniazdach.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno lub dwa
skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux” dostępnej w
naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe służące przede wszystkim do
wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz - 2szt
Gniazdo ryglowania sztangi - 2sz
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 922
Ø19X22MM HCK MASTER KEY #12
4078

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: J-12
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark X-922 ø19x22mm trzypunktowy, prawy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra- 22mm
Wysokość - 74mm
Szerokość - 30mm
Rozstaw otworów montażowych - 64mm
System klucza Master Key #12
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model X-922 o wymiarach cylindra 19x22mm z ryglem hakowym
obrotowym w systemie Master Key #12 ( zamki w różnej kombinacji klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek) to wysokiej jakości
wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach. Obrót klucza rygluję drzwi
meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno
lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux”
dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe
służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz z zawiasą - 2szt
Rygle hakowe - 2szt
Stoper trzpieniowy - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi, klucz master jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 7080
Ø19X22MM ROZPOROWY MASTER KEY
#11
4096

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: J-11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 7080 ø19x22mm rozporowy. Master key #11
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra- 22mm
Wysokość - 50mm
Szerokość - 40mm
System klucza Master Key #11
Zamek meblowy baskwilowy rozporowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 7080 o wymiarach cylindra 19x22mm w systemie
Master Key #11 ( zamki w różnej kombinacji klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek) to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy
wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w dwóch punktach. Obrót klucza rygluję drzwi meblowe dwupunktowo – na
górze i na dole sztangami które wysuwając się ryglują końcówi sztang w gniazdach.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno
lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux”
dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe
służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz - 2szt
Gniazdo ryglowania sztangi - 2sz
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang i klucza Master, zarówno sztangi, klucz Master jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY
ROZPOROWY 957 CZARNY
4115

Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
System Master Key: J-11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 957 rozporowy
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal/tworzywo sztuczne
Wykończenie - czarny
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra - 24mm
Wymiary zamka - 90x24mm
Funkcja Master Key #11
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 957 to wysokiej
jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany ze znalu odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w dwóch
punktach. Obrót klucza powoduję wysunięcie sztang o 9mm i zaryglowanie w gniazdach ryglujących.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Klucz - 2szt
*Zestaw nie zawiera sztang sztangi należy dokupić oddzielnie.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 922
Ø16,5X22MM CK CZARNY
4241

Materiał: metal
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark X-922 ø16,5x22mm trzypunktowy, prawy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - czarny nikiel
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra- 22mm
Wysokość - 74mm
Szerokość - 30mm
Rozstaw otworów montażowych - 64mm
Różna kombinacja klucza
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model X-922 o wymiarach cylindra 16,5x22mm z ryglem hakowym
obrotowym w różnej kombinacji klucza to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi
szafy w trzech punktach. Obrót klucza rygluję drzwi meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla
ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno
lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux”
dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe służące
przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz - 2szt
Rygle hakowe - 2szt
Stopery trzpieniowe - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 924
ALUMINIUM
4242

Materiał: metal
Kolor: aluminium
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 924 trzypunktowy, prawy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - aluminum
Średnica gałki - 31mm
Długość gałki- 29mm
Wysokość - 74mm
Szerokość - 30mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 924 z gałką i ryglem hakowym obrotowym, to wysokiej jakości wytrzymały
zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach. Obrót gałki rygluję drzwi meblowe trzypunktowo – na
górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy z gałką, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno lub
dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux” dostępnej w
naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe służące przede wszystkim do
wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Klucz - 2szt
Rygle hakowe - 2szt
Stoper trzpieniowy - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
Szpilka do demontażu gałki - 1szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 924
CHROM
4246

Materiał: metal
Kolor: chrom
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 924 trzypunktowy, prawy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - chrom
Średnica gałki - 31mm
Długość gałki- 29mm
Wysokość - 74mm
Szerokość - 30mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 924 z gałką i ryglem hakowym obrotowym, to wysokiej jakości
wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach. Obrót gałki rygluję drzwi
meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy z gałką, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które
posiadają jedno lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy
przymykowej „de lux” dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Zamki baskwilowe służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach
państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Klucz - 2szt
Rygle hakowe - 2szt
Stoper trzpieniowy - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
Szpilka do demontażu gałki - 1szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK X-924 GAŁKA/KLUCZ P STAL
NIERDZ.
4247

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy

zamek baskwilowy model X-924 z gałką oraz zamkiem na klucz - z ryglem hakowym
obrotowym. Zamek rygluje się w trzech punktach na górze i na dole oraz z zamka wysuwa się
rygiel. Obrót gałki powoduje wysuniecie się rygla oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich
końcach ryglami hakowymi. Zamknięty zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach kolor stal
nierdzewna w komplecie zamek, 2 szt. kluczy - 400 kombinacji klucza, 2 rygle hakowe, 2
prowadnice 2 stopery trzpieniowe mimośrodowe 2szt.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 924
SATYNA
4248

Materiał: metal
Kolor: satyna
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 924 trzypunktowy, prawy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - satyna
Średnica gałki - 31mm
Długość gałki- 29mm
Wysokość - 74mm
Szerokość - 30mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 924 z gałką i ryglem hakowym obrotowym, to wysokiej
jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach. Obrót gałki rygluję
drzwi meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy z gałką, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które
posiadają jedno lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy
przymykowej „de lux” dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Zamki baskwilowe służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych
instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Klucz - 2szt
Rygle hakowe - 2szt
Stoper trzpieniowy - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
Szpilka do demontażu gałki - 1szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych
akcesoriów meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 924
KOLOR ZŁOTY
4249

Materiał: metal
Kolor: złoty
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 924 trzypunktowy, prawy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Kolor - złoty
Średnica gałki - 31mm
Długość gałki- 29mm
Wysokość - 74mm
Szerokość - 30mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 924 z gałką i ryglem hakowym obrotowym, to wysokiej
jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach. Obrót gałki rygluję
drzwi meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy z gałką, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które
posiadają jedno lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy
przymykowej „de lux” dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Zamki baskwilowe służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych
instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Klucz - 2szt
Rygle hakowe - 2szt
Stoper trzpieniowy - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
Szpilka do demontażu gałki - 1szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych
akcesoriów meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK GABLOTY SZKLANEJ 918 CHROM
4250

Materiał: metal
Kolor: chrom
Przeznaczenie zamka: do drzwi szklanych

Zamek do drzwiczek szklanych pojedynczych Siso Denmark. Bez kluczy.
Specyfikacja produktu:
Materiał - Znal ( stop cynku i aluminium)
Wykończenie - Chrom
Grubość szkła - 4-6mm
Zamek pracuje w systemie ujednoliconej kombinacji klucza D20, który należy dokupić
oddzielnie. Zamek sprzedawany jest bez kluczy !

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 922
Ø16,5X22MM HCK
4251

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark X-922 ø16,5x22mm trzypunktowy, prawy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra- 22mm
Wysokość - 74mm
Szerokość - 30mm
Rozstaw otworów montażowych - 64mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model X-922 o wymiarach cylindra 16,5x22mm z ryglem hakowym
obrotowym w różnej kombinacji klucza to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi
szafy w trzech punktach. Obrót klucza rygluję drzwi meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla
ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno
lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux”
dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe służące
przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz z zawiasą - 2szt
Rygle hakowe - 2szt
Stopery trzpieniowe - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 920
4253

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek baskwilowy model 920 Siso Denmark
Charakterystyk produktu:
Materiał - stop cynku
Kolor - nikiel
Zamek baskwilowy model 920 renomowanego producenta okuć meblowych Siso Denmark z
ryglem hakowym obrotowym. Zamek rygluje się w trzech punktach na dole, górze (sztangi) i na
środku ( rygiel w zamku). Obrót klucza powoduję wysunięcie się rygla oraz obrót sztang z
umieszczonymi na jej końcach ryglami hakowymi.
Komplet:
Zamek
Rozeta
Dwa stopery trzpieniowe mimośrodowe
Dwa rygle hakowe
Prowadnice sztang
Sztangi i klucz meblowy należy dokupić oddzielnie.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 922
Ø16,5X22MM CK
4259

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark X-922 ø16,5x22mm trzypunktowy, prawy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra- 22mm
Wysokość - 74mm
Szerokość - 30mm
Rozstaw otworów montażowych - 64mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model X-922 o wymiarach cylindra 16,5x22mm z ryglem hakowym obrotowym
w różnej kombinacji klucza to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w trzech
punktach. Obrót klucza rygluję drzwi meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno lub
dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux” dostępnej
w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe służące przede
wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz - 2szt
Rygle hakowe - 2szt
Stopery trzpieniowe - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK 922 19X22 P PATYNA/MOSIĄDZ
4260

Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: mosiądz
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy

zamek baskwilowy model X-922 - z ryglem hakowym obrotowym. Zamek rygluje się w trzech
punktach na górze i na dole oraz z zamka wysuwa się rygiel. Obrót klucza powoduje
wysuniecie się rygla oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach ryglami hakowymi.
Zamknięty zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach kolor patyna/mosiądz w komplecie
zamek, 2 szt. kluczy - 400 kombinacji klucza, 2 rygle hakowe, 2 prowadnice 2 stopery
trzpieniowe mimośrodowe 2szt. sztangi należy zamówić osobno. Zamek do drz

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK 922 19X22 P WBIJANY CZARNY
4262

Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy

zamek baskwilowy model X-922 - z ryglem hakowym obrotowym. Zamek rygluje się w trzech
punktach na górze i na dole oraz z zamka wysuwa się rygiel. Obrót klucza powoduje
wysuniecie się rygla oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach ryglami hakowymi.
Zamknięty zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach kolor czarny w komplecie zamek, 2
szt. kluczy - 400 kombinacji klucza, 2 rygle hakowe, 2 prowadnice 2 stopery trzpieniowe
mimośrodowe 2szt. sztangi należy zamówić osobno. Zamek do drzwi praw

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 925
CZARNY
4264

Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 925 trzypunktowy, prawy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal/tworzywo sztuczne
Wykończenie - chrom
Średnica gałki - 31mm
Długość gałki- 29mm
Wysokość - 74mm
Szerokość - 30mm
Gałka bez klucza
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 924 z gałką bez klucza i ryglem hakowym obrotowym,
to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach.
Obrót gałki rygluję drzwi meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy z gałką, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach,
które posiadają jedno lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie
skrzydło np. listwy przymykowej „de lux” dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z
meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie,
firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rygle hakowe - 2szt
Stoper trzpieniowy - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych
akcesoriów meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY H922
Ø16,5X20MM HCK
4266

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark H-922 ø16,5x20mm trzypunktowy, prawy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra- 20mm
Wysokość - 55mm
Szerokość - 28mm
Rozstaw otworów montażowych - 64mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model H-922 o wymiarach cylindra 16,5x20mm w różnej kombinacji
klucza to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach. Obrót
klucza rygluję drzwi meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno
lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux”
dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe
służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz z zawiasą - 2szt
Rygle hakowe - 2szt
Stopery trzpieniowe - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY H922
Ø16,5X20MM CK
4267

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark H-922 ø16,5x20mm trzypunktowy, prawy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra- 20mm
Wysokość - 55mm
Szerokość - 28mm
Rozstaw otworów montażowych - 64mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model H-922 o wymiarach cylindra 16,5x20mm w różnej kombinacji
klucza to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach. Obrót
klucza rygluję drzwi meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno
lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux”
dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe
służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz z zawiasą - 2szt
Rygle hakowe - 2szt
Stopery trzpieniowe - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 926
NIKIEL
4271

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 926 trzypunktowy. Bez gałki.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Wysokość - 54mm
Szerokość - 29mm
Bez gałki
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 926 z trzpieniem do gałki drewnianej i ryglem hakowym
obrotowym, to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach.
Obrót gałki rygluję drzwi meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy z gałką, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają
jedno lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de
lux” dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe
służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rygle hakowe - 2szt
Stoper trzpieniowy - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang i gałki zarówno sztangi, gałkę jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 155M
BRĄZOWY
4914

Materiał: metal
Kolor: brązowy
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 155M trzypunktowy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - brązowy
Wysokość - 55mm
Szerokość - 32mm
Klucz meblowy
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 155M z ryglem hakowym obrotowym na zwykły klucz
meblowy to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany ze znalu odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach. Obrót
klucza rygluję drzwi meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które
posiadają jedno lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np.
listwy przymykowej „de lux” dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Zamki baskwilowe służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy
też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rygle hakowe - 2szt
Stoper trzpieniowy - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang i klucza zarówno sztangi, klucz jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych
akcesoriów meblowych

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 922
Ø16,5X22MM CK D20
4953

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark X-922 ø16,5x22mm trzypunktowy, prawy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra- 22mm
Wysokość - 74mm
Szerokość - 30mm
Rozstaw otworów montażowych - 64mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model X-922 o wymiarach cylindra 16,5x22mm z ryglem hakowym
obrotowym w ujednoliconej kombinacji klucza D20 to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za
zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach. Obrót klucza rygluję drzwi meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w zaczepy oraz
po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno
lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux”
dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe służące
przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz - 2szt
Rygle hakowe - 2szt
Stopery trzpieniowe - 2szt
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK 922S 19X22 MIC #01 SNAKE
PRAWY
5861

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy

Zamek baskwilowy Siso model X-922 - z ryglem hakowym obrotowym. Zamek rygluje się w
trzech punktach na górze i na dole oraz z zamka wysuwa się rygiel. Obrót klucza powoduje
wysuniecie się rygla oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach ryglami hakowymi.
Zamknięty zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach kolor nikiel w komplecie zamek, 2 szt.
kluczy - 1000 kombinacji klucza, 2 rygle hakowe, 2 prowadnice 2 stopery trzpieniowe
mimośrodowe 2szt. sztangi nalezy zamówić osobno. Zamek do drzwi

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY
ROZPOROWY 844 BRĄZOWY
27906

Materiał: metal
Kolor: stare złoto
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 844 rozporowy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - antyczny brąz
Wysokość - 128mm
Szerokość - 35,8mm
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 844 to wysokiej jakości
wytrzymały zamek meblowy wykonany ze znalu odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w dwóch punktach. Obrót
gałki rygluję drzwi meblowe dwu punktowo – na górze i na dole sztangami.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w
wysokich szafach, które posiadają jedno lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie
montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux” dostępnej w naszym sklepie. Prosty i
minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe służące
przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach
państwowych. Zamek znajdzie również zastosowanie jako zamek okienny.
Skład kompletu:
Zamek
Prowadnik sztangi
*Zestaw nie zawiera sztang, sztangi należy dokupić oddzielnie:
https://gryc24.pl/baskwilowe-i-rozporowe-sztanga-do-zamka-844-1500mm-zolty-ocynk,c89,p2632,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych
modeli zamków i innych akcesoriów meblowych

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY
ROZPOROWY 844 CZARNY
27909

Materiał: metal
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 844 rozporowy.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - czarny
Wysokość - 128mm
Szerokość - 35,8mm
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 844 to wysokiej jakości
wytrzymały zamek meblowy wykonany ze znalu odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w dwóch punktach. Obrót gałki
rygluję drzwi meblowe dwu punktowo – na górze i na dole sztangami.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w
wysokich szafach, które posiadają jedno lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie
montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux” dostępnej w naszym sklepie. Prosty i
minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe służące
przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach
państwowych. Zamek znajdzie również zastosowanie jako zamek okienny.
Skład kompletu:
Zamek
Prowadnik sztangi
*Zestaw nie zawiera sztang, sztangi należy dokupić oddzielnie:
https://gryc24.pl/baskwilowe-i-rozporowe-sztanga-do-zamka-844-1500mm-czarna,c89,p2633,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych
modeli zamków i innych akcesoriów meblowych

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY 7080
Ø19X22MM ROZPOROWY #D20
28132

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark model 7080 ø19x22mm rozporowy. Ujednolicona kombinacja klucza #D20
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra- 22mm
Wysokość - 50mm
Szerokość - 40mm
Ujednolicona kombinacja klucza #D20
Zamek meblowy baskwilowy rozporowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 7080 o wymiarach cylindra 19x22mm wujednoliconej
kombinacji klucza #D20 to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za zamknięcie drzwi szafy w
dwóch punktach. Obrót klucza rygluję drzwi meblowe dwupunktowo – na górze i na dole sztangami które wysuwając się ryglują końcówi sztang w
gniazdach.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które posiadają jedno
lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np. listwy przymykowej „de lux”
dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Zamki baskwilowe
służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz - 2szt
Gniazdo ryglowania sztangi - 2sz
Prowadnik sztangi - 4 szt
*Zestaw nie zawiera sztang, zarówno sztangi jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK 922S 16,5X20 KA #D20 H.K. P
28472

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy

Zamek baskwilowy Siso model X-922 - z ryglem hakowym obrotowym. Zamek rygluje się w
trzech punktach na górze i na dole oraz z zamka wysuwa się rygiel. Obrót klucza powoduje
wysuniecie się rygla oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach ryglami hakowymi.
Zamknięty zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach kolor nikiel w komplecie zamek, 2 szt.
kluczy - zamek w systemie jednego klucza #D20 wszystkie zamki otwierają się jednym
kluczem., 2 rygle hakowe, 2 prowadnice 2 stopery trzpieniowe mimośrodowe 2szt. sztangi
nalezy zamówić osobno. Zamek do drzwi

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK MEBLOWY BASKWILOWY H922
Ø16,5X20MM CK D20
30653

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: baskwilowe (rozporowe, obrotowe), do szafy
Zamek meblowy baskwilowy Siso Denmark H-922 ø16,5x20mm trzypunktowy, prawy. Bez akcesoriów.
Specyfikacja zamka:
Materiał - znal
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra- 20mm
Wysokość - 55mm
Szerokość - 28mm
Rozstaw otworów montażowych - 64mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20
Zamek meblowy baskwilowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model H-922 o wymiarach cylindra 16,5x20mm w
ujednoliconej kombinacji klucza D20 to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu niklowanego odpowiadający za
zamknięcie drzwi szafy w trzech punktach. Obrót klucza rygluję drzwi meblowe trzypunktowo – na górze i na dole sztangami wyposażonymi w
zaczepy oraz po środku mebla ryglem zamka.
Wśród wielu modelów zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek baskwilowy, idealnie sprawdzi się on w wysokich szafach, które
posiadają jedno lub dwa skrzydła – w przypadku szafy z podwójnymi drzwiami, niezbędny będzie montaż okucia blokującego drugie skrzydło np.
listwy przymykowej „de lux” dostępnej w naszym sklepie. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Zamki baskwilowe służące przede wszystkim do wysokich frontów, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też
różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucz - 2szt
*Zestaw nie zawiera akcesoriów, sztang i listew de lux. Zarówno sztangi, akcesoria jak i listwy do szaf dwuskrzydłowych można nabyć osobno.
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/baskwilowe-i-rozporowe/akcesoria,c418,pl.html
Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych
akcesoriów meblowych.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

AKCESORIA DO ZAMKA 922 TRZP WKR
NIKIEL
116

komplet akcesoriów do zamka baskwilowego Siso komplet zawiera 2 trzpienie, 2 rygle hakowe
komplet okuć do mocowania sztangi

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

AKCESORIA DO ZAMKA BASKWILOWEGO
922T
117

Akcesoria do zamka baskwilowego Siso
Komplet zawiera:
Dwa trzpienie przykręcane z trójkątną podstawą
Dwa rygle hakowe
Prowadniki sztang

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

STOPER DRZWI MEBLOWYCH BRĄZOWY
2578

Stoper drzwi meblowych Siso Denmark
Specyfikacja produktu:
Materiał - tworzywo sztuczne
Kolor - brązowy
Wymiary - 22x25mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

STOPER Z ROLKĄ BLOKUJĄCY DRZWI
PODWÓJNE 100 SZT.
2585

Stoper rolkowy Siso Denmark do drzwi podwójnych.
Blokada drzwi podwójnych, pozwala zablokować drugie skrzydło drzwiczek (bez zamka). Może
zastąpić listwę przymykową czy tradycjną zasuwkę.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA 7080 NIK 1000MM
2668

Sztanga do zamka Siso 7080, wykonana z pręta stalowego-niklowana.Długość 1000mm,
zakończenie gwintowane M6

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA 1000MM 2XM6 DO ZAMKA
7080 NIK
2669

Sztanga do zamka Siso 7080, wykonana z pręta stalowego niklowana. Długość 1000mm,
zakończenie gwintowane M6

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA BASKWILOWEGO
1000MM
2670

Sztanga fi 6 x 1000mm do zamka baskwilowego Siso, Wykonana z pręta stalowego
jednostronnie spłaszczonego na wymiar 5mm - niklowana.,

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA BASKWIL BRĄZ
1000MM
2671

Sztanga do zamka baskwilowego Siso - po zamocowaniu w zamku pozwala obracać ryglami i
zamykać drzwi - długość 1000mm kolor brąz średnica fi6mm - pręt jednostronnie spłaszczony
do grubości 5mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA BASKWILOWEGO
1200MM
2676

Sztanga do zamka baskwilowego Siso - po zamocowaniu w zamku pozwala obracać ryglami i
zamykać drzwi - długość 1200mm kolor nikiel średnica fi6mm - pręt jednostronnie spłaszczony
do grubości 5mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA BASKWIL BRĄZ
1200MM
2679

Sztanga do zamka baskwilowego Siso - po zamocowaniu w zamku pozwala obracać ryglami i
zamykać drzwi - długość 1200mm kolor brąz, średnica fi6mm - pręt jednostronnie spłaszczony
do grubości 5mm.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA BASKWILOWEGO
2000MM
2680

Sztanga do zamka baskwilowego Siso - po zamocowaniu w zamku pozwala obracać ryglami i
zamykać drzwi - długość 2000mm kolor nikiel średnica fi6mm - pręt jednostronnie spłaszczony
do grubości 5mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

TRZPIEŃ DO ZAMKA 922T 100 SZT.
3056

Dodatkowy trzpień do zamków baskwilowych Siso Denmark

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA 7080 NIK 1200MM
5088

Sztanga do zamka Siso 7080, wykonana z pręta stalowego niklowana. Długość 1200mm,
zakończenie gwintowane M6

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

TULEJKA M6 DO ŁĄCZENIA SZTANG
ZAMKA 7080 100 SZT.
5132

Tuleja M6 do łączenia sztang zamka Siso7080. Służy do łączenia dwóch sztang do zamka SISO
rozporowego 7080 w celu ich przedłużenia i zastosowanie zamka w wyższych drzwiach

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PODKŁADKA DO ZAMKA
BASKWILOWEGO X-924 X-925
7486

Podkładka pod gałkę do zamków baskwilowych Siso 924 i 925 wykonana jest z czarnego
tworzywa.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA BASKWILOWEGO
1500MM
7507

Sztanga do zamka baskwilowego Siso - po zamocowaniu w zamku pozwala obracać ryglami i
zamykać drzwi - dłudość 1500mm kolor nikiel średnica fi 6mm - pręt jednostonnie spłaszczony
do grubości 5mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNIK SZTANGI ZAMK. 922
PAT/BRĄZ
7561

Dodatkowy prowadnik do sztangi do zamka Siso X-922 kolor patyna brąz

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

RYGIEL HAKOWY DO ZAMK 922
PAT/BRĄZ P
7563

Dodatkowy rygiel hakowy do zamka Siso X-922 kolor brąz Prawy

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

RYGIEL HAKOWY DO ZAMK 922
PAT/BRĄZ L
7564

Dodatkowy rygiel hakowy do zamka Siso X-922 kolor brąz Lewy

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA BASKWIL BRĄZ
1500MM
19915

Sztanga do zamka baskwilowego Siso - po zamocowaniu w zamku pozwala obracać ryglami i
zamykać drzwi - dłudość 1500mm kolor brąz średnica fi6mm - pręt jednostonnie spłaszczony
do grubości 5mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA 844 1500MM ŻÓŁTY
OCYNK
27912

Sztanga do zamka Siso 844 długości 1500 mm kolor żółty ocynk

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA 844 1500MM
CZARNA
27915

Sztanga do zamka Siso 844 długości 1500 mm kolor czarny

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

TRZPIEŃ DO ZAMKA 922T PRZYKRĘCANY
BRĄZ 100 SZT.
29401

dodatkowy trzpień do zamków baskwilowych Siso - T wykonany ze stali - trójkątny
Oferta dotyczy 100 szt.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA BASKWILOWEGO
1000MM
009.001.014

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PROWADNIK SZTANGI ZAMKA 7080
31444

Prowadzenie sztangi do zamka 7080, niklowane,

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA BASKWILOWEGO
1200MM
009.001.015

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / BASKWILOWE I ROZPOROWE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

SZTANGA DO ZAMKA ROZPOROWEGO
1000MM
009.001.019

Sztanga do zamka rozporowego, wykonana z pręta stalowego w wykończeniu chrom. Długość
1000mm, z gwintem metrycznym M6 jednostronnym.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

