ZAMKI CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMKI CENTRALNE

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018 CYLINDER Ø19X20MM SYSTEM
MASTER KEY NO.11
157

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Cylinder zamka centralnego Siso Denmark model 1018 wieloszufladowy.
Specyfikacja produktu:
Materiał - Znal
Wykończenie - nikiel
Średnica - 19 mm
Długość - 20 mm
Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
System Master Key No. 11
Jedno ucho montażowe
Cylinder zamka centralnego duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model
1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany
z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne,
a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka polega na obróceniu klucza o 180° co
spowoduję przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Skład kompletu:
Zamek
Rozeta
Dwa klucze

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018 CYLINDER Ø16,5X20MM
247

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Cylinder zamka centralnego Siso Denmark model 1018 wieloszufladowy
Specyfikacja produktu:
Materiał - Znal
Wykończenie - nikiel
Średnica - 16,5 mm
Długość - 20 mm
Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
Cylinder zamka centralnego duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model
1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy
wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka polega na obróceniu klucza
o 180° co spowoduję przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie
szuflad.
Skład kompletu:
Zamek
Rozeta
Dwa klucze

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY CYL 1018 19 B/KL D20
NIK
248

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Cylinder zamka centralnego Siso 1018 fi19mm w systemie jednego klucza kod #D20.. Zamek
wykonany jest ze stopu cynku. W komplecie: zamek. W komplecie nie ma kluczy. Zasada
działania - obrót klucza przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie
np. szuflad.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018 CYLINDER Ø19X20MM
249

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Cylinder zamka centralnego Siso Denmark model 1018 wieloszufladowy
Specyfikacja produktu:
Materiał - Znal
Wykończenie - nikiel
Średnica - 19 mm
Długość - 20 mm
Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
Cylinder zamka centralnego duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model
1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy
wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka polega na obróceniu klucza
o 180° co spowoduję przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie
szuflad.
Skład kompletu:
Zamek
Rozeta
Dwa klucze

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018 CYLINDER Ø16,5X20MM
252

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Cylinder zamka centralnego Siso Denmark model 1018 wieloszufladowy.
Specyfikacja produktu:
Materiał - Znal
Wykończenie - nikiel
Średnica - 16,5 mm
Długość - 20 mm
Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
Jedno ucho montażowe
Cylinder zamka centralnego duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model
1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy
wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka polega na obróceniu klucza
o 180° co spowoduję przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie
szuflad.
Skład kompletu:
Zamek
Rozeta
Dwa klucze

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY CYL 1018 19 MIC #12
1395

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: J-12
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Cylinder zamka centralnego Siso 1018 fi19mm w systemie MASTER KEY - dyrektorski numer #12
zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master (np szef) ma dostęp do
wszystkich szafek. Montowany od frontu . Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów
biurowych. Zamek wykonany jest ze stopu cynku. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy 400 kombinacji klucza. Zasada działania - obrót klucza przesuwa sztangę z zaczepami
powodując zamknięcie lub otwarcie np. szuflad. HK

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY CYL 1018 19 HK NIK
1396

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Cylinder zamka centralnego Siso 1018 fi19mm. Montowany od frontu mocowanie dwustronne.
zastosowanie - do szaf, szafek, kontenerów biurowych. Zamek wykonany jest ze stopu cynku.
W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 400 kombinacji klucza. Zasada działania - obrót
klucza przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie np. szuflad. HK
łamany klucz

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/500MM Ø19X20MM
3897

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/500mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 500 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek
meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka
polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek,
czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i listwami o
różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w
przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą
świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 1018 19/500 13 H.K
NIK
3898

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny Siso 1018 fi19mm. Montowany od frontu. Długość listwy 500mm
wysokość zaczepów 13mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów biurowych. Zamek
wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku prowadniki listwy
stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 400 kombinacji klucza listwa długości
500mm,3x zaczepy wysokości 13mm, mocowanie listwy. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie np. szuflad

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 1018 19/500 4X8 H.K
NIK
3899

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny Siso 1018 fi19mm. Montowany od frontu. Długość listwy 500mm
wysokość zaczepów 8mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów biurowych. Zamek
wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku prowadniki listwy
stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 400 kombinacji klucza listwa długości
500mm,4x zaczepy wysokości 8mm, mocowanie listwy. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie np. szuflad

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/500MM Ø19X20MM
3900

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/500mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 500 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek
meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka
polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek,
czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i listwami o
różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w
przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą
świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (8mm)- 3szt
Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/600MM Ø19X20MM
3902

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/600mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 600 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek
meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka
polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek,
czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i listwami o
różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w
przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą
świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/600MM Ø16,5X20MM
3903

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/600mm ø16,5x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 16,5 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 600 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek
meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka
polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek,
czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i listwami o
różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w
przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą
świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/600MM Ø19X20MM
3904

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/600mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - czarny
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 600 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy
wykonany z metalu z powłoką w czarnym kolorze, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka polega
na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek, czy
też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i listwami o różnych
długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w przypadku
kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w czarnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość. Montaż zamka nie
wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą świetnym rozwiązaniem w
biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/600MM Ø16,5X20MM
3905

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/600mm ø16,5x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał (cylinder) - Znal
• Wykończenie - czarny
• Średnica cylindra – 16,5 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 600 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy
wykonany z metalu z czarną matową powłoką , dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka polega
na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek, czy
też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i listwami o różnych
długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w przypadku
kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w czarnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość. Montaż zamka nie
wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą świetnym rozwiązaniem w
biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/600MM Ø19X20MM
3907

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/600mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 600 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek
meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka
polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek,
czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i listwami o
różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w
przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą
świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/600MM Ø19X20MM UJEDNOLICONY
KOD KLUCZA D20
3908

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szafy
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/600mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 600 mm
• Ujednolicony kod klucza D20
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały
zamek meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania
zamka polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych,
biurek, czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i
listwami o różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w
trzy szuflady w przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków,
będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (8mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/600MM Ø19X20MM
3909

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/600mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 600 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek
meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka
polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek,
czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i listwami o
różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w
przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą
świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/600MM Ø19X20MM UJEDNOLICONY
KOD KLUCZA NO.700
3910

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: aluminium
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/600mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - aluminium
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 600 mm
• Ujednolicona kombinacja klucza No.700
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek
meblowy wykonany z metalu z powłoką aluminiową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania
zamka polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych,
biurek, czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i
listwami o różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w
trzy szuflady w przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w aluminiowym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą
świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze metalowy – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/700MM Ø19X20MM
3911

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/700mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 700 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały
zamek meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania
zamka polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych,
biurek, czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i
listwami o różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w
trzy szuflady w przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków,
będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 1018 16,5/700 13 NIK
3912

Materiał: metal
Kolor: nikiel
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny Siso 1018 fi16,5mm. Montowany od frontu. Długość listwy 700mm
wysokość zaczepów 13mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów biurowych. Zamek
wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku, prowadniki listwy
stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 400 kombinacji klucza listwa długości
700mm,3x zaczepy wysokości 13mm, mocowanie listwy. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie np. szu

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/700MM Ø19X20
3914

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/700mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 700 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały
zamek meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania
zamka polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych,
biurek, czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i
listwami o różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w
trzy szuflady w przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków,
będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 1018 19/800 8 NIK
3915

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny Siso 1018 fi19mm. Montowany od frontu. Długość listwy 800mm
wysokość zaczepów 8mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów biurowych. Zamek
wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku, prowadniki listwy
stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 400 kombinacji klucza listwa długości
800mm,3x zaczepy wysokości 8mm, mocowanie listwy. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie np. szuflad

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/800MM Ø19X20MM
3916

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/800mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 800 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały
zamek meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania
zamka polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych,
biurek, czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i
listwami o różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w
trzy szuflady w przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków,
będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 1018 19/800 13 D20
NIK
009.000.300

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny Siso 1018 fi19mm. Montowany od frontu. Długość listwy 800mm
wysokość zaczepów 13mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów biurowych. Zamek
wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku, prowadniki listwy
stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 400 kombinacji klucza listwa długości
800mm,3x zaczepy wysokości 13mm, mocowanie listwy. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie np. szufl

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/800MM Ø19X20MM
3918

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/800mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 800 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały
zamek meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania
zamka polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych,
biurek, czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i
listwami o różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w
trzy szuflady w przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków,
będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (8mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
851N/1200MM Ø19X22MM
3919

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 851N/1200mm ø19x22mm wieloszufladowy, boczny.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 22 mm
• Długość listwy aluminiowej – 1200 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany po lewej lub prawej stronie korpusu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 851N montowany do boku kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek
meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka
polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami o 9mm powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek,
czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują w zestawach z okuciam i listwami o różnych długościach, które dobieramy w
zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w przypadku kontenera z więcej niż trzema
szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą
świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 851N 19/800 13 NIK
3922

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny boczny Siso 851N fi19mm. Montowany w boku szafki. Długość listwy
800mm wysokość zaczepów 13mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerków biurowych.
Zamek wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku, prowadniki listwy
stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 400 kombinacji klucza listwa długości
800mm,3x zaczepy wysokości 13mm, mocowanie listwy. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodujac zamknięcie lub otwarci

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
851N/500MM Ø19X22MM
3923

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 851N/500mm ø19x22mm wieloszufladowy, boczny.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 22 mm
• Długość listwy aluminiowej – 500 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany po lewej lub prawej stronie korpusu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 851N montowany do boku kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek
meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka
polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami o 9mm powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek,
czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują w zestawach z okuciam i listwami o różnych długościach, które dobieramy w
zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w przypadku kontenera z więcej niż trzema
szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą
świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
851N/600MM Ø19X22MM
3924

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 851N/600mm ø19x22mm wieloszufladowy, boczny.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 22 mm
• Długość listwy aluminiowej – 600 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany po lewej lub prawej stronie korpusu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 851N montowany do boku kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek
meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka
polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami o 9mm powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych,
biurek, czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują w zestawach z okuciam i listwami o różnych długościach, które
dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w przypadku kontenera z
więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków,
będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 4103/500 13 NIK
3926

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny frontowy Siso 4103. Montowany w froncie szafki wewnątrz korpusu
po prawej lub lewej stronie w przypadku gdy szuflady w szafce chowają się wewnątrz korpusu.
Długość listwy 500mm wysokość zaczepów 13mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów
biurowych. Zamek wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku,
prowadniki listwy stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 400 kombinacji klucza
listwa długości 500mm,3x zaczepy wysokości 13mm, moc

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 4103/500 8 NIK
3927

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny frontowy Siso 4103. Montowany w froncie szafki wewnątrz korpusu
po prawej lub lewej stronie w przypadku gdy szuflady w szafce chowają się wewnątrz korpusu.
Długość listwy 500mm wysokość zaczepów 8mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów
biurowych. Zamek wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku,
prowadniki listwy stalowe. W komplecie: zamek, rozetka, 2 szt kluczy - 400 kombinacji klucza,
listwa długości 500mm, 3x zaczepy wysokości 8mm, 2szt prowadników listwy

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 4103/600 13 NIK
3928

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny frontowy Siso 4103. Montowany w froncie szafki wewnątrz korpusu
po prawej lub lewej stronie w przypadku gdy szuflady w szafce chowają się wewnątrz korpusu.
Długość listwy 600mm wysokość zaczepów 13mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów
biurowych. Zamek wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku,
prowadniki listwy stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 400 kombinacji klucza
listwa długości 600mm,3x zaczepy wysokości 13mm, moc

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 4103/800 8 NIK
3930

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny frontowy Siso 4103. Montowany w froncie szafki wewnątrz korpusu
po prawej lub lewej stronie w przypadku gdy szuflady w szafce chowają się wewnątrz korpusu.
Długość listwy 800mm wysokość zaczepów 8mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów
biurowych. Zamek wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku,
prowadniki listwy stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 400 kombinacji klucza
listwa długości 800mm,3x zaczepy wysokości 8mm, mocow

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 1018 19/600 8 H.K
CPH
3931

Materiał: metal
Kolor: chrom
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny Siso 1018 fi19mm. Montowany od frontu. Długość listwy 600mm
wysokość zaczepów 8mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów biurowych. Zamek
wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku, prowadniki listwy
stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 80 kombinacji klucza listwa długości
600mm,3x zaczepy wysokości 8mm, mocowanie listwy. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie np. szuflad

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 851 19/500 8 H.K CPH
3932

Materiał: metal
Kolor: chrom
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny Siso boczny 851N fi19mm. Montowany w boku szafki. Długość listwy
500mm wysokość zaczepów 8mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów biurowych.
Zamek wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku, prowadniki listwy
stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 80 kombinacji klucza listwa długości
500mm,3x zaczepy wysokości 8mm, mocowanie listwy. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie n

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 1018 19/500 8 H.K
CPH
3933

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny Siso 1018 fi19mm. Montowany od frontu. Długość listwy 500mm
wysokość zaczepów 8mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów biurowych. Zamek
wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku, prowadniki listwy
stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 80 kombinacji klucza listwa długości
500mm,3x zaczepy wysokości 8mm, mocowanie listwy. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie np. szuflad

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018 CYLINDER Ø19X20MM
UJEDNOLICONY KOD KLUCZA D20
4050

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Cylinder zamka centralnego Siso Denmark model 1018 wieloszufladowy.
Specyfikacja produktu:
Materiał - Znal
Wykończenie - nikiel
Średnica - 19 mm
Długość - 20 mm
Ujednolicony kod klucza D20
Cylinder zamka centralnego duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model
1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy
wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka polega na obróceniu klucza o
180° co spowoduję przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie
szuflad.
Skład kompletu:
Zamek
Rozeta
Dwa klucze

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/600MM Ø19X20MM SYSTEM
MASTER KEY NO.12
4074

Wymienny bębenek: tak
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: No.12
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/600mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 600 mm
• System Master Key No.12
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy
wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka polega na
obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad. Zamek został wyposażony w funkcję klucza Master tzn.
zamki mają różną kombinację klucza, natomiast użytkownik klucza Master ma dostęp do wszystkich szafek (klucz Master nie jest częścią zestawu). Zamek ma również opcję
wymiany cylindra (MIC)
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek, czy
też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i listwami o różnych
długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w przypadku
kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość. Montaż
zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą świetnym
rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/500MM Ø19X20MM SYSTEM
MASTER KEY NO.12
4079

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: No.12
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/500mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 500 mm
• System Master Key No.12
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy
wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka polega na
obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad. Zamek został wyposażony w funkcję klucza Master tzn. zamki
mają różną kombinację klucza, natomiast użytkownik klucza Master ma dostęp do wszystkich szafek (klucz Master nie jest częścią zestawu)
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek, czy
też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i listwami o różnych
długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w przypadku
kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość. Montaż
zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą świetnym
rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 851N 19/600 13 HK
MIC12
4086

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: J-12
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Zamek zespolony ze sztangą aluminiową o dł. 600 mm. ,Do zamykania kilku szuflad .,Średnica
cylindra fi 19 x 22 mm, Średnica zamka fi 40 mm, Wysokość zaczepu 13 mm,

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 851N 19/430/439 19
5912

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek zespolony ze sztangą aluminiową o dł.430 mm. Do zamykania kilku szuflad, średnica
cylindra fi 19 x 22mm, Średnica zamka fi 40 mm, Wysokość zaczepu 19 mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 851N 19/360/369 13
5913

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Zamek zespolony ze sztangą aluminiową o dł.360 mm. Do zamykania kilku szuflad. średnica
cylindra fi 19 x 22mm, Średnica zamka fi 40mm, Wysokość zaczepu 13mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018 CYLINDER Ø19X20MM
7392

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Cylinder zamka centralnego Siso Denmark model 1018 wieloszufladowy
Specyfikacja produktu:
Materiał - Znal
Wykończenie - nikiel
Średnica - 19 mm
Długość - 20 mm
Różna kombinacja klucza (2000 różnych kodów klucza)
Klucz typu Tubular
Cylinder zamka centralnego duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model
1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy
wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka polega na obróceniu klucza
co spowoduję przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Skład kompletu:
Zamek
Rozeta
Dwa klucze typu Tubular

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/1200MM Ø19X20MM
7666

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/1200mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 1200 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek
meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka
polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek,
czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i listwami o
różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w
przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą
świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
851N/500MM Ø19X22MM
14124

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 851N/500mm ø19x22mm wieloszufladowy, boczny.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 22 mm
• Długość listwy aluminiowej – 500 mm
• Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany po lewej lub prawej stronie korpusu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 851N montowany do boku kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek
meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka
polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami o 9mm powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek,
czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują w zestawach z okuciam i listwami o różnych długościach, które dobieramy w
zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w przypadku kontenera z więcej niż trzema
szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą
świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (19mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera szuflady, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY CYL 1018 16,5 D20 NIK
19773

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Cylinder zamka centralnego Siso 1018 fi16,5mm w systemie jednego klucza #D20- wszystkie
zamki otwierają się jednym kluczem. Montowany od frontu mocowanie dwustronne.
Zastosowanie - do szaf szafek kontenerków biurowych. Zamek wykonany jest ze stopu cynku.
W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy. Zasada działania - obrót klucza przesuwa sztangę z
zaczepami powodujac zamknięcie lub otwarcie np. szuflad. HK - klucz łamany kolor nikiel UWAGA - sam cylinder zamka - na wymianę.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY FRONTOWY 1101
20214

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny)

Kompletny zamek centralny frontowy Siso 1101. Montowany w części frontowej szafki wewnątrz
korpusu po prawej lub lewej stronie w przypadku gdy szuflady w szafce chowają się wewnątrz
korpusu. Długość listwy 500mm wysokość zaczepów 8mm. Zastosowanie - do szaf szafek
kontenerków biurowych. Zamek wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop
cynku, prowadniki listwy stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 600 kombinacji
klucza listwa długości 500mm, 3x zaczepy wysokości

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018/500MM Ø16,5X20MM
20416

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Zamek meblowy centralny Siso Denmark model 1018/500mm ø16,5x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 16,5 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 500 mm
• Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek
meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka
polega na obróceniu klucza o 180° co spowoduję przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów biurowych, biurek,
czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w zestawach z okuciam i listwami o
różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w
przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede wszystkim do kontenerków, będą
świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Listwa aluminiowa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka (13mm)- 3szt
• Klucze – 2szt
*Zestaw nie zawiera stopera, zarówno stopery jak i dodatkowe zaczepy można nabyć osobno:
https://gryc24.pl/akcesoria-meblowe/zamki-meblowe/centralne/akcesoria,c421,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 1018 19/800 8 H.K
CPH
30220

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny Siso 1018 fi19mm. Montowany od frontu. Długość listwy 800mm
wysokość zaczepów 8mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów biurowych. Zamek
wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku, prowadniki listwy
stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 80 kombinacji klucza listwa długości
800mm,3x zaczepy wysokości 8mm, mocowanie listwy. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie np. szuflad.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
1018 CYLINDER Ø19X20MM
UJEDNOLICONY KOD KLUCZA D20
30237

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny)
Cylinder zamka centralnego Siso Denmark model 1018 wieloszufladowy. Bez klucza
Specyfikacja produktu:
Materiał - Znal
Wykończenie - nikiel
Średnica - 19 mm
Długość - 20 mm
Ujednolicony kod klucza D20
Cylinder zamka centralnego duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model
1018 montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy
wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka polega na obróceniu klucza o
180° co spowoduję przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie
szuflad.
Skład kompletu:
Zamek
Rozeta

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
INF/600MM Ø19X20
009.001.300

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny 600mm ø19x20mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 19 mm
• Długość cylindra – 20 mm
• Długość listwy aluminiowej – 600 mm
• Różna kombinacja klucza (120 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki
czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka polega na obróceniu klucza o 180° co
spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów
biurowych, biurek, czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w
zestawach z okuciam i listwami o różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw
do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede
wszystkim do kontenerków, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka - 3szt/zaczep szuflady - 3szt
• Klucze – 2szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY WIELOSZUFLADOWY
INF/500MM Ø18X22MM
009.001.301

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Zamek meblowy centralny 500mm ø18x22mm wieloszufladowy.
Specyfikacja zamka:
• Materiał - Znal
• Wykończenie - nikiel
• Średnica cylindra – 18 mm
• Długość cylindra – 22 mm
• Długość listwy aluminiowej – 500 mm
• Różna kombinacja klucza (720 różnych kodów klucza)
• Zamek montowany do frontu mebla
Zamek meblowy centralny montowany do frontu kontenera to wysokiej jakości wytrzymały zamek meblowy wykonany z metalu z powłoką niklową, dzięki
czemu jest on odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zasada działania zamka polega na obróceniu klucza o 180° co
spowoduje przesunięcje listwy z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie szuflad.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek centralny wieloszufladowy przeznaczony do kontenerów
biurowych, biurek, czy też wszelkiego rodzaju szafek posiadających kilka szuflad. Zamki centralne występują zarówno pojedynczo (sam cylinder) jak i w
zestawach z okuciam i listwami o różnych długościach, które dobieramy w zależności od wysokości mebla. W standardzie producent przewidział zestaw
do kontenerka wyposażonego w trzy szuflady w przypadku kontenera z więcej niż trzema szufladami, należy dokupić odpowiednią ilość zaczepów.
Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdego wnętrza oraz stworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamki centralne służące przede
wszystkim do kontenerków, będą świetnym rozwiązaniem w biurze, sklepie, firmie, czy też różnych instytucjach państwowych.
Skład kompletu:
• Zamek - 1szt
• Rozetka - 1szt
• Aluminiowa listwa- 1szt
• Stalowy prowadnik listwy zamka - 2szt
• Zaczep zamka - 3szt/zaczep szuflady - 3szt
• Klucze – 2szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 1018 19/800 8 H.K
MIC#12
14.03.129 MIC #12

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: J-12
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 1018 19/500 8 HK MIC
11
31368

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: J-11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Kompletny zamek centralny Siso 1018 fi19mm. Montowany od frontu. Długość listwy 500mm
wysokość zaczepów 8mm Zastosowanie - do szaf szafek kontenerów biurowych. Zamek
wykonany jest ze stopu cynku, listwa aluminiowa zaczep - stop cynku, prowadniki listwy
stalowe. W komplecie: zamek, rozetka 2 szt kluczy - 400 kombinacji klucza listwa długości
500mm,3x zaczepy wysokości 8mm, mocowanie listwy. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie np. szuflad

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 18/800 8 H.K MIC INF
009.001.303

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Kompletny zamek centralny w systemie Master Key z wymiennym cylindrem. Ilość kombinacji
klucza 720. Montowany od frontu. Długość listwy 800mm. Wysokość zaczepów 8mm.
Zastosowanie: do szaf. szafek, kontenerów biurowych. Zamek wykonany jest ze stopu cynku.
Listwa aluminiowa i zaczep - stop cynku.Prowadniki listwy stalowe. W komplecie: zamek,
rozetka, 2 szt kluczy, listwa, prowadniki i 3 zaczepy do szuflad. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie. 1 klucz Master i 1 klucz do
wymiany cylindra na 120szt. Zasada działania - obrót klucza przesuwa sztangę z zaczepami
powodując zamknięcie lub otwarcie.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 18/1200 8 H.K MIC
INF
009.001.304

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady
Kompletny zamek centralny w systemie Master Key z wymiennym cylindrem. Ilość kombinacji
klucza 720. Montowany od frontu. Długość listwy 1200mm. Wysokość zaczepów 8mm.
Zastosowanie: do szaf. szafek, kontenerów biurowych. Zamek wykonany jest ze stopu cynku.
Listwa aluminiowa i zaczep - stop cynku.Prowadniki listwy stalowe. W komplecie: zamek,
rozetka, 2 szt kluczy, listwa, prowadniki i 4 zaczepy do szuflad. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie. Bark klucza Master w
kartonie zbiorczym Zasada działania - obrót klucza przesuwa sztangę z zaczepami
powodując zamknięcie lub otwarcie.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY 18 8 H.K MIC BEZ LIS
INF
009.001.361

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

Zamek centralny w systemie Master Key z wymiennym cylindrem. Ilość kombinacji klucza 720.
Montowany od frontu. Wysokość zaczepów 8mm. Zastosowanie: do szaf. szafek, kontenerów
biurowych. Zamek wykonany jest ze stopu cynku..Prowadniki listwy stalowe. W komplecie:
zamek, rozetka, 2 szt kluczy, prowadniki i zaczepy do szuflad. Zasada działania - obrót klucza
przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie. 1 klucz Master i 1 klucz do
wymiany cylindra na 120szt.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZAMEK CENTRALNY SYMO 18/600MM
13MM
009.000.404

Materiał: metal
Kolor: nikiel
Przeznaczenie zamka: do kontenerów (zamek centralny), do szuflady

W komplecie z rozetką, prowadnikami 2szt, 2x klucz, 3x zaczep 13mm, Listwa aluminiowa
L-600mm ( dolny wąs krótki 26mm, górny długi 38mm), Niklowany. .

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

LISTWA ZAMKA CENTRALNEGO 1200MM
1126

Listwa długości 1200mm do zamka centralnego Siso 1018 wykonana z aluminium. Na listwie
mocuje się zaczepy, które zaczepiając o stopery blokują otwieranie szuflad.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

LISTWA ZAMKA CENTRALNEGO 1300MM
1127

Listwa długości 1300mm do zamka centralnego wykonana z aluminium. Na listwie mocuje się
zaczepy, które zaczepiając o stopery blokują otwieranie szuflad.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

LISTWA ZAMKA CENTRALNEGO 500MM
1128

Listwa długości 500mm do zamka centralnego wykonana z aluminium. Na listwie mocuje się
zaczepy, które zaczepiając o stopery blokują otwieranie szuflad.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

LISTWA ZAMKA CENTRALNEGO 600MM
1129

Listwa długości 600mm do zamka centralnego wykonana z aluminium. Na listwie mocuje się
zaczepy, które zaczepiając o stopery blokują otwieranie szuflad.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

LISTWA ZAMKA CENTRALNEGO 4103
500MM
1130

Listwa długości 500mm do zamka centralnego Siso 4103 wykonana z aluminium. Na listwie
mocuje się zaczepy, które zaczepiając o stopery blokują otwieranie szuflad wymiary w rysunku
technicznym

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

LISTWA ZAMKA CENTRALNEGO 800MM
1131

Listwa długości 800mm do zamka centralnego wykonana z aluminium. Na listwie mocuje się
zaczepy, które zaczepiając o stopery blokują otwieranie szuflad.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNIK LISTWY DO ZAMKA 1018
STALOWY
2245

Prowadnik listwy zamka centralnego Siso - mocowany w wewnętrznej stronie szafki,
przytrzymuje listwę umożliwiając unoszenie i opuszczenie listwy z zaczepami blokującymi
szuflady materiał stal-wymiary rysunek techniczny wymiary w rysunku technicznym

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

STOPER PAJĄK DO LISTWY ZAMKA 1018
2565

Stoper do listwy zamka centralnego Siso - montowany do korpusu blokuje zaczep
przymocowany do listwy utrzymuje listwę z zaczepami w określonej pozycji wymiary - rysunek
techniczny

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

STOPER Z DO ZAMKA 1018 H-12MM LEWY
2566

Stoper prowadnica Z do zamka 1018 Siso wysokość h-12mm - montowany w boku szuflady
(lewy) po zewnętrznej stronie. Zastosowanie-uniemożliwia otworzenie więcej niż jednej szuflady
materiał plastik - wymiary w rysunku technicznym konieczne jest zastosowanie razem ze
stoperem PAJĄK

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

STOPER Z DO ZAMKA 1018 H-10MM
PRAWY
2567

Stoper prowadnica Z wysokość h-10mm - montowany w boku szuflady (prawy) po zewnętrznej
stronie. Zastosowanie - uniemożliwia otworzenie więcej niż jednej szuflady materiał plastik wymiary w rysunku technicznym konieczne jest zastosowanie razem ze stoperem PAJĄK

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

STOPER Z DO ZAMKA 1018 H-12MM
PRAWY
2568

Stoper prowadnica Z do zamka centralnego Siso wysokość h-12mm - montowany w boku
szuflady (prawy) po zewnętrznej stronie. Zastosowanie-uniemożliwia otworzenie więcej niż
jednej szuflady materiał plastik - wymiary w rysunku technicznym konieczne jest zastosowanie
razem ze stoperem PAJĄK

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

STOPER 913-B L DO ZAMKA
CENTRALNEGO 1018
2570

Stoper do zamka centralnego Siso. Wykonany ze stali, lewy. Mocowany do szuflady
umożliwiający automatyczne zamknięcie szuflady. Po zamknięciu zamka (przekręceniu klucza),
gdy użytkownik nie zamknął szuflady, lub musi ją zostawić otwartą aby udostępnić zawartość
osobie która nie ma klucza do zamka - wystarczy zasunąćąć szufladę i stoper zablokuje się
automatycznie - wszystkie szuflady będą zamknięte. Wymiary w rysunku technicznym

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

STOPER DO METABOKSU METALOWY
009.001.001

stoper do kontenerków szafek biurowych do szyflad METABOKS

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

STOPER DO ZAMKA CENTRALNEGO PCV
1018 H10 100 SZT.
2573

Stoper do zamka centralnego Siso wykonany z plastiku, montowany w boku szuflady. Przy
wsuniętych szufladach, po przekręceniu klucza w zamku, zaczepy zamka blokują się o stoper nie da się otworzyć szuflad.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ŚRUBA DO ZACZEPU 13MM
PRZEDŁUŻAJĄCA
2826

Stalowa śruba przedłużająca do zaczepu zamka centralnego Siso

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZACZEP 11MM LISTWY ZAMKA CENTR.
1018
3881

Zaczep do listwy zamka centralnego Siso 1018 wysokość trzpienia w zaczepie 11mm.
Montowany na listwie - zaczepia się o stopery blokując możliwość otwierania szuflad. W
komplecie śruba mocująca

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZACZEP 13MM LISTWY ZAMKA CENTR.
1018
3882

Zaczep do listwy zamka centralnego Siso 1018 wysokość trzpienia w zaczepie 13mm.
Montowany na listwie - zaczepia się o stopery blokując możliwość otwierania szuflad. W
komplecie śruba mocująca.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZACZEP 19MM LISTWY ZAMKA CENTR.
1018
3884

Zaczep do listwy zamka centralnego Siso 1018 wysokość trzpienia w zaczepie 19mm.
Montowany na listwie - zaczepia się o stopery blokując możliwość otwierania szuflad. W
komplecie śruba mocująca.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZACZEP 5MM LISTWY ZAMKA CENTR. 1018
3885

Zaczep do listwy zamka centralnego Siso 1018 wysokość trzpienia w zaczepie 5mm.
Montowany na listwie - zaczepia się o stopery blokując możliwość otwierania szuflad. W
komplecie śruba mocująca.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZACZEP 8MM LISTWY ZAMKA CENTR. 1018
3886

Zaczep do listwy zamka centralnego Siso 1018 wysokość trzpienia w zaczepie 8mm.
Montowany na listwie - zaczepia się o stopery blokując możliwość otwierania szuflad. W
komplecie śruba mocująca.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

STOPER Z DO ZAMKA 1018 H-10MM LEWY
6075

Stoper prowadnica Z wysokość h-10mm - montowany w boku szuflady (lewy) po zewnętrznej
stronie. Zastosowanie - uniemożliwia otworzenie więcej niż jednej szuflady materiał plastik wymiary w rysunku technicznym konieczne jest zastosowanie razem ze stoperem PAJĄK

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZACZEP 6MM LISTWY ZAMKA CENTR. 1018
6816

Zaczep do listwy zamka centralnego Siso 1018 wysokość trzpienia w zaczepie 6 mm.
Montowany na listwie - zaczepia się o stopery blokując możliwość otwierania szuflad. W
komplecie śruba mocująca.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

STOPER 913-A P DO ZAMKA
CENTRALNEGO 1018
7395

Stoper do zamka centralnego Siso. Wykonany ze stali, prawy. Mocowany do szuflady
umożliwiający automatyczne zamknięcie szuflady. Po zamknięciu zamka (przekręceniu klucza),
gdy użytkownik nie zamknął szuflady, lub musi ją zostawić otwartą aby udostępnić zawartość
osobie która nie ma klucza do zamka - wystarczy zasunąćąć szufladę i stoper zablokuje się
automatycznie - wszystkie szuflady będą zamknięte. Wymiary w rysunku technicznym

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ROZETA DO ZAMKA FI 16,5MM, NIKIEL
27511

Rozeta stalowa niklowana do zamków o cylindrze fi 16,5mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

LISTWA ZAMKA CENTRALNEGO 1400MM
28436

Listwa długości 1400mm do zamka centralnego wykonana z aluminium. Na listwie mocuje się
zaczepy, które zaczepiając o stopery blokują otwieranie szuflad.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

PROWADNIK LISTWY DO ZAMKA 1018
KOŁKI
30831

Prowadnik listwy zamka centralnego Siso - mocowany w wewnętrznej stronie szafki,
montowany na wbijane kołki przytrzymuje listwę umożliwiając unoszenie i opuszczenie listwy z
zaczepami blokującymi szuflady materiał plastik - wymiary w rysunku technicznym

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

STOPER DO ZAMKA CENTRALNEGO 1018
METAL M 100SZT
31370

Stoper do zamka centralnego Siso wykonany ze stali montowany w boku szuflady. Przy
wsuniętych szufladach, po przekręceniu klucza w zamku, zaczepy zamka blokują się o stoper nie da się otworzyć szuflad.
Oferta dotyczy 100szt.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

LISTWA ZAMKA CENTRALNEGO 800MM
INF
009.001.350

Listwa długości 800mm do zamka centralnego wykonana z aluminium. Na listwie mocuje się
zaczepy, które zaczepiając o stopery blokują otwieranie szuflad.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

LISTWA ZAMKA CENTRALNEGO 1400MM
INF
009.001.356

Listwa długości 1400mm do zamka centralnego wykonana z aluminium. Na listwie mocuje się
zaczepy, które zaczepiając o stopery blokują otwieranie szuflad.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

LISTWA ZAMKA CENTRALNEGO 1500MM
31794

Listwa długości 1500mm do zamka centralnego Siso 1018 wykonana z aluminium. Na listwie
mocuje się zaczepy, które zaczepiając o stopery blokują otwieranie szuflad wymiary w rysunku
technicznym

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

ZACZEP 8MM LISTWY ZAMKA CENTR. INF
009.001.360

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / CENTRALNE / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 17.05.2022

STOPER DO METABOKSU METALOWY
33716

stoper do kontenerków szafek biurowych do szyflad METABOKS

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 40

