ZAMKI DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMKI DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK ZATRZASKOWY DO DRZWI
ŻALUZJOWYCH 855 Ø19X32MM SYSTEM
MASTER KEY NO.11
161

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych
Zamek zatrzaskowy do drzwi żaluzjowych Siso Denmark model 855
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 22mm
Wymiary zamka -40x40mm
System Master Key No.11
Zamek zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 855 o wymiarach cylindra 19x32mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek do drzwi żaluzjowych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co
charakteryzuje się odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i
prosty mechanizm działania, obrót klucza o 30° powoduję otwarcie zamka. Zamknięcie następuję poprzez domknięcie drzwi
dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygli. Zamek znajdzie zastosowanie w meblach z drzwiami żaluzjowymi pionowymi jak
również poziomymi.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy 855. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek
idelanie sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Płytka zaczepowa rygli - 1szt.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH 919 Ø19X24MM SYSTEM
MASTER KEY NO.11
162

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych
Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model 919
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 24mm
System klucza Master No.11
Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 919 o wymiarach cylindra 19x24mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek do ciężkich drzwi przesuwnych jak też mebli z drzwiami klapowymi wykonany z
stopu cynku powlekanego niklem przez co charakteryzuje się odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a
także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i prosty mechanizm działania, otwiera się za pomocą przekręcenia
klucza, a zamyka poprzez wcisnięcie cylindra. W pozycji otwartej gałka spełnia funkcję uchwytu.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek wciaskany 919. Zamek
jest w srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z
meblem estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać
tego samemu. Zamek idelanie sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Rozeta - 1 szt
Płytka zaczepowa rygla - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK 9403 MORTISE WPUSZCZANY
3937

Zamek hakowy Siso. wykonany- stop cynku. Wymiary puszki 30x103 mm, Szyld 20x160 mm.
Stosowany głównie do drzwi przesuwnych. Komplet zawiera: zamek, śruby, płytka do rygla, 3
klucze.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK HAKOWY 9403 MORTISE
3938

Zamek hakowy Siso. wykonany- stop cynku.
Wymiary puszki 30x103 mm, Szyld 20x160 mm. Zamek w systemie jednego klucza #701 wszystkie
zamki otwierają się jednym kluczem. Stosowany głównie do drzwi przesuwnych. Komplet
zawiera: zamek, śruby, płytka do rygla, 3 klucze.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH 1003 Ø19X23MM
UJEDNOLICONY KOD KLUCZA D20
3948

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych
Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model 1003
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 23mm
Ujednolicony kod klucza D20
Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1003 o wymiarach cylindra 19x23mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek do drzwi przesuwnych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co charakteryzuje się
odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i prosty mechanizm
działania, otwiera się za pomocą przekręcenia klucza, a zamyka poprzez wcisnięcie cylindra. W pozycji
otwartej gałka spełnia funkcję uchwytu.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek wciaskany 1003. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek idelanie
sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Opcjonalnie do zamka można zastosować dłuższą śrubę rygla (5,10,20mm), tulejkę i płytkę rygla. Akcesoria nie są częścią kompletu.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Rozeta - 1 szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH 1003 Ø19X23MM
3960

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych
Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model 1003
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 23mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1003 o wymiarach cylindra 19x23mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek do drzwi przesuwnych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co charakteryzuje się
odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i prosty mechanizm
działania, otwiera się za pomocą przekręcenia klucza, a zamyka poprzez wcisnięcie cylindra. W pozycji
otwartej gałka spełnia funkcję uchwytu.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek wciaskany 1003. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek idelanie
sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Opcjonalnie do zamka można zastosować dłuższą śrubę rygla (5,10,20mm), tulejkę i płytkę rygla. Akcesoria nie są częścią kompletu.

Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Rozeta - 1 szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH 1003 Ø19X23MM
3961

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych
Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model 1003
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 23mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1003 o wymiarach cylindra 19x23mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek do drzwi przesuwnych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co charakteryzuje się
odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i prosty mechanizm
działania, otwiera się za pomocą przekręcenia klucza, a zamyka poprzez wcisnięcie cylindra. W pozycji
otwartej gałka spełnia funkcję uchwytu.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek wciaskany 1003. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek idelanie
sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Opcjonalnie do zamka można zastosować dłuższą śrubę rygla (5,10,20mm), tulejkę i płytkę rygla. Akcesoria nie są częścią kompletu.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Rozeta - 1 szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH 1003 Ø19X23MM
3966

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: złoty
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych
Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model 1003
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Kolor - złoty
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 23mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1003 o wymiarach cylindra 19x23mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek do drzwi przesuwnych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co charakteryzuje się
odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i prosty mechanizm
działania, otwiera się za pomocą przekręcenia klucza, a zamyka poprzez wcisnięcie cylindra. W pozycji
otwartej gałka spełnia funkcję uchwytu.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek wciaskany 1003. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek idelanie
sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Opcjonalnie do zamka można zastosować dłuższą śrubę rygla (5,10,20mm), tulejkę i płytkę rygla. Akcesoria nie są częścią kompletu.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Rozeta - 1 szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK ZATRZASKOWY DO DRZWI
ŻALUZJOWYCH 855 Ø19X22MM
4022

Materiał: mosiądz
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych
Zamek zatrzaskowy do drzwi żaluzjowych Siso Denmark model 855
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 22mm
Wymiary zamka -40x40mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 855 o wymiarach cylindra 19x22mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek do drzwi żaluzjowych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co
charakteryzuje się odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i
prosty mechanizm działania, obrót klucza o 30° powoduję otwarcie zamka. Zamknięcie następuję poprzez domknięcie drzwi
dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygli. Zamek znajdzie zastosowanie w meblach z drzwiami żaluzjowymi pionowymi jak
również poziomymi.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy 855. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek
idelanie sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Płytka zaczepowa rygli - 1szt.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK 855 FI19X22MM ZŁOTY
4023

Materiał: metal
Kolor: złoty
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych

Zamek Siso 855 zatrzaskowy do drzwi żaluzjowych i przesuwnych. Wykonany ze stopu cynku złoty, średnica cylindra fi 19 x 22 mm, wymiar zamka 40 x 40 mm. 400 kombinacji klucza.
Stosowane pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne. Komplet zawiera 2 klucze,
rozetkę, płaski zaczep rygla.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK ZATRZASKOWY DO DRZWI
ŻALUZJOWYCH 855 Ø19X32MM
4024

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych
Zamek zatrzaskowy do drzwi żaluzjowych Siso Denmark model 855
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 32mm
Wymiary zamka -40x40mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 855 o wymiarach cylindra 19x32mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek do drzwi żaluzjowych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co
charakteryzuje się odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i
prosty mechanizm działania, obrót klucza o 30° powoduję otwarcie zamka. Zamknięcie następuję poprzez domknięcie drzwi
dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygli. Zamek znajdzie zastosowanie w meblach z drzwiami żaluzjowymi pionowymi jak
również poziomymi.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy 855. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek
idelanie sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Płytka zaczepowa rygli - 1szt.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK ZATRZASKOWY DO DRZWI
ŻALUZJOWYCH 855 Ø19X22MM
4025

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych
Zamek zatrzaskowy do drzwi żaluzjowych Siso Denmark model 855
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 22mm
Wymiary zamka -40x40mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 855 o wymiarach cylindra 19x22mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek do drzwi żaluzjowych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co
charakteryzuje się odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i
prosty mechanizm działania, obrót klucza o 30° powoduję otwarcie zamka. Zamknięcie następuję poprzez domknięcie drzwi
dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygli. Zamek znajdzie zastosowanie w meblach z drzwiami żaluzjowymi pionowymi jak
również poziomymi.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy 855. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek
idelanie sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Płytka zaczepowa rygli - 1szt.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH 919 Ø19X24MM
4047

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych
Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model 919
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 24mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucz)
Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 919 o wymiarach cylindra 19x24mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek do ciężkich drzwi przesuwnych jak też mebli z drzwiami klapowymi wykonany z
stopu cynku powlekanego niklem przez co charakteryzuje się odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a
także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i prosty mechanizm działania, otwiera się za pomocą przekręcenia
klucza, a zamyka poprzez wcisnięcie cylindra. W pozycji otwartej gałka spełnia funkcję uchwytu.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek wciaskany 919. Zamek
jest w srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z
meblem estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać
tego samemu. Zamek idelanie sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Rozeta - 1 szt
Płytka zaczepowa rygla - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK ZATRZASKOWY DO DRZWI
ŻALUZJOWYCH 855 Ø19X22MM SYSTEM
MASTER KEY NO.11
4082

Wymienny bębenek: tak
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych
Zamek zatrzaskowy do drzwi żaluzjowych Siso Denmark model 855
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 22mm
Wymiary zamka -40x40mm
System Master Key No.11
System MIC (wymienny bębenek)
Zamek zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 855 o wymiarach cylindra 19x22mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek do drzwi żaluzjowych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co charakteryzuje
się odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i prosty mechanizm
działania, obrót klucza o 30° powoduję otwarcie zamka. Zamknięcie następuję poprzez domknięcie drzwi dzięki mechanizmowi
sprężynowemu rygli. Zamek znajdzie zastosowanie w meblach z drzwiami żaluzjowymi pionowymi jak również poziomymi.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy 855. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek
idelanie sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Płytka zaczepowa rygli - 1szt.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH 1003 Ø19X23MM SYSTEM
MASTER KEY NO.11
4085

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych
Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model 1003
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 23mm
System klucza Master No.11
Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1003 o wymiarach cylindra 19x23mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek do drzwi przesuwnych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co charakteryzuje się
odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i prosty mechanizm
działania, otwiera się za pomocą przekręcenia klucza, a zamyka poprzez wcisnięcie cylindra. W pozycji
otwartej gałka spełnia funkcję uchwytu.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek wciaskany 1003. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek idelanie
sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Opcjonalnie do zamka można zastosować dłuższą śrubę rygla (5,10,20mm), tulejkę i płytkę rygla. Akcesoria nie są częścią kompletu.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Rozeta - 1 szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK ZATRZASKOWY DO DRZWI
ŻALUZJOWYCH 2159 Ø16,5X21MM
SYSTEM MASTER KEY NO.11
4095

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych
Zamek zatrzaskowy do drzwi żaluzjowych Siso Denmark model 2159
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl/tworzywo sztuczne
Wykończenie - czarny/nikiel
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra 21mm
Wymiary zamka -37x33mm
System Master Key No.11
Zamek zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 2159 o wymiarach cylindra 16,5x21mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek do drzwi żaluzjowych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co
charakteryzuje się odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i
prosty mechanizm działania, obrót klucza o 30° powoduję otwarcie zamka. Zamknięcie następuję poprzez domknięcie drzwi
dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygli. Zamek znajdzie zastosowanie w meblach z drzwiami żaluzjowymi pionowymi jak
również poziomymi.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy 2159. Zamek jest w
czarnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek
idelanie sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Płytka zaczepowa rygli - 1szt.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK 855 FI19X22MM M #11
4108

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: J-11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych

Zamek Siso 855, zatrzaskowy. Wykonany ze znalu , średnica cylindra fi 19 x 22 mm, 400
kombinacji klucza. Zamek w systemie Master, różne kombinacje klucza. Klucz matka otwiera
wszystkie zamki. Stosowane pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne. Komplet
zawiera 2 klucze, rozetkę, płaski zaczep rygla.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH BUDAPEST, Ø20X17MM
4128

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych
Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model Budapest
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 20mm
Długość cylindra -17mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model Budapest o wymiarach cylindra
20x17mm to wysokiej jakości, wytrzymały zamek do drzwi przesuwnych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem
przez co charakteryzuje się odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek
posiada skuteczny i prosty mechanizm działania, otwiera się za pomocą przekręcenia klucza, a zamyka poprzez
wcisnięcie cylindra. W pozycji
otwartej gałka spełnia funkcję uchwytu.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek wciaskany Budapest.
Zamek jest w srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można
dokonać tego samemu. Zamek idelanie sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Nakrętka montażowa - 1 szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH BUDAPEST, Ø20X17MM
UJEDNOLICONY KOD KLUCZA D20
4147

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych
Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model Budapest
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 20mm
Długość cylindra -17mm
Ujednolicony kod klucza D20
Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model Budapest o wymiarach cylindra 20x17mm
to wysokiej jakości, wytrzymały zamek do drzwi przesuwnych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co
charakteryzuje się odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny
i prosty mechanizm działania, otwiera się za pomocą przekręcenia klucza, a zamyka poprzez wcisnięcie cylindra. W
pozycji
otwartej gałka spełnia funkcję uchwytu.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek wciaskany Budapest.
Zamek jest w srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać
tego samemu. Zamek idelanie sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Nakrętka montażowa - 1 szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK ZATRZASKOWY DO DRZWI
ŻALUZJOWYCH 2159 Ø16,5X21
4151

Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych
Zamek zatrzaskowy do drzwi żaluzjowych Siso Denmark model 2159
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl/tworzywo sztuczne
Wykończenie - czarny/nikiel
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra 21mm
Wymiary zamka -37x33mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 2159 o wymiarach cylindra 16,5x21mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek do drzwi żaluzjowych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co
charakteryzuje się odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i
prosty mechanizm działania, obrót klucza o 30° powoduję otwarcie zamka. Zamknięcie następuję poprzez domknięcie drzwi
dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygli. Zamek znajdzie zastosowanie w meblach z drzwiami żaluzjowymi pionowymi jak
również poziomymi.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy 2159. Zamek jest w
czarnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek
idelanie sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Płytka zaczepowa rygli - 1szt.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK VERTI 18X32 MIC RÓWNOLEGŁY
ZACZEP
VERTI 19x32 płyt.PCV

Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych

Zamek Siso, VERTI 18x32 MIC równoległy zaczep

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK OMR 16,5X20 5250 M #11 HK
4301

Materiał: metal
Kolor: chrom
System Master Key: J-11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych, do drzwi żaluzjowych, do szafy, do szuflady

Zamek Siso 5250, Wykonany jest ze stopu cynku - rygiel stalowy hakowy. Średnica cylindra fi
16,5 x 20mm. 400 kombinacji klucza. Zamek w systemie Master, rózne kombinacje klucza. Klucz
matka otwiera wszystkie zamki. Mocowanie jednostronne. Stosowane do szuflad i szaf.
Komplet zawiera 2 klucze, rozetkę.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK KRZYWKOWY 5250 Ø16,5 L-20MM
SYSTEM MASTER KEY NO.11
4302

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: chrom
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych, do drzwi żaluzjowych, do szafy, do szuflady
Zamek krzywkowy Siso Denmark model 5250
Specyfikacja zamka:
• Materiał – ZnAl
• Wykończenie – nikiel
• Średnica cylindra – 16,5mm
• Długość cylindra – 20mm
• Długość rygla – 35mm
• Wymienny rygiel
• System Master Key No.11
Zamek krzywkowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 5250 o wymiarach cylindra 16,5x20mm z ryglem o długości
35mm to wysokiej jakości wytrzymały zamek wykonany z stopu cynku powlekanego niklem. zamek jest on odporny na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Jest złożony z jednostki podstawowej, w skład której wchodzą: obudowa i bębenek z przymocowaną
ruchomą krzywką. Posiada skuteczny i prosty mechanizm działania- obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek.
Wśród naszego bogatego asortymentu zamków, warto zwrócić uwagę na zamek krzywkowy 5250. Zamek jest w srebrno-metalicznym kolorze,
ma prosty i minimalistyczny wygląd , który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem estetyczną całość. Montaż zamka nie
wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać go samemu. Zamek jest zamkiem uniwersalnym i znjadzie wiele
zastosowań.
Skład kompletu:
• Zamek – 1szt
• Rozeta – 1szt
• Klucze – 2szt
• Rygiel – 1szt
Oferujemy zamki krzywkowe o różnych kształtach i wielkościach rygla oraz długościach cylindra i kombinacjach klucza:
https://gryc24.pl/hakowe-skrzynkowe,c131,pl.html

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK ZATRZASKOWY DO DRZWI
ŻALUZJOWYCH 855 Ø19X22MM
UJEDNOLICONY KOD KLUCZA D20
4794

Materiał: metal
Kolor: nikiel
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych

Zamek zatrzaskowy do drzwi żaluzjowych Siso Denmark model 855
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 22mm
Wymiary zamka -40x40mm
Ujednolicony kod klucza D20
Zamek zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 855 o wymiarach cylindra 19x22mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek do drzwi żaluzjowych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co
charakteryzuje się odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i
prosty mechanizm działania, obrót klucza o 30° powoduję otwarcie zamka. Zamknięcie następuję poprzez domknięcie drzwi
dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygli. Zamek znajdzie zastosowanie w meblach z drzwiami żaluzjowymi pionowymi jak
również poziomymi.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy 855. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek
idelanie sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Płytka zaczepowa rygli - 1szt.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK ZATRZASKOWY DO DRZWI
ŻALUZJOWYCH 855 Ø16,5X22MM
5643

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych
Zamek zatrzaskowy do drzwi żaluzjowych Siso Denmark model 855
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - czarny
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra 22mm
Wymiary zamka -40x40mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 855 o wymiarach cylindra 16,5x22mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek do drzwi żaluzjowych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co
charakteryzuje się odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i
prosty mechanizm działania, obrót klucza o 30° powoduję otwarcie zamka. Zamknięcie następuję poprzez domknięcie drzwi
dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygli. Zamek znajdzie zastosowanie w meblach z drzwiami żaluzjowymi pionowymi jak
również poziomymi.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy 855. Zamek jest w
czarnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek
idelanie sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Płytka zaczepowa rygli - 1szt.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK 855 FI19X22MM CZARNY
5644

Materiał: metal
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych

Zamek Siso 855, zatrzaskowy. Wykonany ze znalu - czarny, średnica cylindra fi 19 x 22mm, 400
kombinacji klucza. Stosowane pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne. Komplet
zawiera 2 klucze, rozetkę, płaski zaczep rygla.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK DRZWI ŻALUZJOWYCH I
PRZESUWNYCH VERTI Ø18X22MM
6241

Wymienny bębenek: tak
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych, do drzwi żaluzjowych
Zamek do drzwi żaluzjowych i przesuwnych Siso Denmark model VERTI
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl/tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Średnica cylindra - 18mm
Długość cylindra - 22mm
System MIC (wymienny cylinder)
Zamek żaluzjowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model VERTI to wysokiej jakości, wytrzymały
zamek do drzwi żaluzjowych i przesuwnych wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Zamek posiada skuteczny i
prosty mechanizm działania, obrót klucza o 180° powoduje że dwa zaczepy ryglujące wysuwają się z zaczepów
umożliwiając otwarcie drzwiczek. Zamek znajdzie zastosowanie w meblach z drzwiami żaluzjowymi pionowymi i
poziomymi. Będzie również doskonałym rozwiązaniem w drzwiach przesuwnych.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek VERTI. Zamek jest w czarnym
kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek
idelanie sprawdzi się w meblach z drzwiami żaluzjowymi lub przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Rozeta - 1szt
Przeciwkaseta - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK DRZWI ŻALUZJOWYCH I
PRZESUWNYCH VERTI Ø18X22MM
RÓWNOLEGŁY ZACZEP
6242

Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi żaluzjowych
Zamek do drzwi żaluzjowych i przesuwnych Siso Denmark model VERTI z równoległym zaczepem
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl/tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Średnica cylindra - 18mm
Długość cylindra - 22mm
System MIC (wymienny cylinder)
Zamek żaluzjowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model VERTI to wysokiej jakości, wytrzymały
zamek do drzwi żaluzjowych i przesuwnych wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Zamek posiada skuteczny i
prosty mechanizm działania, obrót klucza o 180° powoduje że dwa zaczepy ryglujące wysuwają się z zaczepów
umożliwiając otwarcie drzwiczek. Zamek znajdzie zastosowanie w meblach z drzwiami żaluzjowymi pionowymi i
poziomymi. Będzie również doskonałym rozwiązaniem w drzwiach przesuwnych.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek VERTI. Zamek jest w czarnym
kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek
idelanie sprawdzi się w meblach z drzwiami żaluzjowymi lub przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Rozeta - 1szt
Przeciwkaseta - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH 1003 Ø22X23MM
TUBULAR
7391

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych
Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model 1003 z kluczem typu tubular
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 22mm
Długość cylindra 23mm
Klucz tubularny
Różna kombinacja klucza ( 2000 różnych kodów klucza)
Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1003 o wymiarach cylindra 22x23mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek do drzwi przesuwnych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co charakteryzuje się
odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i prosty mechanizm
działania, otwiera się za pomocą przekręcenia klucza, a zamyka poprzez wcisnięcie cylindra. W pozycji
otwartej gałka spełnia funkcję uchwytu.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek wciaskany 1003. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek idelanie
sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Opcjonalnie do zamka można zastosować dłuższą śrubę rygla (5,10,20mm), tulejkę i płytkę rygla. Akcesoria nie są częścią kompletu.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze typu tubular - 2 szt
Rozeta - 1 szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH 1004 Ø22X26MM
7523

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: chrom
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych
Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model 1004
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 22mm
Długość cylindra 26mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1004 o wymiarach cylindra 22x26mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek do drzwi przesuwnych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co charakteryzuje się
odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i prosty mechanizm
działania, otwiera się za pomocą przekręcenia klucza, a zamyka poprzez wcisnięcie cylindra. W pozycji
otwartej gałka spełnia funkcję uchwytu.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek wciaskany 1004. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek idelanie
sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Opcjonalnie do zamka można zastosować dłuższą śrubę rygla (5,10,20mm), tulejkę i płytkę rygla. Akcesoria nie są częścią kompletu.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Rozeta - 1 szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK DRZWI ŻALUZJOWYCH I
PRZESUWNYCH VERTI Ø18X32MM
21096

Wymienny bębenek: tak
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych, do drzwi żaluzjowych
Zamek do drzwi żaluzjowych i przesuwnych Siso Denmark model VERTI
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl/tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Średnica cylindra - 18mm
Długość cylindra - 32mm
System MIC (wymienny cylinder)
Zamek żaluzjowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model VERTI to wysokiej jakości, wytrzymały
zamek do drzwi żaluzjowych i przesuwnych wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Zamek posiada skuteczny i
prosty mechanizm działania, obrót klucza o 180° powoduje że dwa zaczepy ryglujące wysuwają się z zaczepów
umożliwiając otwarcie drzwiczek. Zamek znajdzie zastosowanie w meblach z drzwiami żaluzjowymi pionowymi i
poziomymi. Będzie również doskonałym rozwiązaniem w drzwiach przesuwnych.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek VERTI. Zamek jest w czarnym
kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek
idelanie sprawdzi się w meblach z drzwiami żaluzjowymi lub przesuwnymi.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Rozeta - 1szt
Przeciwkaseta - 1szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK ŻALUZJOWY SYMO 3000 KA SH1
009.000.400

Zamek w częsciach, ujednolicona kombinacja klucza. W skład wchodzą: obudowa 232.30.620,
cylinder wymienny z kluczami 210.40.601, rozetka 219.19.677

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH 1003 Ø19X23MM
30476

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych
Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model 1003
Specyfikacja zamka:
Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 23mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)
Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 1003 o wymiarach cylindra 19x23mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek do drzwi przesuwnych wykonany z stopu cynku powklekanego niklem przez co charakteryzuje się
odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a także wilgoć i korozję. Zamek posiada skuteczny i prosty mechanizm
działania, otwiera się za pomocą przekręcenia klucza, a zamyka poprzez wcisnięcie cylindra. W pozycji
otwartej gałka spełnia funkcję uchwytu. Zamek posiada zabezpieczenie polegające na uniemożliwieniu wciśnięcia cylindra i
zamknięcia zamka bez włożenia i obrócenia klucza.
Wsród naszego bogatego asortymentu zamków meblowych warto zwrócić uwagę na zamek wciaskany 1003. Zamek jest w
srebrnym kolorze, ma prosty i minimalistyczny wygląd, który dopasuje się do każdej przestrzeni i stworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Montaż zamka nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z łatwością można dokonać tego samemu. Zamek idelanie
sprawdzi się w szafkach i szafach z drzwiami przesuwnymi.
Opcjonalnie do zamka można zastosować dłuższą śrubę rygla (5,10,20mm), tulejkę i płytkę rygla. Akcesoria nie są częścią kompletu.
Skład kompletu:
Zamek - 1 szt
Klucze - 2 szt
Rozeta - 1 szt

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK WCISKANY FI 19X24 H.K INF
009.001.500

Materiał: metal
Kolor: chrom
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych

Zamek wciskany. Wykonany ze znalu, średnica cylindra fi 19 x 24 mm. 120 kombinacji klucza.
Otwarcie zamka poprzez przekręcenie klucza, zamknięcie poprzez wciśnięcie cylindra.
Stosowany do drzwi przesuwnych. Komplet zawiera 2 klucze łamane, rozetkę. Zamek bez
gwintu w trzpieniu ryglującym

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ZAMEK 919 FI19X24 RYGIEL 15MM D20
32757

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do drzwi przesuwnych

Zamek Siso 919, wciskany wykonany ze stopu cynku, średnica cylindra fi 19 x 24 mm - średnica fi
35 mm, długość języka 15mm, jeden kod klucza D20. Stosowany do drzwi przesuwnych oraz
drzwi i szafek klapowych. Komplet zawiera 2 klucze, rozetkę , płytkę zaczepową.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PŁYTKA ZACZEP PŁASKA OKRĄG.DO
X-2158/59
1828

Płytka zaczepowa do zamków meblowych stalowa

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

STOPER TRÓJKATNY DO PODWÓJNYCH
DRZWI
009.001.002

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ŚRUBA A009 20MM M4 DO ZAMKA 1003
2833

Śruba przedłużająca do zamka Siso 1003 wciskanego, M4x20mm.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ŚRUBA A009 5MM M4 DO ZAMKA 1003
6293

Śruba przedłużająca do zamka Siso 1003 wciskanego, M4 x 5 mm.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PODNIESIONA PŁYTKA ZACZEPOWA
ZAMKA 855
6635

Płytka zaczepowa podniesiona do zamków meblowych

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

ŚRUBA A009 10MM M4 DO ZAMKA 1003
8265

Śruba przedłużająca do zamka Siso 1003 wciskanego, M4 x 10mm.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

PŁYTKA A1002- DO ZAMKA 1003
13467

Płytka zaczepowa do zamka Siso, wciskanego. Wykonana z blachy stalowej ,Wymiary płytki
47,70 x 18,5 x 1mm, otwór pod trzpień ryglujący fi 8 mm, dwa otwory mocujące fi 3 mm o
rozstawie 31,70 mm.

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO DRZWI PRZESUWNYCH I ŻALUZJI / AKCESORIA

Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

TULEJA ZACZEPOWA ZAMKA
WCISKANEGO 1003
30087

Tuleja zaczepowa zamka wciskanego 1003
Specyfikacja produktu:
Mateiał - metal
Wykończenie - nikiel
Wysokość - 9,5mm
Średnica zewnętrzna - 13mm
Średnica wewnętrzna - 9mm

Zobacz więcej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

sklep@gryc24.pl

+48 22 511 33 43

