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ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
PRAWY Ø19X22 SYSTEM MASTER KEY
NO.11

160

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 Prawy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
System klucza Master No.11

Zamek meblowy kwadrat Prawy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwiczek szafki gdzie zawiasy są po prawej stronie. Obrót klucza w zamku
o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W
każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze typu Snake - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,5
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ZAMEK MEBLOWY 965 PRAWY Ø19X22
SYSTEM MASTER KEY NO.11

3956

Zamek meblowy Siso Denmark model 965 Prawy z regulowanym cylindrem

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 57x42mm
System klucza Master No.11

Zamek meblowy Prawy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 965 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 57x42mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku. Zamek posiada opcję zmiany odległości środka otworu na klucz do krawędzi zamka w zakresie 15,20,30,35,40mm.
Przed zmianą położenia cylindra należy odkręcić dwie śruby i wyjąć cylinder. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek - model 965. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym przypadku niezbędny
będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu
zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy
 
Skład kompletu:

Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.
                                            

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3487
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,3487
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ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
PRAWY Ø19X22 UJEDNOLICONY KOD
KLUCZA D20

3965

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 Prawy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 21mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x39mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwi szafki gdzie zawiasy znajdują się po prawej stronie.. Obrót klucza w
zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1154
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1154
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ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
PRAWY Ø19X22 SYSTEM MASTER KEY
NO.12

4104

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 Prawy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
System klucza Master No.12
System MIC (zamek z opcją wymiany cylindra)

Zamek meblowy kwadrat Prawy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwiczek szafki gdzie zawiasy są po prawej stronie. Obrót klucza w zamku o 180°
powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym
przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowyc

Wymienny bębenek: tak
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: J-12
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,459
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,459


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / PRAWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
PRAWY Ø19X22

4196

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 prawy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat prawy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwi szafki gdzie zawiasy znajdują się po prawej stronie. Obrót klucza w
zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W
każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,666
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,666
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ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
PRAWY Ø19X22 UJEDNOLICONY KOD
KLUCZA D20

4198

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 Prawy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 21mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x39mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwi szafki gdzie zawiasy znajdują się po prawej stronie.. Obrót klucza w
zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1198
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1198
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ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
PRAWY Ø19X22

4201

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 prawy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwi szafki gdzie zawiasy znajdują się po prawej stronie. Obrót
klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, prawy- model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W
każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z
meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich
szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie.

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,123
https://gryc24.pl/qr/p,123
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ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
PRAWY Ø19X22 UJEDNOLICONY KOD
KLUCZA D20

4258

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy, bez kluczy.

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 31x31mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwi szafki gdzie zawiasy znajdują się po prawej stronie. Obrót klucza w
zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach,
biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz
tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt

*Zestaw nie zawiera kluczy i płytki zaczepowej, te element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/klucze-surowe-master-i-inne-akcesoria-klucz-ujednolicony-d20,c136,p1297,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,667
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/klucze-surowe-master-i-inne-akcesoria-klucz-ujednolicony-d20,c136,p1297,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,667


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / PRAWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 950 P FN2 FI19X22 PRZES. CYL.
35MM

6710

Zamek Siso meblowy 950, Prawy, wykonany ze stopu cynku. Średnica cylindra 19mm, długość
22mm. Wielkość obudowy 40mm x 50mm. 400 kombinacji klucza. Stosowany do szafek, szuflad
wymagających większej odległości cylindra od krawędzi. Komplet zawiera: 2 klucze, rozetkę.
Płytkę zaczepową należy dokupic oddzielnie.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4162
https://gryc24.pl/qr/p,4162


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / PRAWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY SISO KWADRAT
PRAWY FI19X22 SYSTEM MASTER KEY
KOLOR NIKIEL

19509

Zamek Siso meblowy kwadrat kształt klucza SNAKE w systemie MIC wymienny bębenek.
Zastosowanie PRAWY - do drzwiczek gdzie zawiasy są montowane po prawej stronie, materiał
- stop cynku. Dodatkowe informacje: ilość kombinacji klucza -1000, komplet zawiera zamek
2szt kluczy rozetkę komplet zawiera zamek 2szt kluczy rozetkę. Kolor nikiel

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: #01
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4469
https://gryc24.pl/qr/p,4469


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / PRAWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
PRAWY Ø19X22 PODWÓJNY RYGIEL

20830

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 Prawy z podwójnym ryglem

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm

Zamek meblowy kwadrat Prawy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku. Idealny do zamykania podwójnych drzwi lub zamykania drzwi i szuflady jednym zamkiem. Obrót
klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym
przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze - 2szt
Płytka zaczepowa - 2szt

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych

 
 

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4615
https://gryc24.pl/qr/p,4615


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / PRAWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
PRAWY Ø19X22 SYSTEM MASTER KEY
NO.11

31366

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 Prawy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
System klucza Master No.11
System MIC (zamek z opcją wymiany cylindra)

Zamek meblowy kwadrat Prawy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwiczek szafki gdzie zawiasy są po prawej stronie. Obrót klucza w zamku o 180°
powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym
przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze typu Snake - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowyc

Wymienny bębenek: tak
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5555
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,5555


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / PRAWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
FLIP PRAWY Ø19X22

34781

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 Flip prawy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 Flip w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwi szafki gdzie zawiasy znajdują się po prawej
stronie. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, prawy- model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W
każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z
meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich
szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze w transparentnej obudowie - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,10177
https://gryc24.pl/qr/p,10177


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / LEWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
LEWY Ø19X22 SYSTEM MASTER KEY NO.11

159

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 Lewy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
System klucza Master No.11

Zamek meblowy kwadrat Prawy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwiczek szafki gdzie zawiasy są po lewej stronie. Obrót klucza w zamku o
180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W
każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,4


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / LEWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY 965 LEWY Ø19X22
SYSTEM MASTER KEY NO.11

3955

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 965 Lewy z regulowanym cylindrem

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 57x42mm
System klucza Master No.11

Zamek meblowy Lewy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 965 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 57x42mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku. Zamek posiada opcję zmiany odległości środka otworu na klucz do krawędzi zamka w zakresie
15,20,30,35,40mm. Przed zmianą położenia cylindra należy odkręcić dwie śruby i wyjąć cylinder. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek - model 965. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym przypadku
niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze - 2szt
Płytka zaczepowa - 2szt

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów
meblowych

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3486
https://gryc24.pl/qr/p,3486


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / LEWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 850 L FN2 FI19X22 HK MIC #12 NIK

4080

Zamek Siso meblowy "kwadrat" w systemie MASTER KEY - dyrektorski numer #12 zamki mają
różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master (np szef) ma dostęp do wszystkich szafek.
Zastosowanie drzwiczki meblowe LEWY do drzwiczek gdzie zawiasy są montowane po lewej
stronie. Wykonanie materiał - stop cynku. Ilość kombinacji klucza - 400. Komplet zawiera
zamek 2szt kluczy, rozetkę. Płytkę zaczepową należy zamówić oddzielnie. NIK - kolor nikiel, HK
klucz łamany.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: J-12
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3527
https://gryc24.pl/qr/p,3527


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / LEWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
LEWY Ø19X22 UJEDNOLICONY KOD
KLUCZA D20

4188

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 lewy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 31x31mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20

Zamek meblowy kwadrat duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwi szafki gdzie zawiasy znajdują się po lewej stronie. Obrót klucza w zamku o 180°
powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt

*Zestaw nie zawiera kluczy i płytki zaczepowej, te element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/klucze-surowe-master-i-inne-akcesoria-klucz-ujednolicony-d20,c136,p1297,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.
 

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,664
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/klucze-surowe-master-i-inne-akcesoria-klucz-ujednolicony-d20,c136,p1297,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,664


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / LEWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
LEWY Ø19X22

4192

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 lewy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwi szafki gdzie zawiasy znajdyją się po lewej stronie. Obrót klucza w
zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, lewy- model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym
przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,665
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,665


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / LEWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
LEWY Ø19X22

4194

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 lewy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwi szafki gdzie zawiasy znajdyją się po lewej stronie. Obrót klucza w
zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, lewy- model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym
przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3562
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,3562


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / LEWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 950 L FN2 FI19X22 PRZES. CYL.
35MM

19800

Zamek Siso meblowy 950, Lewy, wykonany ze stopu cynku. Średnica cylindra 19mm, długość
22mm. 400 kombinacji klucza. Wielkość obudowy 40mm x 50mm. Stosowany do szafek, szuflad
wymagających wiekszej odległości od krawędzi. Komplet zawiera: 2 klucze, rozetkę. Płytkę
zaczepową należy dokupić oddzielnie

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4507
https://gryc24.pl/qr/p,4507


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / LEWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
LEWY Ø19X22 SYSTEM MASTER KEY
NO.01

19849

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 Lewy z kluczem typu Snake

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
System klucza Master No.01
System MIC (zamek z opcją wymiany cylindra)

Zamek meblowy kwadrat Lewy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwiczek szafki gdzie zawiasy są po lewej stronie. Obrót klucza w zamku o 180°
powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym
przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze typu Snake - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowyc

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: #01
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4517
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,4517


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / LEWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
LEWY Ø19X22 PODWÓJNY RYGIEL

20833

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 Lewy z podwójnym ryglem

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm

Zamek meblowy kwadrat Lewy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku. Idealny do zamykania podwójnych drzwi lub zamykania drzwi i szuflady jednym
zamkiem. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym
przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich
szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze - 2szt
Płytka zaczepowa - 2szt

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych
akcesoriów meblowych

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4616
https://gryc24.pl/qr/p,4616


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / LEWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 850 L FN2 FI19X22 HK MIC #11 NIK

31367

Zamek Siso meblowy "kwadrat" w systemie MASTER KEY - dyrektorski numer #11 zamki mają
różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master (np szef) ma dostęp do wszystkich szafek.
Zastosowanie drzwiczki meblowe LEWY do drzwiczek gdzie zawiasy są montowane po lewej
stronie, wykonanie materiał - stop cynku. Dodatkowe informacje: ilość kombinacji klucza - 400,
komplet zawiera zamek 2szt kluczy rozetkę, płytkę zaczepową należy zamówić oddzielnie, nik -
kolor nikiel, HK klucz łamany

Materiał: metal
System Master Key: J-11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5556
https://gryc24.pl/qr/p,5556


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY 852 Ø19X22 SLIM CASE

4016

Zamek meblowy Siso Denmark model 852 z cienką obudową 

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 43x39mm
Grubość zamka - 6mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 852 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 43x39mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady, dzwiczek szafy, szafki. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego
otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek - model 852. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym przypadku niezbędny
będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu
zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3504
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,3504


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY 853N Ø19X22
UJEDNOLICONY KOD KLUCZA D20

4017

Zamek meblowy Siso Denmark model 853N 

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Średnica zamka - 40mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20

Zamek meblowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 853N w wykończeniu niklowanym, o średnicy 40mm to wysokiej jakości, wytrzymały
zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady, szafy czy szafki. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek - model 853N. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym przypadku
niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szafy, do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3505
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,3505


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY 853N Ø19X22

4021

Zamek meblowy Siso Denmark model 853N 

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Średnica zamka - 40mm

Zamek meblowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 853N w wykończeniu niklowanym, o średnicy 40mm to wysokiej jakości, wytrzymały
zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady, szafy czy szafki. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek - model 853N. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym przypadku
niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich
szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1168
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1168


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 850 S FN2 FI19X22 MK BRĄZ

4064

Zamek siso meblowy kwadrat, Zastosowanie Szuflady meblowe, Materiał - stop cynku,
Dodatkowe informacje:ilość kombinacji klucza - 400,komplet zawiera zamek 2szt kluczy
rozetkę, płytkę zaczepową należy zamówić oddzielnie, kolor nikiel.

Materiał: metal
Kolor: brązowy
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3523
https://gryc24.pl/qr/p,3523


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22 SYSTEM MASTER
KEY NO.11

4077

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
System klucza Master No.11
System MIC (zamek z opcją wymiany cylindra)

Zamek meblowy kwadrat szufladowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych

Wymienny bębenek: tak
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: J-11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1175
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1175


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
CPH SZUFLADOWY Ø19X21
UJEDNOLICONY KOD KLUCZA NO.800

4081

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 CPH szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 21mm
Wymiary zamka - 40x39mm
Rozstaw otworów montażowych - 31x30mm
Ujednolicona kombinacja klucza No.800

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 CPH w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x39mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850 CPH. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach,
biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz
tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1177
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1177


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22 SYSTEM MASTER
KEY NO.12

4098

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
System klucza Master No.12
System MIC (zamek z opcją wymiany cylindra)

Zamek meblowy kwadrat szufladowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowyc

Wymienny bębenek: tak
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: No.12
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1181
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1181


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 852 FI19X22MM HK

4101

Zamek Siso meblowy, wykonany ze stopu cynku. Wymiary puszki zamka 43 x 39 mm. Grubość
6mm. Stosowany do szuflad, szaf i szafek. Komplet zawiera: 2 klucze "łamane" i rozetkę. Płytkę
zaczepową należy dokupić oddzielnie.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3533
https://gryc24.pl/qr/p,3533


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22 UJEDNOLICONY
KOD KLUCZA D20

4106

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy, bez kluczy.

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 32x32mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach,
biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz
tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt

*Zestaw nie zawiera kluczy i płytki zaczepowej, te element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/klucze-surowe-master-i-inne-akcesoria-klucz-ujednolicony-d20,c136,p1297,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1182
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/klucze-surowe-master-i-inne-akcesoria-klucz-ujednolicony-d20,c136,p1297,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1182


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY SISO KWADRAT
SZUFLADOWY FI19X26 SYSTEM JEDNEGO
KLUCZA KOLOR NIKIEL

4170

"Zamek Siso meblowy ""kwadrat"" w systemie jednego klucza #D20 - wszystkie zamki otwierają
się jednym kluczem. Zastosowanie szuflady. Wykonanie stop cynku. Komplet zawiera 2 klucze,
rozetke, płytkę zaczepową należy dokupić oddzielnie"

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1195
https://gryc24.pl/qr/p,1195


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X26

4171

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 26mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3556
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,3556


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X32

4172

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 32mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze w całości wykonane z metalu - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,464
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,464


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X38

4173

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 38mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady wykonanej z grubej płyty. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje
jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,120
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,120


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22

4175

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - aluminium
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu aluminium, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze w całości wykonane z metalu - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: aluminium
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3557
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,3557


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22

4176

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - czarny 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w kolorze czarnym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach,
biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz
tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.
 

Materiał: metal
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,121
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,121


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22

4177

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,635
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,635


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22

4179

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Kolor - złoty
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w kolorze złotym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach,
biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się
oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: złoty
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1196
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1196


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø16,5X22

4181

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 31x31mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3558
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,3558


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22

4182

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1197
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1197


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 850 S FN2 FI19X22 KA #A07 NIK

4184

"Zamek Siso meblowy ""kwadrat"" w systemie jednego klucza #A07 - wszystkie zamki otwierają
się jednym kluczem. Zastosowanie szuflady. Wykonanie stop cynku. Komplet zawiera 2 klucze,
rozetke, płytkę zaczepową należy dokupić oddzielnie"

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3559
https://gryc24.pl/qr/p,3559


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 850 S FN2 FI19X38 KA #D20 NIK

4186

"Zamek Siso meblowy ""kwadrat"" w systemie jednego klucza #D20 - wszystkie zamki otwierają
się jednym kluczem. Zastosowanie szuflady. Wykonanie stop cynku. Komplet zawiera 2 klucze,
rozetke, płytkę zaczepową należy dokupić oddzielnie"

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3561
https://gryc24.pl/qr/p,3561


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22 UJEDNOLICONY
KOD KLUCZA E02

4190

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Ujednolicona kombinacja klucza E02

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach,
biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się
oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,465
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,465


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22

4195

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze w całości wykonane z metalu - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,122
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,122


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY 850N SZUFLADOWY
Ø19X22

4203

Zamek meblowy Siso Denmark model 850N szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 47x43mm
Różna kombinacja klucza (400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850N w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 47x43mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek, szufladowy - model 850N. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek, szaf czy szafek.
W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli
 
 
 

Materiał: metal
Kolor: nikiel
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3563
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,3563


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY 850N SZUFLADOWY
Ø19X22 UJEDNOLICONY KOD KLUCZA
D20

4204

Zamek meblowy Siso Denmark model 850N szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 47x43mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20

Zamek meblowy  do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850N w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 47x43mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek, szaf czy
szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz
z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3564
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,3564


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY 850N SZUFLADOWY
Ø19X22

4205

Zamek meblowy Siso Denmark model 850N szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Kolor - złoty
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 47x43mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20

Zamek meblowy  do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850N w kolorze złotym, o wymiarach 47x43mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek, szaf czy
szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz
z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli

Materiał: metal
Kolor: złoty
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1199
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1199


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22 UJEDNOLICONY
KOD KLUCZA D20

4295

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie
lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach,
biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się
oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szafy, do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,468
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,468


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850T
SZUFLADOWY Ø19X22

6176

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850T szufladowy, klucz tupu Tubular

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 31x31mm
Różna kombinacja klucza ( 2000 różnych kombinacji klucza)
Klucz tubularny

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850T w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie. 

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek, szaf
czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z
meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze typu Tubular - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4034
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,4034


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 850 S FN2 FI19X18 NIK

6251

Zamek Siso meblowy kwadrat , Zastosowanie szuflady, wykonanie materiał - stop cynku ,
Dodatkowe informacje: ilość kombinacji klucza - 400, komplet zawiera zamek 2szt kluczy
rozetkę, płytkę zaczepową należy zamówić oddzielnie, nik - nikiel

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4045
https://gryc24.pl/qr/p,4045


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22 UJEDNOLICONY
KOD KLUCZA D20

6418

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - aluminium
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Ujednolicony kod klucza D20

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w kolorze aluminium, o wymiarach 40x40mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: aluminium
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4108
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,4108


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 850 S FN2 FI19X22 NIK LOGO SISO

6659

Zamek Siso meblowy kwadrat z plastikowym LOGO SISO. Zastosowanie szuflady, wykonanie
materiał - stop cynku-kolor nikiel. Dodatkowe informacje:,ilość kombinacji klucza - 400,
komplet zawiera zamek 2szt kluczy, rozetkę, płytkę zaczepową należy zamówić oddzielnie.

Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4147
https://gryc24.pl/qr/p,4147


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 850N S FN2 FI19X22 ALU

6709

Zamek Siso meblowy model MILENIUM, Zastosowanie szuflady, wykonanie materiał - stop
cynku-kolor aluminium, Dodatkowe informacje: ilość kombinacji klucza - 400. Komplet zawiera
zamek 2szt kluczy, rozetkę, płytkę zaczepową należy zamówić oddzielnie.

Materiał: metal
Kolor: aluminium
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4161
https://gryc24.pl/qr/p,4161


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 950 S FN2 FI19X22 PRZES. CYL.
35MM

6711

Zamek Siso meblowy 950, Szufladowy, wykonany ze stopu cynku. Średnica cylindra 19mm,
długość 22mm. Wielkość obudowy 40mm x 50mm. 400 kombinacji klucza. Stosowany do
szafek, szuflad wymagających większej odległości cylindra od krawędzi.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4163
https://gryc24.pl/qr/p,4163


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY SERBIA Ø21,5X23
REGULOWANE POŁOŻENIE CYLINDRA

6712

Zamek meblowy Siso Denmark model Serbia

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 21,5mm
Długość cylindra - 23mm
Wymiary zamka - 56x44mm
Rozstaw otworów montażowych - 40x40mm
Różna kombinacja klucza ( 60 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy  duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model Serbia w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 56x44mm to wysokiej jakości, wytrzymały
zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwiczek lub szuflady w meblu. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie. Konstrukcja zamka umożliwia wiercenie otworu na bębenek z cylindrem w odległości od 22 do 44 mm od krawędzi drzwiczek.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek meblowy model Serbia. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym przypadku
niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość.
Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4164
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,4164


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22 UJEDNOLICONY
KOD KLUCZA D20

6731

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 21mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x39mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach,
biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się
oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1379
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1379


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY 853N Ø19X22 SYSTEM
MASTER KEY NO.11

7584

Zamek meblowy Siso Denmark model 853N 

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Średnica zamka - 40mm
System klucza Master No.11

Zamek meblowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 853N w wykończeniu niklowanym, o średnicy 40mm to wysokiej jakości, wytrzymały
zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady, szafy czy szafki. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek - model 853N. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W każdym przypadku
niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną
całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4365
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,4365


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 852 FI19X22MM CZARNY

13506

Zamek Siso meblowy 852, wykonany ze stopu cynku - czarny anodowany. 400 kombinacji
klucza. Wymiary zamka 43 x 39mm, grubość 6mm. Stosowany do szuflad, szaf i szafek. Komplet
zawiera: 2 klucze, rozetkę. Płytkę zaczepową należy dokupić oddzielnie.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4453
https://gryc24.pl/qr/p,4453


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22

19500

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy z kluczem typu Snake

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Rózna kombinacja klucza (1000 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat szufladowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie drzwiczek szafki gdzie zawiasy są po lewej stronie. Obrót klucza w zamku o
180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W
każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze typu Snake - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4467
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,4467


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK SISO 850 S SN1 FI19X22 M #01 NIK

19503

Zamek Siso meblowy kwadrat kształt klucza SNAKE w systemie MASTER KEY - dyrektorski numer
#01 zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master (np szef) ma dostęp do
wszystkich szafek. Zastosowanie.Drzwiczki meblowe LEWY do drzwiczek gdzie zawiasy są
montowane po lewej stronie wykonanie Materiał - stop cynku. Dodatkowe informacje: ilość
kombinacji klucza - 1000. Komplet zawiera zamek 2szt kluczy, rozetkę, płytkę zaczepową
należy zamówić oddzielnie, kolor nikiel.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4468
https://gryc24.pl/qr/p,4468


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850S
SZUFLADOWY Ø19X22 SYSTEM MASTER
KEY

19506

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850S szufladowy, klucz tupu Snake

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza (1000 różnych kodów klucza)
System klucza Master
System MIC (zamek z opcją wymiany cylindra)
Klucz typu Snake

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850S w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie. 

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850S. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek, szaf czy
szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze typu Snake - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: #01
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,514
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,514


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850T
SZUFLADOWY Ø19X22

19898

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850T szufladowy, klucz tupu Tubular

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 31x31mm
Różna kombinacja klucza ( 2000 różnych kombinacji klucza)
Klucz tubularny
Klucz z zamka można wyjąć tylko gdy zamek jest zamknięty

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850T w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie. Klucz z zamka
można wyjąc tylko wtedy gdy zamek jest zamkniety.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek, szaf czy
szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze typu Tubular - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1487
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1487


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
CPH SZUFLADOWY Ø19X21

27544

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 CPH szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 21mm
Wymiary zamka - 40x39mm
Rozstaw otworów montażowych - 31x30mm

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 CPH w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x39mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie
lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850 CPH. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach,
biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się
oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Wymienny bębenek: nie
Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,222
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,222


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22

31350

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub
zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek,
szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy
wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze - 3szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5548
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,5548


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22 SYSTEM MASTER
KEY NO.11

32110

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy z gałką

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - chrom
Średnica cylindra - 19mm
Średnica gałki - 30mm
Długość cylindra - 24mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 31x31mm
System klucza Master No.11
System MIC (zamek z opcją wymiany cylindra)

Zamek meblowy kwadrat szufladowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 z gałką w wykończeniu chrom, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek, szaf
czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z
meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze - 2szt
Szpilka montażowa - 1szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych

Materiał: metal
Kolor: chrom
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1924
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1924


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22 SYSTEM MASTER
KEY NO.11

32111

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy z gałką

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - aluminium
Średnica cylindra - 19mm
Średnica gałki - 30mm
Długość cylindra - 24mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 31x31mm
System klucza Master No.11
System MIC (zamek z opcją wymiany cylindra)

Zamek meblowy kwadrat szufladowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 z gałką w wykończeniu aluminium, o wymiarach 40x40mm to wysokiej
jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach, biurek, szaf
czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z
meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze - 2szt
Szpilka montażowa - 1szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych

Materiał: metal
Kolor: aluminium
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1925
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,1925


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22 UJEDNOLICONY
KOD KLUCZA D20

32546

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - czarny
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w kolorze czarnym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach,
biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się
oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych.

Materiał: metal
Kolor: czarny
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: tak
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,653
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,653


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / SZUFLADOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
SZUFLADOWY Ø19X22 SYSTEM MASTER
KEY NO.11

32553

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - czarny 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
System klucza Master No.11

Zamek meblowy kwadrat Szufladowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w kolorze czarnym, o wymiarach 40x40mm to wysokiej jakości,
wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju meblach. W
każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem
estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

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

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie np.

https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i innych akcesoriów meblowych

Materiał: metal
Kolor: czarny
System Master Key: No.11
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,654
https://gryc24.pl/do-szuflad-klap-i-drzwi-plytka-zaczepowa-do-zamka-l-h-8mm,c142,p2749,pl.html
https://gryc24.pl/qr/p,654
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Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 850 S FN2 FI19X22 NIK DŁUGI
JĘZYK

34029

Materiał: metal
Kolor: nikiel
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6659
https://gryc24.pl/qr/p,6659
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ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
FLIP SZUFLADOWY Ø19X22

34780

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 Flip szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x40mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego
otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach,
biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia
się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich
szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze w transparentnej obudowie - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,10171
https://gryc24.pl/qr/p,10171
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ZAMEK MEBLOWY KWADRATOWY 850
FLIP SZUFLADOWY Ø19X22
UJEDNOLICONY KOD KLUCZA D20

34782

Zamek meblowy kwadratowy Siso Denmark model 850 Flip szufladowy

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 21mm
Wymiary zamka - 40x40mm
Rozstaw otworów montażowych - 30,7x30,7mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20

Zamek meblowy kwadrat do szuflady duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 850 w wykończeniu niklowanym, o wymiarach 40x39mm to
wysokiej jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady. Obrót klucza w zamku o 180° powoduje jego
otwarcie lub zamknięcie.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek kwadratowy, szufladowy - model 850. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju szufladach,
biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia
się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Uwaga
Zamki kwadratowe z naszej oferty  występują:
 - w opcji: lewy, prawy, szufladowy
 - w kombinacjach klucza: różna, ujednolicona, Master key #11 i #12(zamki mają różne kombinacje klucza, użytkownik klucza master ma dostęp do wszystkich
szafek)
 - rodzaje klucza: z zawiasą, bez zawiasy

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze w transparentnej obudowie - 2szt

*Zestaw nie zawiera płytki zaczepowej, ten element należy dokupić oddzielnie.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,10178
https://gryc24.pl/qr/p,10178
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ZAMEK MEBLOWY ZATRZASKOWY 856
Ø19X22 UJEDNOLICONY KOD KLUCZA
D20

4028

Zamek meblowy zatrzaskowy Siso Denmark model 856 uniwersalny

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 42x40mm
Ujednolicona kombinacja klucza D20

Zamek meblowy zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 856N w wykończeniu niklowanym, o wymiarach
40x42mm to wysokiej jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady, szafy, szafki czy
kasetki na pieniądze. Dzięki sprężynie zamknięcie następuję po domknięciu drzwi szafki lub szuflady. Otwarcie nastąpi po obróceniu klucza.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy - model 856. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju
szufladach, biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny
wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach, sklepach,
czy domowych biurkach i szafkach.

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze - 2szt
Płytka zaczepowa -1szt

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli zamków i
innych akcesoriów meblowych.

 
 

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3509
https://gryc24.pl/qr/p,3509
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ZAMEK MEBLOWY ZATRZASKOWY 856
Ø19X22

4031

Zamek meblowy zatrzaskowy Siso Denmark model 856 uniwersalny

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 42x40mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 856N w wykończeniu niklowanym, o wymiarach
40x42mm to wysokiej jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady, szafy, szafki
czy kasetki na pieniądze. Dzięki sprężynie zamknięcie następuję po domknięciu drzwi szafki lub szuflady. Otwarcie nastąpi po obróceniu
klucza.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy - model 856. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju
szufladach, biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i
minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w
biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze - 2szt
Płytka zaczepowa -1szt

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli
zamków i innych akcesoriów meblowych.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3510
https://gryc24.pl/qr/p,3510
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ZAMEK MEBLOWY ZATRZASKOWY 856N
Ø19X22 UJEDNOLICONY KOD KLUCZA
D20

4032

Zamek meblowy zatrzaskowy Siso Denmark model 856N Millenium uniwersalny

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 47x43mm
Ujednolicony kod klucza D20

Zamek meblowy zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 856N w wykończeniu niklowanym, o wymiarach
47x43mm to wysokiej jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady, szafy, szafki czy
kasetki na pieniądze. Dzięki sprężynie zamknięcie następuję po domknięciu drzwi szafki lub szuflady. Otwarcie nastąpi po obróceniu klucza.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy - model 856. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju
szufladach, biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i
minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w
biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze - 2szt
Płytka zaczepowa -1szt
Wkręty - 3szt

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli
zamków i innych akcesoriów meblowych.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3511
https://gryc24.pl/qr/p,3511
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ZAMEK MEBLOWY ZATRZASKOWY 856N
Ø19X22

4033

Zamek meblowy zatrzaskowy Siso Denmark model 856N Millenium uniwersalny

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra - 22mm
Wymiary zamka - 47x43mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 856N w wykończeniu niklowanym, o wymiarach
47x43mm to wysokiej jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady, szafy, szafki czy
kasetki na pieniądze. Dzięki sprężynie zamknięcie następuję po domknięciu drzwi szafki lub szuflady. Otwarcie nastąpi po obróceniu klucza.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy - model 856. Znajdzie on zastosowanie w różnego rodzaju
szufladach, biurek, szaf czy szafek. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i
minimalistyczny wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w
biurach, sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Rozetka - 1szt
Klucze - 2szt
Płytka zaczepowa -1szt
Wkręty - 3szt

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli
zamków i innych akcesoriów meblowych.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3512
https://gryc24.pl/qr/p,3512
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ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH 9411 Ø19X21MM

4272

Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model 9411
Specyfikacja zamka:

Materiał - ZnAl
Wykończenie - patyna
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 21mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucz)

Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 9411 o wymiarach cylindra 19x21mm
to wysokiej jakości, wytrzymały zamek do ciężkich drzwi przesuwnych jak też mebli z drzwiami klapowymi wykonany
z stopu cynku. 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 9411.
Zamek jest w brązowym 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

Materiał: metal
Kolor: brązowy
System Master Key: brak
Jednakowy kod klucza: nie
Przeznaczenie zamka: do szafy, do szuflady, nakładane (szufladowy, lewy, prawy)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3590
https://gryc24.pl/qr/p,3590


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / ZATRZASKOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK WCISKANY DRZWI
PRZESUWNYCH 9411 Ø19X21MM

4273

Zamek wciskany drzwi przesuwnych Siso Denmark model 9411
Specyfikacja zamka:

Materiał - ZnAl
Wykończenie - nikiel
Średnica cylindra - 19mm
Długość cylindra 21mm
Różna kombinacja klucza ( 400 różnych kodów klucz)

Zamek wciskany duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 9411 o wymiarach cylindra 19x21mm
to wysokiej jakości, wytrzymały zamek do ciężkich drzwi przesuwnych jak też mebli z drzwiami klapowymi wykonany
z stopu cynku. 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 9411.
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

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

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,127
https://gryc24.pl/qr/p,127


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / ZATRZASKOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY P9411

4277

Zamek meblowy Siso Denmark
Specyfikacja produktu:

Materiał - tworzywo sztuczne/metal
Kolor - brozowy/złoty

Zastosowanie:
szafki klapowe
drzwi przesuwne

 

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

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3591
https://gryc24.pl/qr/p,3591


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / ZATRZASKOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK MEBLOWY ZATRZASKOWY 835
Ø16,5X22

6240

Zamek meblowy zatrzaskowy Siso Denmark model 835 uniwersalny

Specyfikacja zamka:
Materiał - ZNAL (stop cynk i aluminium)
Wykończenie - nikiel 
Średnica cylindra - 16,5mm
Długość cylindra - 22mm
Średnica zamka - 34,5mm
Różna kombinacja klucza ( 500 różnych kodów klucza)

Zamek meblowy zatrzaskowy duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark model 835 w wykończeniu niklowanym, o
średnicy 34,5mm  to wysokiej jakości, wytrzymały zamek meblowy wykonany z stopu cynku, odpowiadający za zamknięcie szuflady,
szafy, szafki czy kasetki na pieniądze. Dzięki sprężynie zamknięcie następuję po domknięciu drzwi szafki lub szuflady. Otwarcie nastąpi
po obróceniu klucza.

Wśród wielu zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek zatrzaskowy - model 835. Znajdzie on zastosowanie w różnego
rodzaju meblach. W każdym przypadku niezbędny będzie montaż płytki zaczepowej w korpusie mebla. Prosty i minimalistyczny
wygląd zamka nie wyróżnia się oraz tworzy wraz z meblem estetyczną całość. Tego typu zamki  świetnie sprawdzają się w biurach,
sklepach, czy domowych biurkach i szafkach.

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

Jeśli powyższy zamek, nie jest odpowiedni dla Twojego zapotrzebowania, w ofercie posiadamy szeroki wybór różnych modeli
zamków i innych akcesoriów meblowych.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,638
https://gryc24.pl/qr/p,638


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / ZATRZASKOWE Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ZAMEK 856 ZATRZ H.K M #11

20800

Zamek Siso meblowy 856 zatrzaskowy. Wykonany ze stopu cynku. Wymiary zamka
40mmx42mm. 400 kombinacji klucza. Zamek w systemie Master, rózne kombinacje klucza.
Klucz matka otwiera wszystkie zamki. Stosowany do szuflad, szaf, kasetek na pieniądze. Zamek
prawy i lewy. Komplet zawiera: 2 klucze, rozetkę. Płytkę zaczepową nalezy dokupić oddzielnie.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4609
https://gryc24.pl/qr/p,4609


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA
PŁASKA 50X16

1830

Płytka zaczepowa do zamków meblowych stalowa

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,906
https://gryc24.pl/qr/p,906


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA L
H-8MM

1831

Płytka zaczepowa Siso Denmark do zamka meblowego
 
Specyfikacja produktu:

Materiał - stal
Wykończenie - nikiel 

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,64
https://gryc24.pl/qr/p,64


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA L
H-12MM

009.001.010

Metalowa płytka zaczepowa wykonana jest z blachy stalowej - niklowana wysokość zaczepu
12mm

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,907
https://gryc24.pl/qr/p,907


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA L
H-15,5MM

009.001.011

Metalowa płytka zaczepowa wykonana jest z blachy stalowej - niklowana wysokość zaczepu
15,5 mm

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,418
https://gryc24.pl/qr/p,418


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

PODKŁADKA DO ZAMKA
KWADRATOWEGO SERII 850 H-3MM 100
SZT.

1843

Dodatkowa podkładka do zamka 850 Siso Denmark
 
Oferta dotyczy 100 szt.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,65
https://gryc24.pl/qr/p,65


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ROZETA DO ZAMKA FI 19MM  SISO NIKIEL

2478

Rozeta stalowa niklowana do zamków o cylindrze fi 19mm

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,84
https://gryc24.pl/qr/p,84


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA L
H-8MM

009.001.012

Metalowa płytka zaczepowa wykonana jest z blachy stalowej - niklowana,

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,232
https://gryc24.pl/qr/p,232


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

ROZETA ZAMKA ŻALUZJI SYMO 3000

009.000.403

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5399
https://gryc24.pl/qr/p,5399


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA
PŁASKA 60X16

009.001.013

Płytka zaczepowa do zamków meblowych stalowa

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1794
https://gryc24.pl/qr/p,1794


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / DO SZUFLAD, KLAP I DRZWI / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 18.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 43

PŁYTKA ZACZEPOWA S DO ZAMKA
MEBLOWEGO

34683

Płytka zaczepowa Siso Denmark do zamków meblowych
Specyfikacja produktu:

Materiał - stal
Wymiary - 22x28mm

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,10127
https://gryc24.pl/qr/p,10127

