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ZAMKI SZYFROWE
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ZAMEK SZYFROWY MECHANICZNY NOLII
PRAWY PRYWATNY

009.000.040-0

Zamek meblowy szyfrowy NOLII prywatny, prawy

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Rodzaj zamka - mechaniczny 
Kierunek - prawy (zawiasy po prawej stronie drzwiczek)
Wymiary - 73x25x12mm
Długość rygla - 32mm
Funkcja odzyskiwania kodu
Dostępny w wersji prawej i lewej 

Zamek szyfrowy NOLII w wersji prywatnej marki HAKNER, to wysokiej jakości mechaniczny zamek meblowy. Zamek montowany jest w pozycji
poziomej i posiada funkcję czterocyfrowego kodu. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod,
który zostaje zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera się wyłącznie tym samym kodem. Istnieje również możliwość awaryjnego odzyskania
zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master (klucz master można nabyć osobno w naszym sklepie).

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy Nolii, przeznaczony zarówno do
drewna jak i do cienkiej blachy (w obu przypadkach, konieczny jest montaż adapterów). Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które
zabezpieczy drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą czterocyfrowego kodu, dzięki czemu
użytkownik nie musi mieć przy sobie żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią
estetyczną całość.
Zamek NOLII  znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzynkach na klucze,
apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
     • Zamek – 1szt
     • Podkładka – 1szt

*Zestaw nie zawiera adapterów do drewna/ metalu.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,234
https://gryc24.pl/qr/p,234
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ZAMEK SZYFROWY MECHANICZNY NOLII
LEWY PRYWATNY

009.000.040-1

Zamek meblowy szyfrowy NOLII prywatny, lewy

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Rodzaj zamka - mechaniczny 
Kierunek - prawy (zawiasy po lewej stronie drzwiczek)
Wymiary - 73x25x12mm
Długość rygla - 32mm
Funkcja odzyskiwania kodu
Dostępny w wersji prawej i lewej 

Zamek szyfrowy NOLII w wersji prywatnej marki HAKNER, to wysokiej jakości mechaniczny zamek meblowy. Zamek montowany jest w pozycji poziomej i
posiada funkcję czterocyfrowego kodu. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje
zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera się wyłącznie tym samym kodem. Istnieje również możliwość awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu
zamka za pomocą klucza master (klucz master można nabyć osobno w naszym sklepie).

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy Nolii, przeznaczony zarówno do
drewna jak i do cienkiej blachy (w obu przypadkach, konieczny jest montaż adapterów). Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które zabezpieczy
drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą czterocyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie
musi mieć przy sobie żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek NOLII  znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzynkach na klucze,
apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
     • Zamek – 1szt
     • Podkładka – 1szt

*Zestaw nie zawiera adapterów do drewna/ metalu, zarówno adaptery jak i klucz master można nabyć osobno.  

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1580
https://gryc24.pl/qr/p,1580
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ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY GRAB
PRAWY

009.000.044-0

Mechaniczny  zamek szyfrowy Grab. 
 
Zamek szyfrowy Grab to mechaniczny czterocyfrowy zamek poziomy z funkcją master przeznaczony do użytku
publicznego. Zamek pracuje w trybie publicznym, który w pozycji otwartej zamka pozwala ustawić dowolny kod
użytkownika. Po zamknięciu zamek otwiera się wyłącznie tym samym kodem. Po ponownym otwarciu istnieje
możliwość ustawienia innego kodu.
 
Cechy zamka szyfrowego GRAB:

dostępny w wersji prawostronnej - drzwi prawe ( zawiasy po prawej stronie)
10 000 kombinacji kodu
zastosowanie w meblach metalowych o grubości blachy 0,6-1,0mm oraz w meblach drewnianych przy użyciu
płytki montażowej (do kupienia oddzielnie)
zamek przystosowany do 1-punktowego ryglowania
rygiel o długości 37mm z  5mm offsetem
funkcja odzyskiwania kodu
klucz master (do kupienia oddzielnie) do awaryjnego otwarcia zamka i odszukania zapomnianego kodu
zamek w kolorze czarnym

 
 
Adapter do drewna i klucz master należy  dokupić  oddzielnie.
 
 
 

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny, publiczny
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,2081
https://gryc24.pl/qr/p,2081


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY GRAB
LEWY PUBLIC

009.000.044-1

Zamek meblowy do szafek szyfrowy lewy – do drzwi lewych (zawiasy po lewej stronie). Prosty
rygiel łamany 5mm offset, długośc rygla 37mm. Możliwość awaryjnego otworzenia kluczem
master (klucz należy dokupić oddzielnie). Może być stosowany zarówno do drewna jak i do
cienkiej blachy. Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP,
szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na
pieniądze. Wersja PUBLICZNY i PRYWATNY. Adapter do drewna kupuje się oddzielnie
009.000.044-8

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,2082
https://gryc24.pl/qr/p,2082
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ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY DOME
Ø38X116,3MM L-17,5MM

4131

Zamek meblowy szyfrowy Siso Denmark model Dome

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal
Kolor - srebrny
Rodzaj zamka - mechaniczny
Wymiary zewnętrzny zamka - ø38x116,3mm
Wymiary cylindra-ø19x17,5mm
Tryb pracy - prywatny 

Zamek szyfrowy model DOME duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark to wysokiej jakości mechaniczny zamek
meblowy. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje
zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera się wyłącznie tym samym kodem. 

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy DOME,
przeznaczony zarówno do drewna jak i do cienkiej blachy. Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które zabezpieczy
drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą trzycyfrowego kodu, dzięki
czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z
każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek Dome znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych,
skrzynkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
     • Zamek z ryglem – 1szt
     • Nakrętka montażowa – 1szt

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal
Kolor: nikiel

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3543
https://gryc24.pl/qr/p,3543
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ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY DOME
Ø38X116,3MM L-22,5MM

4132

Zamek meblowy szyfrowy Siso Denmark model Dome

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal
Kolor - srebrny
Rodzaj zamka - mechaniczny
Wymiary zewnętrzny zamka - ø38x116,3mm
Wymiary cylindra-ø19 x22,5mm
Tryb pracy - prywatny 

Zamek szyfrowy model DOME duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark to wysokiej jakości mechaniczny
zamek meblowy. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który
zostaje zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera się wyłącznie tym samym kodem. 

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy
DOME, przeznaczony zarówno do drewna jak i do cienkiej blachy. Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które
zabezpieczy drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą
trzycyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada
minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek Dome znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych,
skrzynkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
     • Zamek z ryglem – 1szt
     • Nakrętka montażowa – 1szt

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal
Kolor: nikiel

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,3544
https://gryc24.pl/qr/p,3544
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ZAMEK SZYFROWY MECHANICZNY POP
Ø19X19MM CHROM

009.000.050

Zamek szyfrowy mechaniczny z gumowym oringiem ø19x19mm model POP przeznaczony do
mebli z drewna i metalu.
Charakterystyka produktu ;

materiał - znalowy korpus, oring guma, rygiel stal
średnica cylindra - 19 mm
długość cylindra - 19 mm
średnica zewnętrzna zamka - 38 mm
grubość pierścienia zewnętrznego - 16 mm
ilość kombinacji kodu - 1000
obrót rygla 90°
kolor - chrom 

Zamek szyfrowy z gumowym oringiem ułatwiającym otwieranie i zamykanie przeznaczony
jest do materiału o grubości do 10 mm. Znajdzie szerokie zastosowanie w meblach
pracowniczych, szafkach szkolnych, szafkach BHP,  skrzynkach na klucze czy apteczkach.
Zamek posiada 3 cyfrową kombinację i pierścienie z numerami 0-9. Posiada funkcję
ustawienia i zmiany  własnego kodu. Zmiana i ustawienie własnego kodu jest czynnością
bardzo prostą odbywa się przy otwartym zamku poprzez naciśnięcie trzpienia znajdującego
się z boku obudowy.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal
Kolor: chrom

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,488
https://gryc24.pl/qr/p,488
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ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY DOME
Ø38X116,3MM L-29MM

6286

Zamek meblowy szyfrowy Siso Denmark model Dome

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal
Kolor - srebrny
Rodzaj zamka - mechaniczny
Wymiary zewnętrzny zamka - ø38x116,3mm
Wymiary cylindra-ø19x29mm
Tryb pracy - prywatny 

Zamek szyfrowy model DOME duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark to wysokiej jakości mechaniczny
zamek meblowy. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który
zostaje zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera się wyłącznie tym samym kodem. 

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy
DOME, przeznaczony zarówno do drewna jak i do cienkiej blachy. Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które
zabezpieczy drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą
trzycyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada
minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek Dome znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych,
skrzynkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
     • Zamek z ryglem – 1szt
     • Nakrętka montażowa – 1szt

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4057
https://gryc24.pl/qr/p,4057


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROW 237 PRAWY
PUBLICZN

5768

Zamek szyfrowy prawy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych (do drzwi drewnianych
należy dokupić adapter numer katalogowy 14.08.610). Dzięki czterocyfrowemu kodowi
uzyskujemy 10 000 dostępnych kombinacji szyfru. Posiada opcję Master Klucz a dzięki niemu
możliwość awaryjnego otworzenia zamka (klucz master należy dokupić oddzielnie numer
katalogowy klucza 14.08.252 ) , funkcja odszukania zapomnianego kodu, funkcję resetowania
kodu po każdorazowym otwarciu zamka – zamek pracuje w wersji prywatnej(stały kod) i
publicznej (ustalony kod jest resetowany po każdorazowym użyciu). Przeznaczone do
stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych,
klubach fitness.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1311
https://gryc24.pl/qr/p,1311
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ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY M215
Ø56,6X20,35MM

6175

Zamek meblowy szyfrowy Siso Denmark model M215

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny/szary
Rodzaj zamka - mechaniczny
Tryb pracy - prywatny 
Wymiary - ø56,6x20,35mm
Funkcja odzyskiwania kodu
10 000 dostępnych kombinacji kodu

Zamek szyfrowy model M215 duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark to wysokiej jakości mechaniczny zamek meblowy. Obsługa
zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera
się wyłącznie tym samym kodem. Istnieje również możliwość awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master
(klucz master można nabyć osobno w naszym sklepie).

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy 215, przeznaczony zarówno
do drewna (10-13mm) jak i do cienkiej blachy. Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które zabezpieczy drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli
przed niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą czterocyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie
żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek 215 znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzynkach na klucze,
apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
     • Zamek z ryglem – 1szt
     • Nakrętka montażowa – 1szt

*Zestaw nie zawiera klucza Master

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: szary

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1339
https://gryc24.pl/qr/p,1339
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ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY M224
PRAWY PRYWATNY

7052

Zamek meblowy szyfrowy Siso Denmark model M224 prywatny, prawy

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Rodzaj zamka - mechaniczny 
Kierunek - prawy (zawiasy po prawej stronie drzwiczek)
Wymiary - 73x25x12mm
Długość rygla - 32mm
Funkcja odzyskiwania kodu
Dostępny w wersji prawej i lewej 

Zamek szyfrowy model M224 duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark w wersji prywatnej, to wysokiej jakości mechaniczny zamek
meblowy. Zamek montowany jest w pozycji poziomej lub pionowej i posiada funkcję czterocyfrowego kodu. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna,
pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera się wyłącznie tym samym kodem.
Istnieje również możliwość awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master (klucz master można nabyć osobno w naszym
sklepie).

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy 224, przeznaczony zarówno do
drewna jak i do cienkiej blachy (w obu przypadkach, konieczny jest montaż adapterów). Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które zabezpieczy
drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą czterocyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie
musi mieć przy sobie żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną
całość.
Zamek 224 znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzynkach na klucze,
apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
     • Zamek – 1szt
     • Podkładka – 1szt

*Zestaw nie zawiera adapterów do drewna/ metalu.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1408
https://gryc24.pl/qr/p,1408


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROW 237 LEWY
PUBLICZNY

20692

Zamek szyfrowy lewy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych (do drzwi drewnianych
należy dokupić adapter numer katalogowy 14.08.610). Dzięki czterocyfrowemu kodowi
uzyskujemy 10 000 dostępnych kombinacji szyfru. Posiada opcję Master Klucz a dzięki niemu
możliwość awaryjnego otworzenia zamka (klucz master należy dokupić oddzielnie numer
katalogowy klucza 14.08.252 ) , funkcja odszukania zapomnianego kodu, funkcję resetowania
kodu po każdorazowym otwarciu zamka – zamek pracuje w wersji prywatnej(stały kod) i
publicznej (ustalony kod jest resetowany po każdorazowym użyciu). Przeznaczone do
stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych,
klubach fitness.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4595
https://gryc24.pl/qr/p,4595


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY FI19X20MM

20836

Zamek szyfrowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu cynku -
średnica cylindra fi 19x20mm. Średnica kołnierza fi 38x16mm. 1000 możliwych kombinacji szyfru.
Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi wykonanych ze stali, HPL,
płyty lub drewna. Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP,
szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4617
https://gryc24.pl/qr/p,4617


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY M224
LEWY PRYWATNY

28469

Zamek meblowy szyfrowy Siso Denmark model M224 prywatny, lewy

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Rodzaj zamka - mechaniczny 
Kierunek - lewy (zawiasy po lewej stronie drzwiczek)
Wymiary - 73x25x12mm
Długość rygla - 32mm
Funkcja odzyskiwania kodu
Dostępny w wersji prawej i lewej 

Zamek szyfrowy model M224 duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark w wersji prywatnej, to wysokiej jakości mechaniczny zamek meblowy.
Zamek montowany jest w pozycji poziomej lub pionowej i posiada funkcję czterocyfrowego kodu. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w
trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera się wyłącznie tym samym kodem. Istnieje również
możliwość awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master (klucz master można nabyć osobno w naszym sklepie).

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy 224, przeznaczony zarówno do
drewna jak i do cienkiej blachy (w obu przypadkach, konieczny jest montaż adapterów). Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które zabezpieczy
drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą czterocyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie
musi mieć przy sobie żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek 224 znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzynkach na klucze,
apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
     • Zamek – 1szt
     • Podkładka – 1szt

*Zestaw nie zawiera adapterów do drewna/ metalu.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1570
https://gryc24.pl/qr/p,1570


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY OLII PRAWY
PUBLICZNY OLIW

009.000.058-3

Zamek szyfrowy prawy. Z opcją klucza Master posiada też funkcję odszukania zapomnianego
kodu. Przystosowany do montażu w meblach metalowych z blachy 0,6 - 1,4mm Przeznaczony
do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych,
skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze. Klucz master nr kat
009.000.058-9

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: publiczny
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: zielony

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1604
https://gryc24.pl/qr/p,1604


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY MECHANICZNY BEZ
OPCJI ZMIANY KODU LEWY

009.000.042-1

Zamek szyfrowy mechaniczny bez opcji zmiany kodu fi 19,5 x 18,5 mm lewy
 
Charakterystyka produktu;

średnica cylindra - 19,5 mm
długość cylindra - 18,5 mm
obrót rygla 90º
kolor - nikiel 
lewy

Zamek szyfrowy mechaniczny przeznaczony jest do metalu o grubości do 12 mm. Znajdzie
szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach szkolnych, szafkach BHP, 
skrzynkach na klucze czy apteczkach.
Zamek posiada 3 cyfrową kombinację i pierścienie z numerami 0-11. Posiada dedykowany,
stały niezmienny kod.
 
 

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal
Kolor: nikiel

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1647
https://gryc24.pl/qr/p,1647


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY OKS
Ø44,2X21MM

009.000.043-0

Zamek meblowy szyfrowy model OKS

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny/szary
Rodzaj zamka - mechaniczny
Tryb pracy - prywatny 
Wymiary - ø44,2x21,4mm

Zamek szyfrowy model OKS to wysokiej jakości mechaniczny zamek meblowy. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna,
pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera się
wyłącznie tym samym kodem. 

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy OKS,
przeznaczony zarówno do drewna jak i do cienkiej blachy ( grubość materiału max 13mm). Jest to proste i nowoczesne
rozwiązanie, które zabezpieczy drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się
za pomocą trzycyfrowego  kodu, dzięki czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie żadnych zbędnych kluczy. Zamek
posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek OKS znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych,
skrzynkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
     • Zamek z ryglem – 1szt
     • Nakrętka montażowa – 1szt

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: szary

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1649
https://gryc24.pl/qr/p,1649


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY FI19X35MM

009.000.043-1

Zamek szyfrowy meblowy z kodem 3 cyfrowym. Łatwa możliwość zamiany kodu. Średnica
głowy zamka 44mm, długość cylindra 35mm. Stosowany w szafkach szkolnych, meblach BHP,
szafkach w klubach fitness drzwiach w meblach dla wojska. Do materiału grubości max
30,2mm

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5113
https://gryc24.pl/qr/p,5113


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY OKP
Ø58,3X24,6MM

009.000.066-0

Zamek meblowy szyfrowy model OKP

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny/szary
Rodzaj zamka - mechaniczny
Tryb pracy - prywatny 
Wymiary - ø58,3x24,6mm
Średnica cylindra - 19mm
Funkcja odzyskiwania kodu
10 000 dostępnych kombinacji kodu

Zamek szyfrowy model OKP to wysokiej jakości mechaniczny zamek meblowy. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w
trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera się wyłącznie tym samym kodem.
Istnieje również możliwość awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master (klucz master można nabyć
osobno w naszym sklepie).

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy 215, przeznaczony
zarówno do drewna (10-22mm) jak i do cienkiej blachy. Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które zabezpieczy drzwiczki wszelkiego
rodzaju mebli przed niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą czterocyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie musi
mieć przy sobie żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią
estetyczną całość.
Zamek OKP znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzynkach na
klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
     • Zamek z ryglem – 1szt
     • Nakrętka montażowa – 1szt

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: szary

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1656
https://gryc24.pl/qr/p,1656


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY MECHANICZNY POP
Ø19X19MM CZARNY

009.000.051

Zamek szyfrowy mechaniczny z gumowym oringiem ø19x19mm model POP przeznaczony do
mebli z drewna i metalu.
Charakterystyka produktu ;

materiał - znalowy korpus, oring guma, rygiel stal
średnica cylindra - 19 mm
długość cylindra - 19 mm
średnica zewnętrzna zamka - 38 mm
grubość pierścienia zewnętrznego - 16 mm
ilość kombinacji kodu - 1000
obrót rygla 90º
kolor - czarny

Zamek szyfrowy z gumowym oringiem ułatwiającym otwieranie i zamykanie przeznaczony
jest do materiału o grubości do 10 mm. Znajdzie szerokie zastosowanie w meblach
pracowniczych, szafkach szkolnych, szafkach BHP,  skrzynkach na klucze czy apteczkach.
Zamek posiada 3 cyfrową kombinację i pierścienie z numerami 0-9. Posiada funkcję
ustawienia i zmiany  własnego kodu. Zmiana i ustawienie własnego kodu jest czynnością
bardzo prostą odbywa się przy otwartym zamku poprzez naciśnięcie trzpienia znajdującego
się z boku obudowy.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,545
https://gryc24.pl/qr/p,545


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY MECHANICZNY OLII
PRAWY PUBLICZNY

009.000.058-2

Zamek meblowy szyfrowy OLII publiczny, prawy

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Rodzaj zamka - mechaniczny 
Kierunek - prawy (zawiasy po prawej stronie drzwiczek)
Wymiary - 85x45x23mm
10 000 kombinacji kodu
Funkcja odzyskiwania kodu
Dostępny w wersji prawej i lewej 

Zamek szyfrowy OLII w wersji publicznej marki HAKNER, to wysokiej jakości mechaniczny zamek meblowy. Zamek
montowany jest w pozycji poziomej i posiada funkcję czterocyfrowego kodu. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna,
Zamek pracuje w trybie publicznym, który w pozycji otwartej zamka pozwala ustawić dowolny kod użytkownika. Po
zamknięciu zamek otwiera się wyłącznie tym samym kodem lub kluczem master (klucz należ dokupić oddzielnie). Po
ponownym otwarciu istnieje możliwość ustawienia innego kodu.

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy Olii,
przeznaczony do mebli metalowych (0,6 - 1,4mm). Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które zabezpieczy drzwiczki
wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą czterocyfrowego kodu, dzięki
czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd, który
stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek OLII  znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych,
skrzynkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble metalowe
Tryb pracy: publiczny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1666
https://gryc24.pl/qr/p,1666


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY OKM
METAL CZARNY

009.000.066-6

Zamek szyfrowy meblowy do szaf i szafek. Korpus z metalu- cylinder ze znalu, Posiada 4
cyfrowy kod i Master klucz - klucz master należy dokupić oddzielnie. Posiada system
odzyskania zapomnianego kodu. Może być stosowany zarówno do drewna - grubość drzwi
18mm, jak i do cienkiej blachy, Przeznaczone do stosowania w meblach pracowniczych,
szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Master klucz 009.000.066-1

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1685
https://gryc24.pl/qr/p,1685


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY FLIP
PRAWY

009.000.068-0

Zamek szyfrowy z ryglem do drzwi metalowych. Posiada Master Klucz, funkcja odszukania
zapomnianego kodu, funkcję resetowania kodu po każdorazowym otwarciu zamka.
Przeznaczone do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych,
basenowych.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,256
https://gryc24.pl/qr/p,256


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY FLIP LEWY
PR/PU

009.000.068-1

Zamek szyfrowy lewy, z ryglem do drzwi metalowych. Posiada Master Klucz, funkcję odszukania
zapomnianego kodu, funkcje resetowanie kodu po każdorazowym otwarciu zamka.
Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych,
basenowych.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5293
https://gryc24.pl/qr/p,5293


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY SMALL DO
METALU

009.000.053

Zamek szyfrowy z do mebli metalowych grubości 2 mm, Wymiary zamka 66,2 x 31,2 x 12,7mm.
Korpus z tworzywa sztucznego - cylinder znalowy, Otwór montażowy 58,7x23x2. Rygiel 32 mm.
Przeznaczone do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych,
basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5297
https://gryc24.pl/qr/p,5297


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY WIELOSZUFLADOWY
SZYFROWY M224 PRAWY PRYWATNY

30416

Zamek meblowy wieloszufladowy szyfrowy Siso Denmark model M224 prywatny, prawa

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Rodzaj zamka - mechaniczny 
Kierunek - prawy
Wymiary - 73x25x12mm
Długość części wpuszczanej - 62mm
Funkcja odzyskiwania kodu
Dostępny w wersji prawej i lewej 

Zamek szyfrowy model M224 duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark w wersji prywatnej, to wysokiej jakości
mechaniczny zamek meblowy. Zamek montowany jest w kontenerku wieloszufladowym i posiada funkcję czterocyfrowego
kodu. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje
zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera się wyłącznie tym samym kodem. Istnieje również możliwość awaryjnego
odzyskania zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master (klucz master można nabyć osobno w naszym sklepie).

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy
224, przeznaczony zarówno do drewna jak i do cienkiej blachy (w obu przypadkach, konieczny jest montaż adapterów).
Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które zabezpieczy drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym
dostępem. Zamek otwiera się za pomocą czterocyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie żadnych
zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
*Zestaw nie zawiera adapterów do drewna/ metalu.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1726
https://gryc24.pl/qr/p,1726


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY WIELOSZUFLADOWY
SZYFROWY M224 LEWY PRYWATNY

30417

Zamek meblowy wieloszufladowy szyfrowy Siso Denmark model M224 prywatny, lewy

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Rodzaj zamka - mechaniczny 
Kierunek - lewy
Wymiary - 73x25x12mm
Długość części wpuszczanej - 62mm
Funkcja odzyskiwania kodu
Dostępny w wersji prawej i lewej 

Zamek szyfrowy model M224 duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark w wersji prywatnej, to wysokiej jakości
mechaniczny zamek meblowy. Zamek montowany jest w kontenerku wieloszufladowym i posiada funkcję czterocyfrowego
kodu. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje
zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera się wyłącznie tym samym kodem. Istnieje również możliwość awaryjnego
odzyskania zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master (klucz master można nabyć osobno w naszym sklepie).

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy
224, przeznaczony zarówno do drewna jak i do cienkiej blachy (w obu przypadkach, konieczny jest montaż adapterów).
Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które zabezpieczy drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym
dostępem. Zamek otwiera się za pomocą czterocyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie żadnych
zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
*Zestaw nie zawiera adapterów do drewna/ metalu.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1727
https://gryc24.pl/qr/p,1727


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY MEBLOWY BEZ
ZMIANY KODU PRAWY

009.000.042-2

Zamek szyfrowy mechaniczny bez opcji zmiany kodu fi 19,5 x 18,5 mm lewy
 
Charakterystyka produktu;

średnica cylindra - 19,5 mm
długość cylindra - 18,5 mm
obrót rygla 90º
kolor - nikiel 
prawy

Zamek szyfrowy mechaniczny przeznaczony jest do metalu o grubości do 12 mm. Znajdzie
szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach szkolnych, szafkach BHP, 
skrzynkach na klucze czy apteczkach.
Zamek posiada 3 cyfrową kombinację i pierścienie z numerami 0-11. Posiada dedykowany,
stały niezmienny kod.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal
Kolor: nikiel

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,571
https://gryc24.pl/qr/p,571


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY 215
FI19X30

30760

Zamek szyfrowy meblowy do szaf i szafek. Korpus z tworzywa - cylinder ze znalu, Posiada 4
cyfrowy kod i Master klucz - klucz master należy dokupić oddzielnie. Może być stosowany
zarówno do drewna jak i do cienkiej blachy, Przeznaczone do stosowania w meblach
pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: szary

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5500
https://gryc24.pl/qr/p,5500


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY OLII PION PUBLICZNY
OLIWK

009.000.058-1

Zamek szyfrowy meblowy prawy z opcją klucza Master posiada też funkcję odszukania
zapomnianego kodu. Przystosowany do montażu w meblach metalowych z blachy 0,8 -
1,0mm. Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach
szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze. Klucz
master nr kat 009.000.058-9

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5519
https://gryc24.pl/qr/p,5519


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY SLIDE
PRZESUWNE

009.000.076-3

Zamek szyfrowy meblowy do drzwi przesuwnych. Może być stosowany zarówno do drewna (w
komplecie adapter) jak i do cienkiej blachy (adapter należy dokupić oddzielnie), Przeznaczone
do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych,
skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze. Klucz master należy dokupić
oddzielnie.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1785
https://gryc24.pl/qr/p,1785


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY SLIDE
DRZWI PRZESUWNE

009.000.076-0

Zamek meblowy szyfrowy Slide do drzwi przesuwnych 

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Rodzaj zamka - mechaniczny 
Wymiary - 75x25x18,5mm
Funkcja odzyskiwania kodu
Tryb pracy - prywatny/publiczny

Zamek szyfrowy model Slide w wersji prywatnej lub publicznej, to wysokiej jakości mechaniczny zamek meblowy do drzwi przesuwnych. Zamek
montowany jest w pozycji poziomej lub pionowej i posiada funkcję czterocyfrowego kodu. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w
trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje zapamiętany lub publicznej - każdy kolejny użytkownik zamka ma możliwość
ustawienia własnego kodu. Istnieje również możliwość awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master (klucz
master można nabyć osobno w naszym sklepie).

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy Slide, przeznaczony
zarówno do drewna jak i do cienkiej blachy (w obu przypadkach, konieczny jest montaż adapterów). Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie,
które zabezpieczy drzwiczki przesuwn wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą
czterocyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd,
który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek Slide znajdzie szerokie zastosowanie w meblach z drzwiczkami przesuwnymi w szafkach pracowniczych, BHP, szafkach szkolnych,
basenowych, skrzynkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
Zamek - 1szt
Wkręty montażowe
Adapter do drewna - 1 szt

*Zestaw nie zawiera adaptera do metalu i klucza Master

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: publiczny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,300
https://gryc24.pl/qr/p,300


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY OLII PION PUBLICZNY
CZARN

009.000.058-0

Zamek szyfrowy meblowy prawy z opcją klucza Master posiada też funkcję odszukania
zapomnianego kodu. Przystosowany do montażu w meblach metalowych z blachy 0,8 -
1,0mm. Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach
szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze. Klucz
master nr kat 009.000.058-9

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: publiczny
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1793
https://gryc24.pl/qr/p,1793


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY IMPO
PRAWY CZARNY

009.000.078-0

Zamek szyfrowy meblowy do drzwi przesuwnych. Może być stosowany zarówno do drewna jak
i do cienkiej blachy, Przeznaczone do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP,
szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na
pieniądze. Klucz master należy dokupić oddzielnie. Posiada funkcje odzyskania zapomnianego
kodu, oraz funkcje zerowania kodu przy otwarciu oraz zamknięciu (zapobiega podejrzeniu
kodu przez osoby postronne).

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5544
https://gryc24.pl/qr/p,5544


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY SELII
PRAWY PUBLICZNY

009.000.079-0

Zamek meblowy szyfrowy model SELII marki HAKNER prawy publiczny

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Rodzaj zamka - mechaniczny 
Kierunek - prawy (zawiasy po prawej stronie drzwiczek)
Wymiary - 74,8x25,3x18,1mm
Funkcja odzyskiwania zapomnianego kodu przy użyciu klucza master

Zamek szyfrowy model SELII marki HAKNER w wersji publicznej, to wysokiej jakości mechaniczny zamek meblowy. Zamek montowany jest
w pozycji poziomej posiada funkcję czterocyfrowego kodu. Obsługa zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w trybie publicznym –
zamek zapamietuję kod ustawiony na tarczach w momencie przekręcenia gałki w pozycję zamknietą. Istnieje również możliwość
awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master (klucz master można nabyć osobno w naszym sklepie)

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy Selii, przeznaczony
zarówno do drewna jak i do cienkiej blachy (w obu przypadkach, konieczny jest montaż adapterów). Jest to proste i nowoczesne
rozwiązanie, które zabezpieczy drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą
czterocyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny
wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek Selii znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzynkach na
klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
     • Zamek – 1szt
     • Rygiel – 1szt

*Zestaw nie zawiera adapterów do drewna/ metalu.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5567
https://gryc24.pl/qr/p,5567


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY ROK II CZARNY
PRYWATNY

009.000.080

Zamek szyfrowy meblowy do szaf i szafek. Przeznaczone do stosowania w meblach
pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze,
apteczkach, kasetkach na pieniądze. Wersja prywatna.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5568
https://gryc24.pl/qr/p,5568


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY STEEL CZARNY
PRYW/PUBLI

009.000.081-0

Zamek szyfrowy meblowy do szaf i szafek prawy (do drzwi prawych). Z opcją klucza Master.
Przeznaczone do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych,
basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze. Wersja prywatna
i publiczna.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5569
https://gryc24.pl/qr/p,5569


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY ELEKTRONICZNY - DO
METALU

009.000.253-0

Elektroniczny zamek szyfrowy z klawiaturą dotykową. Możliwość wielokrotnej zmiany kodu.
Charakteryzuje się duża łatwością zmiany kody użytkownika oaz kodu master. Kod może
składać się od 1 do 12 cyfr. Przeznaczony do mebli metalowych. Może pracować w trybie
publicznym ale także w ławy sposób może zostać przekonfigurowany do pracy w trybie
prywatnym. Zasilany bateriami 2x 1,5V 3A. (średnio wystarczają na 2 lata)

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1874
https://gryc24.pl/qr/p,1874


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1916 P CHROM

7044

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – chrom. Średnica cylindra fi 19 x 16 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji prawej na lewą
- fabrycznie ustawiona PRAWY. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,4271
https://gryc24.pl/qr/p,4271


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1916 L CHROM

32579

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – chromowany. Średnica cylindra fi 19 x 16 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji lewej na prawą
- fabrycznie ustawiona LEWA. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny .

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6158
https://gryc24.pl/qr/p,6158


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1916 P CZARNY

32580

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – czarny. Średnica cylindra fi 19 x 16 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji prawej na lewą
- fabrycznie ustawiona PRAWY. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6159
https://gryc24.pl/qr/p,6159


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1916 L CZARNY

32581

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – czarny. Średnica cylindra fi 19 x 16 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji lewej na prawą
- fabrycznie ustawiona LEWA. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6160
https://gryc24.pl/qr/p,6160


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1920 P CHROM

32582

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – chrom. Średnica cylindra fi 19 x 20 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji prawej na lewą
- fabrycznie ustawiona PRAWY. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6161
https://gryc24.pl/qr/p,6161


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1920 L CHROM

32583

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – chromowany. Średnica cylindra fi 19 x 20 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji lewej na prawą
- fabrycznie ustawiona LEWA. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6162
https://gryc24.pl/qr/p,6162


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1920 P
CZARNY

32584

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – czarny. Średnica cylindra fi 19 x 20 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji prawej na lewą
- fabrycznie ustawiona PRAWY. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6163
https://gryc24.pl/qr/p,6163


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1920 L
CZARNY

32585

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – czarny. Średnica cylindra fi 19 x 16 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji lewej na prawą
- fabrycznie ustawiona LEWA. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6164
https://gryc24.pl/qr/p,6164


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1925 P CHROM

32586

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – chrom. Średnica cylindra fi 19 x 25 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji prawej na lewą
- fabrycznie ustawiona PRAWY. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6165
https://gryc24.pl/qr/p,6165


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1925 L CHROM

32587

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – chromowany. Średnica cylindra fi 19 x 25 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji lewej na prawą
- fabrycznie ustawiona LEWA. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6166
https://gryc24.pl/qr/p,6166


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1925 P
CZARNY

32588

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – czarny. Średnica cylindra fi 19 x 25 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji prawej na lewą
- fabrycznie ustawiona PRAWY. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6167
https://gryc24.pl/qr/p,6167


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1925 L CZARNY

32589

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – czarny. Średnica cylindra fi 19 x 25 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji lewej na prawą
- fabrycznie ustawiona LEWA. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6168
https://gryc24.pl/qr/p,6168


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1930 P CHROM

32590

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych.
Wykonany ze stopu cynku – chrom. Średnica cylindra fi 19 x 30 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x
16 mm.,1000 możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane
do drzwi wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji
prawej na lewą - fabrycznie ustawiona PRAWY. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone
do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. 

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: chrom

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6169
https://gryc24.pl/qr/p,6169


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1930 L CHROM

32591

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – chromowany. Średnica cylindra fi 19 x 30 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji lewej na prawą
- fabrycznie ustawiona LEWA. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6170
https://gryc24.pl/qr/p,6170


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1930 P
CZARNY

32592

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – czarny. Średnica cylindra fi 19 x 30 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji prawej na lewą
- fabrycznie ustawiona PRAWY. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6171
https://gryc24.pl/qr/p,6171


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY JACKS 1930 L
CZARNY

32593

Zamek szyfrowy meblowy z ryglem do drzwi metalowych i drewnianych. Wykonany ze stopu
cynku – czarny. Średnica cylindra fi 19 x 30 mm. Średnica kołnierza fi 39,5 x 16 mm.,1000
możliwych kombinacji. Posiada możliwość ustawienia własnego kodu. Stosowane do drzwi
wykonanych ze stali, HPL, płyty lub drewna. Zamek ma możliwość zmiany wersji lewej na prawą
- fabrycznie ustawiona LEWA. Zakres pracy 90 lub 180 stopni. Przeznaczone do stosowania w
meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych. Wandaloodporny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6172
https://gryc24.pl/qr/p,6172


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY M901 L
PUBLICZNY

32706

Zamek szyfrowy SISO model M901 Lewy, Może być stosowany zarówno do drewna14-19mm jak i
do cienkiej blachy 0,8-1,0mm. Przeznaczone do stosowania w meblach pracowniczych,
szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach,
kasetkach na pieniądze. Tylnią płytkę "Adapter" do montażu w drwenie oraz Klucz master
należy dokupić oddzielnie.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,2061
https://gryc24.pl/qr/p,2061


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY M901 P
PUBLICZNY

32707

Zamek szyfrowy SISO model M901 Prawy, Może być stosowany zarówno do drewna14-19mm jak
i do cienkiej blachy 0,8-1,0mm. Przeznaczone do stosowania w meblach pracowniczych,
szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach,
kasetkach na pieniądze. Tylnią płytkę "Adapter" do montażu w drwenie oraz Klucz master
należy dokupić oddzielnie.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6204
https://gryc24.pl/qr/p,6204


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY M906
PRAWY PRYWATNY

32708

Zamek meblowy szyfrowy Siso Denmark model M906 prywatny, prawy

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Rodzaj zamka - mechaniczny 
Kierunek - prawy (zawiasy po prawej stronie drzwiczek)
Wymiary - 73x20x15,5mm
Funkcja odzyskiwania kodu
Dostępny w wersji prawej i lewej 

Zamek szyfrowy model M906 duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark w wersji prywatnej, to wysokiej jakości
mechaniczny zamek meblowy. Zamek montowany jest w pozycji poziomej i posiada funkcję czterocyfrowego kodu. Obsługa zamka
jest prosta i intuicyjna, pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje zapamiętany. Po zamknięciu zamek
otwiera się wyłącznie tym samym kodem. Istnieje również możliwość awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu zamka za
pomocą klucza master (klucz master można nabyć osobno w naszym sklepie).

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy 906,
przeznaczony zarówno do drewna (14-19mm) jak i do cienkiej blachy (0,8 1,0mm) (w przypadku montażu w drewnie, konieczne jest
użycie adaptera). Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które zabezpieczy drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed
niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą czterocyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie
żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek 906 znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzynkach
na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

*Zestaw nie zawiera adapteru do drewna.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6205
https://gryc24.pl/qr/p,6205


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY M906
LEWY PRYWATNY

32709

Zamek meblowy szyfrowy Siso Denmark model M906 prywatny, lewy

Specyfikacja zamka:
Materia - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Rodzaj zamka - mechaniczny 
Kierunek - lewy (zawiasy po lewej stronie drzwiczek)
Wymiary - 73x20x15,5mm
Funkcja odzyskiwania kodu
Dostępny w wersji prawej i lewej 

Zamek szyfrowy model M906 duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark w wersji prywatnej, to wysokiej jakości
mechaniczny zamek meblowy. Zamek montowany jest w pozycji poziomej i posiada funkcję czterocyfrowego kodu. Obsługa zamka
jest prosta i intuicyjna, pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje zapamiętany. Po zamknięciu zamek
otwiera się wyłącznie tym samym kodem. Istnieje również możliwość awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu zamka za
pomocą klucza master (klucz master można nabyć osobno w naszym sklepie).

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy
906, przeznaczony zarówno do drewna (14-19mm) jak i do cienkiej blachy (0,8 1,0mm) (w przypadku montażu w drewnie, konieczne
jest użycie adaptera). Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które zabezpieczy drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed
niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą czterocyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie
żadnych zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek 906 znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzynkach
na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

*Zestaw nie zawiera adaptera do drewna.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6206
https://gryc24.pl/qr/p,6206


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY INDY PRYWATNY
PRAWY

009.000.082-0

Zamek meblowy do szafek, szyfrowy prawy – do drzwi prawych (zawiasy po prawej stronie).
Prosty rygiel o długości 51,7mm. Możliwość awaryjnego otworzenia kluczem Master (klucz
należy dokupić oddzielnie). Może być stosowany zarówno do drewna (po zastosowaniu
adaptera) jak i do cienkiej blachy. Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych,
szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach,
kasetkach na pieniądze. Wersja Prywatna.

Adapter do drewna kupuje się oddzielnie 009.000.083-3

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6497
https://gryc24.pl/qr/p,6497


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY INDY PRYWATNY
LEWY

009.000.082-1

Zamek meblowy do szafek, szyfrowy lewy – do drzwi lewych (zawiasy po lewej stronie). Prosty
rygiel o długości 51,7mm. Możliwość awaryjnego otworzenia kluczem Master (klucz należy
dokupić oddzielnie). Może być stosowany zarówno do drewna (po zastosowaniu adaptera) jak
i do cienkiej blachy. Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP,
szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na
pieniądze. Wersja Prywatna. Adapter do drewna kupuje się oddzielnie 009.000.083-3

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6498
https://gryc24.pl/qr/p,6498


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY INDY PUBLICZNY
PRAWY

009.000.082-2

Zamek meblowy do szafek, szyfrowy prawy – do drzwi prawych (zawiasy po prawej stronie).
Prosty rygiel o długości 51,7mm. Możliwość awaryjnego otworzenia kluczem Master (klucz
należy dokupić oddzielnie). Może być stosowany zarówno do drewna (po zastosowaniu
adaptera) jak i do cienkiej blachy. Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych,
szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach,
kasetkach na pieniądze. Wersja Publiczna.

Adapter do drewna kupuje się oddzielnie 009.000.083-3

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: publiczny
Materiał: metal
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6499
https://gryc24.pl/qr/p,6499


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY INDY PUBLICZNY
LEWY

009.000.082-3

Zamek meblowy do szafek, szyfrowy lewy – do drzwi lewych (zawiasy po lewej stronie). Prosty
rygiel o długości 51,7mm. Możliwość awaryjnego otworzenia kluczem Master (klucz należy
dokupić oddzielnie). Może być stosowany zarówno do drewna (po zastosowaniu adaptera) jak
i do cienkiej blachy. Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP,
szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na
pieniądze. Wersja Publiczna.

Adapter do drewna kupuje się oddzielnie 009.000.083-3

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: publiczny
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6500
https://gryc24.pl/qr/p,6500


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY INDY PRYWATNY
PRAWY

009.000.082-4

Zamek meblowy do szafek, szyfrowy prawy – do drzwi prawych (zawiasy po prawej stronie).
Prosty rygiel o długości 51,7mm. Możliwość awaryjnego otworzenia kluczem Master (klucz
należy dokupić oddzielnie). Może być stosowany zarówno do drewna (po zastosowaniu
adaptera) jak i do cienkiej blachy. Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych,
szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach,
kasetkach na pieniądze. Wersja Prywatna. Adapter do drewna kupuje się oddzielnie
009.000.083-3

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6501
https://gryc24.pl/qr/p,6501


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY INDY PRYWATNY
LEWY

009.000.082-5

Zamek meblowy do szafek, szyfrowy lewy – do drzwi lewych (zawiasy po lewej stronie). Prosty
rygiel o długości 51,7mm. Możliwość awaryjnego otworzenia kluczem Master (klucz należy
dokupić oddzielnie). Może być stosowany zarówno do drewna (po zastosowaniu adaptera) jak
i do cienkiej blachy. Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP,
szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na
pieniądze. Wersja Prywatna. Adapter do drewna kupuje się oddzielnie 009.000.083-3

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6502
https://gryc24.pl/qr/p,6502


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY INDY PUBLICZNY
PRAWY

009.000.082-6

Zamek meblowy do szafek, szyfrowy prawy – do drzwi prawych (zawiasy po prawej stronie).
Prosty rygiel o długości 51,7mm. Możliwość awaryjnego otworzenia kluczem Master (klucz
należy dokupić oddzielnie). Może być stosowany zarówno do drewna (po zastosowaniu
adaptera) jak i do cienkiej blachy. Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych,
szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach,
kasetkach na pieniądze. Wersja Publiczna.

Adapter do drewna kupuje się oddzielnie 009.000.083-3

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: publiczny
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6503
https://gryc24.pl/qr/p,6503


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY INDY PUBLICZNY
LEWY

009.000.082-7

Zamek meblowy do szafek, szyfrowy lewy – do drzwi lewych (zawiasy po lewej stronie). Prosty
rygiel o długości 51,7mm. Możliwość awaryjnego otworzenia kluczem Master (klucz należy
dokupić oddzielnie). Może być stosowany zarówno do drewna (po zastosowaniu adaptera) jak
i do cienkiej blachy. Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP,
szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na
pieniądze. Wersja Publiczna.

Adapter do drewna kupuje się oddzielnie 009.000.083-3

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: publiczny
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6504
https://gryc24.pl/qr/p,6504


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY INDY PRYWATNY
PRAWY

009.000.082-8

Zamek meblowy do szafek, szyfrowy prawy – do drzwi prawych (zawiasy po prawej stronie).
Prosty rygiel o długości 51,7mm. Możliwość awaryjnego otworzenia kluczem Master (klucz
należy dokupić oddzielnie). Montaż nawierzchniowy do płyty o grubości 18mm (iadapter oraż
śruby w komplecie). Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP,
szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na
pieniądze. Wersja Prywatna.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: prywatny
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6505
https://gryc24.pl/qr/p,6505


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY INDY PRYWATNY
LEWY

009.000.082-9

Zamek meblowy do szafek, szyfrowy lewy – do drzwi lewych (zawiasy po lewej stronie). Prosty
rygiel o długości 51,7mm. Możliwość awaryjnego otworzenia kluczem Master (klucz należy
dokupić oddzielnie). Montaż nawierzchniowy do płyty o grubości 18mm (iadapter oraż śruby w
komplecie). Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach
szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze. Wersja
Prywatna.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6506
https://gryc24.pl/qr/p,6506


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY INDY PUBLICZNY
PRAWY

009.000.083-0

Zamek meblowy do szafek, szyfrowy prawy – do drzwi prawych (zawiasy po prawej stronie).
Prosty rygiel o długości 51,7mm. Możliwość awaryjnego otworzenia kluczem Master (klucz
należy dokupić oddzielnie). Montaż nawierzchniowy do płyty o grubości 18mm (iadapter oraż
śruby w komplecie). Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP,
szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na
pieniądze. Wersja Publiczna.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: publiczny
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6507
https://gryc24.pl/qr/p,6507


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY INDY PUBLICZNY
LEWY

009.000.083-1

Zamek meblowy do szafek, szyfrowy lewy – do drzwi lewych (zawiasy po lewej stronie). Prosty
rygiel o długości 51,7mm. Możliwość awaryjnego otworzenia kluczem Master (klucz należy
dokupić oddzielnie). Montaż nawierzchniowy do płyty o grubości 18mm (iadapter oraż śruby w
komplecie). Przeznaczony do stosowania w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach
szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach, kasetkach na pieniądze. Wersja
Publiczna.

Rodzaj zamka (szyfrowe): mechaniczny
Zastosowanie: meble drewniane, meble metalowe
Tryb pracy: publiczny
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6508
https://gryc24.pl/qr/p,6508


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY
KWADRATOWY CZARNY

009.000.289-0

3-cyfrowy zamek szyfrowy mechaniczny prywatny, z funkcją odzyskiwania kodu i otwierania
przy użyciu klucza Master (dokupowany osobno). Obudowa o wymiarach 50x50 mm wykonana
z tworzywa, korpus oraz cylinder z metalu. Rygiel prosty o długości 40mm. Do montażu w
metalu lub drewnie (max.29mm). Długość cylindra 34mm.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6715
https://gryc24.pl/qr/p,6715


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK SZYFROWY STEEL II AUTO-RESET

009.000.289-1

Zamek szyfrowy w wersji pionowej. Do montażu w metalu (0,8 mm - 2 mm) lub drewnie (16 mm -
22 mm) za pomocą adapterów (dokupowane osobno). Wyposażony w funkcję Auto-Reset
która maskuje kod z każdym obrotem gałki (tarcze cyfr ustawiają się zawsze w pozycję
0-0-0-0). Zamek w wersji publicznej, z systemem Master (klucz dokupowany osobno) do
awaryjnego otworzenia zamka oraz z funkcją odszukiwania kodu. Obudowa zamka wykonana
ze znalu (stop cynku i aluminium). Przeznaczone do stosowania w meblach pracowniczych,
szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzyneczkach na klucze, apteczkach,
kasetkach na pieniądze. Rygiel prosty L-44,7 mm

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6716
https://gryc24.pl/qr/p,6716


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY M500
Ø56X26,5MM

34716

Zamek meblowy szyfrowy Siso Denmark model M500

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - czarny
Rodzaj zamka - mechaniczny
Tryb pracy - prywatny 
Wymiary - ø56x26,5mm
Kierunek drzwi - prawy
Funkcja odzyskiwania kodu
10 000 dostępnych kombinacji kodu
Funkcja Auto-Reset ustawia tarczę na 000 każdorazowo po przekręceniu zamka w pozycję zamkniętą/otwartą

Zamek szyfrowy model M500 duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark to wysokiej jakości mechaniczny zamek meblowy. Obsługa
zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera się
wyłącznie tym samym kodem. Istnieje również możliwość awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master (klucz
master można nabyć osobno w naszym sklepie).

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy M500, przeznaczony zarówno do
drewna jak i do cienkiej blachy. Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które zabezpieczy drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed
niepożądanym dostępem. Zamek otwiera się za pomocą czterocyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie żadnych
zbędnych kluczy. Zamek posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek M500 znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzynkach na klucze,
apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
     • Zamek z ryglem – 1szt
     • Nakrętka montażowa – 1szt

*Zestaw nie zawiera  klucza Master

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,10167
https://gryc24.pl/qr/p,10167


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ZAMEK MEBLOWY SZYFROWY M500
Ø56X26,5MM

34717

Zamek meblowy szyfrowy Siso Denmark model M500

Specyfikacja zamka:
Materiał - metal, tworzywo sztuczne
Kolor - biały
Rodzaj zamka - mechaniczny
Tryb pracy - prywatny 
Wymiary - ø56x26,5mm
Kierunek drzwi - prawy
Funkcja odzyskiwania kodu
10 000 dostępnych kombinacji kodu
Funkcja Auto-Reset ustawia tarczę na 000 każdorazowo po przekręceniu zamka w pozycję zamkniętą/otwartą

Zamek szyfrowy model M500 duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark to wysokiej jakości mechaniczny zamek meblowy. Obsługa
zamka jest prosta i intuicyjna, pracuje on w trybie prywatnym – ustawiamy jeden kod, który zostaje zapamiętany. Po zamknięciu zamek otwiera się
wyłącznie tym samym kodem. Istnieje również możliwość awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master (klucz
master można nabyć osobno w naszym sklepie).

Wśród naszego bogatego asortymentu szyfrowych zamków meblowych, warto zwrócić uwagę na zamek szyfrowy M500, przeznaczony zarówno do
drewna jak i do cienkiej blachy. Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie, które zabezpieczy drzwiczki wszelkiego rodzaju mebli przed niepożądanym
dostępem. Zamek otwiera się za pomocą czterocyfrowego kodu, dzięki czemu użytkownik nie musi mieć przy sobie żadnych zbędnych kluczy. Zamek
posiada minimalistyczny wygląd, który stworzy z każdym meblem i przestrzenią estetyczną całość.
Zamek M500 znajdzie szerokie zastosowanie w meblach pracowniczych, szafkach BHP, szafkach szkolnych, basenowych, skrzynkach na klucze,
apteczkach, kasetkach na pieniądze czy też meblach medycznych i biurowych. 

Skład kompletu:
     • Zamek z ryglem – 1szt
     • Nakrętka montażowa – 1szt

*Zestaw nie zawiera  klucza Master

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,10168
https://gryc24.pl/qr/p,10168


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ADAPTER DO METALU ZAMKA
SZYFROWEGO M224

7053

Tylna pokrywa zamka szyfrowego firmy SISO model 224, adapter pozwalający zamontować
zamek do drzwi stalowych.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1409
https://gryc24.pl/qr/p,1409


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ADAPTER DO DREWNA ZAMKA
SZYFROWEGO M224

7054

Tylna pokrywa zamka szyfrowego, firmy SISO model 224 adapter pozwalający zamontować
zamek do drzwi drewnianych

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1410
https://gryc24.pl/qr/p,1410


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ADAPTER DO METALU ZAMKA
MEBLOWEGO NOLII

009.000.040-5

Tylna pokrywa zamka szyfrowego. Pozwalająca zamontować zamek do drzwi stalowych.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,1579
https://gryc24.pl/qr/p,1579


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ADAPTER DO DREWNA DO ZAMKA SZYFR
NOLII

009.000.040-6

Tylna pokrywa zamka szyfrowego. Pozwalająca zamontować zamek do drzwi drewnianych.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,235
https://gryc24.pl/qr/p,235


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ADAPTER DO DREWNA ZAMKÓW
SZYFROWYCH FLIP

009.000.068-8

Adapter do zamka szyfrowego FILP pozwalający zamontować zamek w płycie meblowej.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,257
https://gryc24.pl/qr/p,257


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ADAPTER DO METALU ZAMKA
SZYFROWEGO SLIDE

009.000.076-1

Adapter do Metalu zamka szyfrowego Slide
 
Adapter umożliwia montaż zamka w drzwiach z metalu o grubości 0,8 - 1mm

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,5628
https://gryc24.pl/qr/p,5628


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ADAPTER DO DREWNA ZAMKA
SZYFROWEGO M901 M906

32710

Tylna pokrywa zamka szyfrowego, firmy SISO model M901 M906 adapter pozwalający
zamontować zamek do drzwi drewnianych

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,2062
https://gryc24.pl/qr/p,2062


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ADAPTER DO DREWNA DO ZAMKA SZYFR
GRAB

009.000.044-8

Tylna pokrywa zamka szyfrowego GRAB. Pozwala zamontować zamek w płycie o grubości
16-18mm

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,2083
https://gryc24.pl/qr/p,2083


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ADAPTER 0,8-8MM CZARNY DO ZAMKA
INDY

009.000.083-2

Adapter do zamka szyfrowego INDY, dzięki któremu możliwy jest montaż w płytach i panelach
o grubości od 0,8mm do 8mm.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6509
https://gryc24.pl/qr/p,6509


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ADAPTER 16-22MM CZARNY DO ZAMKA
INDY

009.000.083-3

Adapter do zamka szyfrowego INDY, dzięki któremu możliwy jest montaż w płytach i panelach
o grubości od 16mm do 22mm.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,6510
https://gryc24.pl/qr/p,6510


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ADAPTER DO DREWNA ZAMKA
SZYFROWEGO SELII

009.000.079-7

Adapter do zamka szyfrowego SELII, dzięki któremu możliwy jest montaż w płytach i panelach
o grubości od 18mm do 20mm.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,10282
https://gryc24.pl/qr/p,10282


AKCESORIA MEBLOWE / ZAMKI MEBLOWE / SZYFROWE I ELEKTRONICZNE / MECHANICZNE / AKCESORIA Oferta ważna na dzień: 16.05.2022

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: sklep@gryc24.pl +48 22 511 33 40

ADAPTER DO METALU ZAMKA
SZYFROWEGO SELII

009.000.079-8

Adapter do zamka szyfrowego SELII, dzięki któremu możliwy jest montaż w płytach
metalowych o grubości od 0,8mm do 1mm.

Zobacz więcej

https://gryc24.pl/qr/p,10283
https://gryc24.pl/qr/p,10283

