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Klamka AXA – CLASIC C Cena: 150,-
- materiał: aluminium Dostępne wykończenia:- antywłamaniowe wypełnienie
  szyldów od strony zewnętrznej F1 F4 F9 INOX
- szyldy mocowane
   na 3 przelotowe wkręty m6
- od wewnątrz widoczne 

  klamko-   gałko-    łby wkrętów mocujących srebrny stare tytan stal
  -klamka   -klamka  - satyna  złoto nierdzewna

Rozeta AXA – CLASIC C Cena: 70,-
- antywłamaniowe wypełnienie Dostępne wykończenia:
  szyldów od strony zewnętrznej F1 F4 F9 INOX
- szyldy mocowane 
  na 2 przelotowe wkręty m6
- od wewnątrz widoczne

rozeta   łby wkrętów mocujących srebrny stare tytan stal
 - satyna  złoto nierdzewna

Klamka AXA – PRESTIGE C Cena: 150,-
- materiał: aluminium Dostępne wykończenia:- antywłamaniowe wypełnienie
  szyldów od strony zewnętrznej F1 F4 F9 INOX
- szyldy mocowane
   na 3 przelotowe wkręty m6
- od wewnątrz widoczne 

  klamko-   gałko-    łby wkrętów mocujących srebrny stare 
tytan

stal
  -klamka   -klamka  - satyna  złoto nierdzewna

Rozeta AXA – PRESTIGE C Cena: 70,-
- materiał: aluminium Dostępne wykończenia:
- antywłamaniowe wypełnienie F1 F4 F9 INOX
  szyldów od strony zewnętrznej
- szyldy mocowane 
  na 2 przelotowe wkręty m6

rozeta - od wewnątrz widoczne srebrny stare tytan stal
  łby wkrętów mocujących  - satyna  złoto nierdzewna

AXA – TORONTO C Ceny: klamka: 150,-
rozeta: 70,-

- materiał: aluminium Dostępne wykończenie:- antywłamaniowe wypełnienie
  szyldów od strony zewnętrznej INOX SZCZOTKOWANA
- szyldy mocowane
   na 2/3 przelotowe wkręty m6
- od wewnątrz widoczne 

  klamko-
i rozeta

   łby wkrętów mocujących stal nierdzewna szczotkowana
  -klamka

klamka jednostronna: 45,-  
GQ – klamki i rozety Ceny: gałko-klamka: 100,-  

rozeta dwustronna: 40,-  
- antywłamaniowe wypełnienie Dostępne wykończenie:
  szyldów rozet od strony zewnętrznej INOX SZCZOTKOWANA
- szyldy rozet mocowane
   na 2 przelotowe wkręty m5
- od wewnątrz niewidoczne 
   łby wkrętów mocujących stal nierdzewna szczotkowana

- atest antywłamaniowości kl. "C"

- atest antywłamaniowości kl. "C"

- atest antywłamaniowości kl. "C"

- atest antywłamaniowości kl. "C"
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Klamka HOPPE – TOKYO A Cena: 115,-

Dostępne wykończenia:
- aluminiowe wypełnienie szyldów
- szyldy mocowane F1 F4
  na 3 przelotowe wkręty m6
- od wewnątrz widoczne
  łby wkrętów mocujących

  klamko-   gałko- srebrny stare 
  -klamka   -klamka  - satyna  złoto

Klamka HOPPE – VERONA C Cena: 175,-
- materiał: aluminium Dostępne wykończenia:
- antywłamaniowe wypełnienie
  szyldów od strony zewnętrznej F1 F4
- szyldy mocowane 
  na 3 przelotowe wkręty m6
- niewidoczne łby wkrętów

  klamko-   gałko-   mocujących srebrny stare 
  -klamka   -klamka  - satyna  złoto

Rozeta HOPPE – OKRĄGŁA A Cena: 30,-
Dostępne wykończenia:

- materiał: aluminium F1 F4
- średnica rozety: 54  mm
- plastikowe wypełnienie szyldów
- mocowana na 4 wkręty do drewna

rozeta - niewidoczne łby wkrętów mocujących srebrny stare 
 - satyna  złoto

Rozeta HOPPE – OKRĄGŁA C Cena: 85,-
- materiał: aluminium Dostępne wykończenia:
- średnica rozety: 55  mm F1 F4
- antywłamaniowe wypełnienie szyldów
- mocowana na 2 przelotowe wkręty m6
- niewidoczne łby wkrętów mocujących

rozeta srebrny stare 
 - satyna  złoto

Rozeta HOPPE – OWALNA A Cena: 35,-
Dostępne wykończenia:

- materiał: aluminium F1 F4

- aluminiowe wypełnienie szyldów
- mocowana na 4 wkręty do drewna

rozeta - niewidoczne łby wkrętów mocujących srebrny stare 
 - satyna  złoto

- atest antywłamaniowości kl. "C"

- atest antywłamaniowości kl. "C"

- wymiary rozety: 32 x 73 mm
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Klamka HOPPE – LONDON A Cena: 115,-

Dostępne wykończenia:
- aluminiowe wypełnienie szyldów
- szyldy mocowane F1 F4
  na 3 przelotowe wkręty m6
- od wewnątrz widoczne
  łby wkrętów mocujących

  klamko-   gałko- srebrny stare 
  -klamka   -klamka  - satyna  złoto

Klamka HOPPE – VERONA C Cena: 175,-
- materiał: aluminium Dostępne wykończenia:
- antywłamaniowe wypełnienie
  szyldów od strony zewnętrznej F1 F4
- szyldy mocowane 
  na 3 przelotowe wkręty m6
- niewidoczne łby wkrętów

  klamko-   gałko-   mocujących srebrny stare 
  -klamka   -klamka  - satyna  złoto

Rozeta HOPPE – PROSTOKĄTNA A Cena: 40,-
- materiał: aluminium Dostępne wykończenia:

F1 F4
- aluminiowe wypełnienie szyldów
- mocowana na 4 wkręty do drewna
- niewidoczne łby wkrętów mocujących

rozeta srebrny stare 
 - satyna  złoto

Rozeta HOPPE – OKRĄGŁA C Cena: 85,-
- materiał: aluminium Dostępne wykończenia:

F1 F4
- mocowana na 2 przelotowe wkręty m6
- od wewnątrz widoczne
  łby wkrętów mocujących

rozeta srebrny stare 
 - satyna  złoto

Nakładki na zawiasy Cena za komplet na 4 zawiasy: 75,-
Dostępne wykończenia:
F1 F2 F4

do klamek w kolorze F9-tytan
nakładki sugerujemy kolor F2-Nikiel Satyna

na zawiasy srebrny nikiel stare 
 - satyna  - satyna  złoto

- atest antywłamaniowości kl. "C"

- wymiary rozety: 32 x 73 mm

- wymiary rozety: 50 x 115 mm

- atest antywłamaniowości kl. "C"
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Wkładki patentowe
Wkładki AXA C5 Cena za komplet 2 szt: 180,-

Dostępne wykończenia:
- materiał: mosiądz F1 F4 F9 INOX
Zestaw 2 wkładek  klasy „C”:
- 1 wkładka w wersji klucz-klucz

wkładki - 2 wkładka w wersji klucz-gałka 
atestowane klasy „C” srebrny stare 

tytan
stal

 - satyna  złoto nierdzewna

Wkładki tymczasowe: Cena za 1 szt: 20,-
- materiał: mosiądz Dostępne wykończenie:
pozaklasowe – bez gwarancji 

Rozmiar uniwersalny 40x 60 - z zapasem do 

wkładki obu naszych zamków i zwrotów drzwi
tymczasowe   ( montować tylko na czas budowy ) F2 - nikiel satyna

Długość pochwytu rurowego (antaby) okrągły kwadrat prostokąt owalny
śr. 32

prosty 33 cm ( rozstaw podpór 300) 140,- 250,- 250,- 340,-
prosty 40 cm ( rozstaw podpór 300 ) 150,- 250,- 250,- 340,-
prosty 50 cm ( rozstaw podpór 300) 160,- 260,- 260,- 350,-
prosty 60 cm ( rozstaw podpór 400) 170,- 270,- 280,- 360,-
prosty 80 cm ( rozstaw podpór 560) 180,- 280,- 300,- 380,-
prosty 100 cm ( rozstaw podpór 700) 190,- 290,- 320,- 400,-
prosty 120 cm ( rozstaw podpór 900) 200,- 310,- 340,- 420,-
prosty 140 cm ( rozstaw podpór 100) 220,- 320,- 360,- 440,-
prosty 160 cm ( rozstaw podpór 1200) 260,- 330,- 380,- 460,-
prosty 180 cm ( rozstaw podpór 1300) 290,- 340,- 400,- 480,-

  ( w komplecie 5 kluczy)

Pochwyty proste ze stali nierdzewnej – inox szczotkowana

30 x 30 40 x 20 40 x 20
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Długość pochwytu rurowego (antaby) okrągły okrągły
śr. 32 śr. 38

    łukowy 33 cm - 280,-
    łukowy 40 cm ( rozstaw podpór 300 ) 180,- 300,-
    łukowy 50 cm - 310,-
    łukowy 60 cm - 330,-
    łukowy 80 cm ( rozstaw podpór 695) 220,- 350,-
    łukowy 100 cm - 380,-
    łukowy 120 cm - 410,-
    łukowy 140 cm - 350,-
    łukowy 160 cm - 480,-
    łukowy 180 cm - 510,-

Klamki i rozety do pochwytów
klamka jednostronna: 45,-  

GQ – klamki i rozety Ceny: gałko-klamka: 100,-  
rozeta dwustronna: 40,-  

Dostępne wykończenie:- antywłamaniowe wypełnienie
  szyldów rozet od strony zewnętrznej INOX
- szyldy rozet mocowane
   na 2 przelotowe wkręty m5
- od wewnątrz niewidoczne 
   łby wkrętów mocujących stal nierdzewna szczotkowana

Pochwyty łukowe ze stali nierdzewnej – inox szczotkowana
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