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>>Artykuły dekoracyjne i wykończeniowe
KLAMKI
TAŚMY TEFLONOWE

biszkopt

łyżeczka

ozdobne

zamki do toalety

drewno - chrom

gałki drewno - chrom

DRZWICZKI
§drzwiczki kominowe metalowe, niklowe
§oryginalne wzory wpływają na estetykę wykończenia
§trwałe, odporne na warunki zewnętrzne i wysoką temperaturę wewnątrz

komina

KRATKI WENTYLACYJNE
§kratki wentylacyjne plastikowe, metalowe, z siatką, pod okap
§kolory: brązowy, biały
§zapewniają dobry przepływ powietrza

NÓŻKI GARAŻOWE
§nóżki garażowe małe, średnie, duże
§sprężyna dla szybkiego składania i rozkładania
§wytrzymała konstrukcja oraz gumowana końcówka zapewniają stabilność

drzwi
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ODBOJNIKI
§odbojniki drzwiowe gumowe
§różne modele i kolory: bezbarwne, beżowe, białe, czarne, brązowe, szare
§zapewniają należytą amortyzację i zabezpieczają przed uszkodzeniem

zarówno drzwi jak i ściany

SKRZYNKI NA LISTY
§skrzynki na listy plastikowe, tuba, ozdobne, na wkładkę, z kieszenią, styl

retro
§skrzynki na listy typu domek: mini, średnie, duże
§estetyczny i praktyczny sposób na zabezpieczenie korespondencji

KŁÓDKI
§kłódki stalowe, żeliwne, mosiężne
§szeroka gama produktów różnych producentów
§atestowane, zamknięciem na klucz lub szyfr

WIZJERY
§wizjery drzwiowe o różnych długościach, uniwersalne
§wizjery z klapką srebrne, złote
§doskonała widoczność oraz szeroki kąt obserwacji

WKŁADY ZAMKOWE
§wkłady zamkowe mosiężne, chromowe
§różne długości i modele
§wkładki asymetryczne, symetryczne, cylinder, jednostronne, płaskie okrągłe
§dostępne także w kompletach

ZAMKI
§zamki uniwersalne, barkowe, bramowe, rolkowe, hakowe, kasetowe,

meblowe, dwubębenkowe, dwubrodowe, okienne, wierzchnie
§modele różnych producentów
§podstawowe zabezpieczenie mienia, atestowane, przeciwwłamaniowe

ZASUWY
§zasuwy oraz zasuwki boczne, ryglowe, proste, odgięte, dwuskrzydłowe,

garażowe, łazienkowe, meblowe
§wykonane z mosiądzu, niklu, ocynkowane
§wytrzymałe i łatwe w montażu
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ZAWIASY, WRZECIĄDZE
§zawiasy budowlane, budowlane proste, budowlane narożnikowe, budowlane

ozdobne, drzwiowe, kołkowe, krzyżowe, okienne, pasowe, puszkowe, toczone,
wahadłowe
§wrzeciądze typ skobel, do skrzyń, budowlane, ocynkowane, do wbijania

ZSZYWACZE
§zszywacze tapicerskie, młotkowe, pneumatyczne, gwoździowe
§szybkie mocowanie folii, materiału
§modele różnych producentów

ZSZYWKI
§zszywki 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
§opakowania po 1000 sztuk

ZAŚLEPKI
ŚLIZGACZE
MEBLOWE
TAŚMY
TEFLONOWE

§zaślepki do konfirmatów
§kolory biały i brązowy
§stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest estetyka wykonania

ŚLIZGACZE MEBLOWE, KRĄŻKI
§ślizgacze meblowe plastikowe, filcowe
§zabezpieczają powierzchnie przed porysowaniem przy przesuwaniu mebli
§łatwe w montażu, samoprzylepne

KOŁATKI
§kołatki pałąk
§dekoracyjne wykończenie drzwi
§oryginalne wzornictwo
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