
O
K

U
C

I
A

B
U

D
O

W
L
A

N
E

OKUCIA DO
DRZWI

Klamki
Rozetki na wk³adkê

cylindryczn¹ PZ



strona: 30. .0001

Klamka drzwiowa

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce prostokątnej
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

Własności:

Wykonanie

jm. wykonanie

26541130 -
265420
293172

30 -
30 -

szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
AL-c.brąz:
RAL 9016:

Dane techniczne:

41 mm
41 mm
41 mm

głębokość otworu pod trzpień

Uwagi:
- bez śrub mocujących
- nie wskazana do montażu pionowego

opis

Klamka do drzwi z rozetką
i mechanizmem powrotnym
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stan: 03.2009
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl
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e-mail: esco@esco.com.pl stan: 03.2009



strona: 30. .0005

Klamka drzwiowa FSB 0646

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm
- bez œrub mocuj¹cych

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

33277130 -
332780
332798
306703

30 -
30 -
30 -

szt.
szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
AL-c.br¹z:
RAL 9016:

Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

35 mm
35
35

mm
mm

41 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹
i mechanizmem powrotnym

stan: 04.2008
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0006

Klamka drzwiowa FSB 7223

Klamka drzwiowa FSB 1076

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm
- bez œrub mocuj¹cych

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

38343030 -
38344930 -

szt.
szt.

AL-EV1
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

50 mm
58 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹
i mechanizmem powrotnym

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm
- bez œrub mocuj¹cych

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

38347330 -
38348130 -

szt.
szt.

AL-EV1
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

50 mm
67 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹
i mechanizmem powrotnym

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0007

Klamka drzwiowa FSB 0656

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm
- bez œrub mocuj¹cych

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

39723730 -
36310330 -

szt.
szt.

AL-EV1
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

36 mm
36 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹
i mechanizmem powrotnym

Klamka drzwiowa FSB 0665

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm
- bez œrub mocuj¹cych

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

39783030 -
39784930 -

szt.
szt.

AL-EV1
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

36 mm
36 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹
i mechanizmem powrotnym

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



OKUCIA DO DRZWI
Klamki drzwiowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl strona: 

stan: 03/2013

KLAMKA DRZWIOWA FSB

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane śruby montażowe
- bez śrub mocujących

nr esco j.m. kolor trzpień

30-397792 szt. Al.-EV1 8 mm
30-397806 szt. S.nierdzewna 8 mm

30.08.00
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33KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane śruby montażowe
- bez śrub mocujących

nr esco j.m. kolor trzpień

30-598860 szt. Al.-EV1 8 mm
30-598879 szt. RAL 8019 8 mm
30-598887 szt. RAL 9016 8 mm

KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na owlanej rozecie
- bez śrub mocujących

materiał Aluminium

nr esco j.m. kolor trzpień

30-726923 szt. Al.-EV1 8 mm
30-726931 szt. RAL 9016 8 mm

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-407577 szt. 8 mm



OKUCIA DO DRZWI
Klamki drzwiowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstrona: 

stan: 03/2013

KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na owlanej rozecie
- bez śrub mocujących

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-726940 szt. 8 mm

30.08.01

KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na owlanej rozecie
- bez śrub mocujących

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-726958 szt. 8 mm

KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na owlanej rozecie
- bez śrub mocujących

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-726966 szt. 8 mm

KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na owlanej rozecie
- bez śrub mocujących

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-880213 szt. 8 mm

KLAMKA DRZWIOWA

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na owlanej rozecie
- bez śrub mocujących

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-407542 szt. 8 mm



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Komplet klamka-klamka
z rozetkami na wkładkę cylindryczną PZ

model 111
Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- do drzwi profilowych lewych i prawych
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej

- zamaskowane śruby mocujące
- na trzpień kwadratowy lub

system R-Technik

( p.poż )

( szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrzask)
klamki z elementami podłoża " rozetkami"
uprzednio zamontowanymi na drzwiach )

8 9 mm

strona: 30. .0208
stan: .200809

Komplet składa się z następujących elementów:
- klamka drzwiowa - 2 sztuki
- rozetka pod klamkę - 2 sztuki
- rozetka na wkładkę cylindryczną PZ - 2 sztuki
- trzpień do układu klamka - klamka - 1 sztuka

Komplet gałko-klamka
z rozetkami na wkładkę cylindryczną PZ

model 111
Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- do drzwi profilowych lewych i prawych
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej

- zamaskowane śruby mocujące
- na trzpień kwadratowy

system R-Technik
( szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrzask)
klamki z elementami podłoża " rozetkami"
uprzednio zamontowanymi na drzwiach )

8 mm

Komplet składa się z następujących elementów:
- gałka drzwiowa prosta - 1 sztuka
- klamka drzwiowa - 1 sztuka
- rozetka pod klamkę - 2 sztuki
- rozetka na wkładkę cylindryczną PZ - 2 sztuki
- trzpień do układu gałko-klamka - 1 sztuka

nr esco j.m.
Trzpień

[ mm ]
Wykonanie Opis

30-741604 kpl. 8 jasny szary

30-741590 kpl. 8 ciemny szary

Komplet gałko-klamka z rozetkami

na wkładkę cylindryczną PZ model 111

nr esco j.m.
Trzpień

[ mm ]
Wykonanie Opis

30-741574 kpl. 8 jasny szary

30-741566 kpl. 8 ciemny szary

30-741582 kpl. 9 ciemny szary

Komplet klamka-klamka z rozetkami

na wkładkę cylindryczną PZ model 111



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Komplet klamka-klamka
z rozetkami na wkładkę cylindryczną PZ
model 114.23GK

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- do drzwi profilowych lewych i prawych
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej

- zamaskowane śruby mocujące
- na trzpień kwadratowy lub

system R-Technik

( p..pOż )

( szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrzask)
klamki z elementami podłoża " rozetkami"
uprzednio zamontowanymi na drzwiach )

8 9 mm

Komplet składa się z następujących elementów:
- klamka drzwiowa - 2 sztuki
- rozetka pod klamkę - 2 sztuki
- rozetka na wkładkę cylindryczną PZ - 2 sztuki
- trzpień do układu klamka - klamka - 1 sztuka

Komplet klamka-klamka
z rozetkami na wkładkę cylindryczną PZ
model 134

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- do drzwi profilowych lewych i prawych
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej

- zamaskowane śruby mocujące
- na trzpień kwadratowy lub

system R-Technik

( p..pOż )

( szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrzask)
klamki z elementami podłoża " rozetkami"
uprzednio zamontowanymi na drzwiach )

8 9 mm

Komplet składa się z następujących elementów:
- klamka drzwiowa - 2 sztuki
- rozetka pod klamkę - 2 sztuki
- rozetka na wkładkę cylindryczną PZ - 2 sztuki
- trzpień do układu klamka - klamka - 1 sztuka

nr esco j.m.
Trzpień

[ mm ]
Wykonanie Opis

30-741515 kpl. 8 jasny szary

30-741418 kpl. 8 ciemny szary

30-741710 kpl. 9 ciemny szary

Komplet klamka-klamka z rozetkami

na wkładkę cylindryczną PZ model 114.23GKR

nr esco j.m.
Trzpień

[ mm ]
Wykonanie Opis

30-741639 kpl. 8 jasny szary

30-741620 kpl. 8 ciemny szary

30-741647 kpl. 9 ciemny szary

Komplet klamka-klamka z rozetkami

na wkładkę cylindryczną PZ model 134R

strona: 30. .0308
stan: .200708



strona: 30. .0009

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z mechanizmem powrotnym
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

- rozetka w komplecie

Własności:

Uwagi:

jm. DIN

84343130 -

30 - 843440

szt

szt

.

.

L

P

nr esco wykonanie

stal nierdzewna

stal nierdzewna

Klamka drzwiowa
U-FORM

32x63

Ø 20

5
05
66

6

144

9

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 06.2009



OKUCIA DO DRZWI
Klamki drzwiowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstrona: 

stan: 08/2011

32x63

Ø 20

5056

66

144

9

KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH
U-Form

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- zamaskowane śruby montażowe
- na owlanej rozecie

Kompletacja:
- 2 klamki U-From
- 2 rozety pod wkładkę PZ
- trzpień 8x120 mm

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-843458 kpl. 8 mm

Uwaga:
Zestaw nie zawiera śrub montażowych

30.10.00

KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH
L-Form

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- zamaskowane śruby montażowe
- na owlanej rozecie

Kompletacja:
- 2 klamki L-From
- 2 rozety pod wkładkę PZ
- trzpień 8x120 mm

materiał stal nierdzewna

nr esco j.m. trzpień

30-879991 szt. 8 mm

Uwaga:
Zestaw nie zawiera śrub montażowych



OKUCIA DO DRZWI
Klamki drzwiowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl strona: 

stan: 11/2011

KLAMKO-POCHWYT NA DŁUGIM SZYLDZIE
greenteQ

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 35mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor trzpień

30-546895 KPL. Al.-EV1 8 mm
30-546909 KPL. Al.-EV3 8 mm
30-546917 KPL. Al.-EV4 8 mm
30-546925 KPL. RAL 9016 8 mm
30-546933 KPL. RAL 8019 8 mm
30-546941 KPL. PVD - chrom 8 mm
30-546950 KPL. PVD - złoto 8 mm

Wykonanie: 
Al.-EV1 - srebrna anoda
Al.-EV3 - złota anoda
Al.-EV4 - anoda imitująca brąz
Uwaga:
Do zamocowania klamek potrzebny zestaw montażowy w zaleznoći od 
grubości profilu.

30.13.00

Zestawy montażowe
nr esco j.m. wariant

30-546968 KPL. 59-65 mm
30-546976 KPL. 64-70 mm
30-546984 KPL. 69-75 mm
30-546992 KPL. 64-80 mm
30-547000 KPL. 79-85 mm



OKUCIA DO DRZWI
Klamki drzwiowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstrona: 

stan: 11/2011

KLAMKO-POCHWYT NA DŁUGIM SZYLDZIE
greenteQ

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 35mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor trzpień

30-547018 KPL. Al.-EV1 8 mm
30-547026 KPL. Al.-EV3 8 mm
30-547034 KPL. Al.-EV4 8 mm
30-547042 KPL. RAL 9016 8 mm
30-547050 KPL. RAL 8019 8 mm
30-547069 KPL. PVD - chrom 8 mm
30-547077 KPL. PVD - złoto 8 mm

Wykonanie: 
Al.-EV1 - srebrna anoda
Al.-EV3 - złota anoda
Al.-EV4 - anoda imitująca brąz
Uwaga:
Do zamocowania klamek potrzebny zestaw montażowy w zaleznoći od 
grubości profilu.

30.13.01

Zestawy montażowe
nr esco j.m. wariant

30-546968 KPL. 59-65 mm
30-546976 KPL. 64-70 mm
30-546984 KPL. 69-75 mm
30-546992 KPL. 64-80 mm
30-547000 KPL. 79-85 mm



OKUCIA DO DRZWI
Klamki drzwiowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl strona: 

stan: 11/2011

135

26 26
9.5

92 21
.5

97
11

3

24
6

18
10 65

7

KOMPLET KLAMEK NA DŁUGIM SZYLDZIE

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 26mm
- zamaskowane śruby montażowe od strony zewnętrznej

nr esco j.m. kolor trzpień

30-674060 KPL. Al.-EV1 8 mm
30-674079 KPL. RAL 8019 8 mm
30-674087 KPL. RAL 9016 8 mm

Uwaga:
- w skład kompletu wchodzą:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 2 szt
• zestaw montażowy ze śrubami M5 - 1 kpl.

30.1400

KOMPLET KLAMEK NA DŁUGIM SZYLDZIE
greenteQ

Właściwości:
- z mechanizmem powrotnym
- na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 35mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor trzpień

30-407615 KPL. Al.-EV1 8 mm
30-407631 KPL. Al.-EV3 8 mm
30-407623 KPL. Al.-EV4 8 mm
30-407666 KPL. RAL 9016 8 mm
30-407674 KPL. RAL 8019 8 mm
30-407682 KPL. PVD - złoto 8 mm
30-407690 KPL. PVD - chrom 8 mm

Wykonanie: 
Al.-EV1 - srebrna anoda
Al.-EV3 - złota anoda
Al.-EV4 - anoda imitująca brąz

Uwaga:
Do zamocowania klamek potrzebny zestaw montażowy 
w zaleznoći od grubości profilu.

Zestawy montażowe
nr esco j.m. wariant

30-407704 KPL. 59-65 mm
30-409430 KPL. 64-70 mm
30-409448 KPL. 69-75 mm
30-409456 KPL. 64-80 mm
30-409472 KPL. 79-85 mm



Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 26mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674095
674109
674117

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

strona: 30. .0015
stan: 08.2007

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl



Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

strona: 30. .0016

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 26mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

jm. wykonanie

674125
674133
674141

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0017

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 26mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674150
674168
674176

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0018

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 26mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

jm. wykonanie

674184
674192
674206

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0019
stan: 04.2008

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0020

Komplet klamek drzwiowych
na d³ugim szyldzie

pod ¿aluzjêZastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z jednostronnym mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674249
674257
674265

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw klamek do drzwi pod
¿aluzjê, na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt
• klamka drzwiowa pod ¿aluzjê na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0021

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674273
674281
674290

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0022

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

jm. wykonanie

674303
674311
674320

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0023

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674338
674346
674354

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0024www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 04.2008



strona: 30. .0025

Komplet klamek drzwiowych na d³ugim szyldzie
z hartowan¹ wk³adk¹ antyw³amaniow¹

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z jednostronnym mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

599530
635561
599549
622400

30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -

30 -

30 -

622419
674397

674400

654191

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.

kpl.

AL-EV1
AL-EV2*
RAL 8019
RAL 9016
RAL dowolny**
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
br¹zowiony
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw klamek do drzwi
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 2 szt
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

* AL-EV2 - anoda szampañska
** Kolor z palety RAL podaæ w zamówieniu

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0026

jm. wykonanie
622460
655171
636312

30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -

636304
622478
622486
622494
654159

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

AL-EV1
AL-EV2*
AL-EV3**
AL-EV4***
RAL 8019
RAL 9016
RAL dowolny ****
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Uwagi:
- w skład kompletu wchodzą:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw montażowy ze śrubami M5 - 1 kpl.

Komplet pochwyt - klamka na długim szyldzie
z hartowaną wkładką antywłamaniową

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

Zastosowanie:

- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposażona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 35mm
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

Własności:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

głębokośćotworu pod trzpień 

* AL-EV2 - anoda szampańska
** AL-EV3 - anoda brączkowe złoto
*** AL-EV4 - anoda stare złoto
**** Kolor z palety RAL podać w zamówieniu

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 03.2015



strona: 30. .0027

Komplet pochwyt - klamka na d³ugim szyldzie
z hartowan¹ wk³adk¹ antyw³amaniow¹

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

30 - 622427
30 - 622435
30 - 622443
30 - 622451
30 - 674419

30 - 674427

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016
RAL dowolny*
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
br¹zowiony

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

* Kolor z palety RAL podaæ w zamówieniu

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0028

Komplet pochwyt - klamka na d³ugim szyldzie
z hartowan¹ wk³adk¹ antyw³amaniow¹

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 35mm
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie owalnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie owalnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 szt.

jm. wykonanie

674435
674443
674451

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie owalnym
z mechanizmem powrotnym

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0029

Komplet klamek drzwiowych
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z jednostronnym mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na szyldzie prostok¹tnym
- szerokoœæ szyldu 32mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

599476
599484
599492

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw klamek do drzwi
na szyldzie prostok¹tnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie prostok¹tnym - 2 szt
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0030

Komplet klamek drzwiowych
na d³ugim szyldzie

pod ¿aluzjêZastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

- z jednostronnym mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na szyldzie prostok¹tnym
- szerokoœæ szyldu 32mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674460
674478
674486

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw klamek do drzwi pod
¿aluzjê, na szyldzie prostok¹tnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt
• klamka drzwiowa pod ¿aluzjê na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0031

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie prostok¹tnym
- szerokoœæ szyldu 32mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

599506
599514
599522

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie prostok¹tnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0032

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie prostok¹tnym
- szerokoœæ szyldu 32mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

jm. wykonanie

674494
674508
674516

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie prostok¹tnym
z mechanizmem powrotnym

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007



strona: 30. .0033

Komplet pochwyt - klamka
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposa¿ona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie prostok¹tnym
- szerokoœæ szyldu 32mm
- zamaskowane œruby monta¿owe od strony zewnêtrznej
- na trzpieñ kwadratowy 8mm

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

674524
674532
674540

30 -
30 -
30 -

kpl.
kpl.
kpl.

AL.-EV1
RAL 8019
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie prostok¹tnym
z mechanizmem powrotnym

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie prostok¹tnym - 1 szt.
• zestaw monta¿owy ze œrubami M5 - 1 kpl.

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0034

Komplet pochwyt - klamka
na długim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- do drzwi z elektrozaczepem

- klamka wyposażona w mechanizm powrotny
- osadzona obrotowo na szyldzie prostokątnym
- szerokość szyldu 32mm
- zamaskowane śruby montażowe od strony zewnętrznej
- na trzpień kwadratowy 8mm

Własności:

Wykonanie

AL-EV1:
RAL 8019:
RAL 9016:

Dane techniczne:

35 mm
35 mm
35 mm

głębokość otworu pod trzpień

Uwagi:
- w skład kompletu wchodzą:

• klamka drzwiowa na szyldzie prostokątnym - 1 szt.
• pochwyt do drzwi na szyldzie prostokątnym - 1 szt.
• zestaw montażowy ze śrubami M5 - 1 kpl.

jm. wykonanie

30 - 674559
30 - 643998
30 - 674567
30 - 674575

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

AL-EV1
AL-EV2*
RAL 8019
RAL 9016

nr esco opis

Zestaw pochwyt - klamka
na szyldzie prostokątnym
z mechanizmem powrotnym

* AL-EV2 - anoda szampańska

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0035

KLAMKI DO DRZWI PRZECIWPO¯AROWYCH

Zastosowanie:
- ¿arowychdo drzwi

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 9 mm
- bez œrub mocuj¹cych

przweciwpo

W³asnoœci:

Wykonanie

jm. wykonanie

24525930 -
245267
332917

30 -
30 -

szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016

nr esco

AL-EV1:
AL-c.br¹z:
RAL 9016:

Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

38 mm
38
38

mm
mm

57 mm

g³êbokoœæ
otworu pod

trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹,
na trzpieñ 9mm

Wykonanie

jm. wykonanie

40049130 -
36140230 -

szt.
szt.

AL-EV1
Stal
nierdzewna

nr esco

AL-EV1:
Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

36 mm
55 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

opis

Klamka do drzwi z rozetk¹,
na trzpieñ 9 mm

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa
Zastosowanie:
- ¿arowychdo drzwi

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 9 mm
- bez œrub mocuj¹cych

przweciwpo

W³asnoœci:

L H

157 mm
157
157

mm
mm

160 mm

47 mm
47
47

mm
mm

52 mm

stan: 04.2008
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 30. .0036

KLAMKI DO DRZWI PRZECIWPO¯AROWYCH

Klamka drzwiowa

Zastosowanie:
- do drzwi ¿arowych

- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 9 mm
- bez œrub mocuj¹cych

przweciwpo

W³asnoœci:

jm. wykonanie

32310130 -
323128
323110
306711

30 -
30 -
30 -

szt.
szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Klamka do drzwi z rozetk¹,
na trzpieñ 9mm

Wykonanie

AL-EV1:
AL-c.br¹z
RAL 9016

Stal nierdzewna:

Dane techniczne:

28 mm
28 mm
28 mm
35 mm

g³êbokoœæ otworu pod trzpieñ

Komplet klamek drzwiowych
z rozetkami PZ

Zastosowanie:
- do drzwi ¿arowych

- wykonana z poliamidu z wewnêtrznym trzpieniem stalowym
na ca³ej d³ugoœci klamki

- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 9 mm
- bez œrub mocuj¹cych

przweciwpo

W³asnoœci:

jm. wykonanie

64542730 -
65308030 -

kpl.
kpl.

Czarna
Bia³a

nr esco opis

Komplet klamek do drzwi
z rozetkami, na trzpieñ 9mm
i rozetkami na wk³adkê cylindryczn¹

Uwagi:
- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa - 2 szt
• rozety na wk³adkê cylindryczn¹ PZ - 2 szt.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007
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KLAMKI DO DRZWI PRZECIWPO¯AROWYCH

Komplet klamek drzwiowych z aluminium,
na d³ugim szyldzie

Zastosowanie:
- do drzwi przeciwpo¿arowych

W³asnoœci:

Uwagi:

- materia³: aluminium
- osadzone obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokoœæ szyldu 45mm
- zamaskowane œruby monta¿owe
- na trzpieñ kwadratowy 9mm

- w sk³ad kompletu wchodz¹:
• klamka drzwiowa na d³ugim szyldzie - 2 szt
• trzpieñ 9mm do drzwi o gruboœci od 44 do 66mm.

jm. wykonanie opis

30- 674583 kpl. AL-EV1

nr esco

Komplet klamek z aluminium, na d³ugim szyldzie,
na trzpieñ 9mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007
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Trzpieñ kwadratowy
7 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 7mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

29271030 -
29272930 -

szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy 7 mm - d³ugoœæ a = 80 mm
Trzpieñ kwadratowy 7 mm - d³ugoœæ a = 120 mm

Trzpieñ kwadratowy
8 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

25377430 -
115231
144851

30 -
30 -

szt.
szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy 8 mm - d³ugoœæ a = 100 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm - d³ugoœæ a = 110 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm - d³ugoœæ a = 120 mm

Trzpieñ kwadratowy z naciêciem dla mechanizmu powrotnego
8 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm

- stal ocynkowana
- naciêcia dla mechanizmu powrotnego

W³asnoœci:

jm.

19036530 -
235121
392421
245518
235113
235105
234621
145220

30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 70 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 72 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 80 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 90 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 134 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 144 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 154 mm
Trzpieñ kwadratowy 8 mm z naciêciem - d³ugoœæ a = 1000 mm

stan: 04.2008
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl
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Trzpieñ kwadratowy
9 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 9mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

24529130 -
399329
399337
399345
341096
341100

30 -
30 -
30 -
30 -
30 -

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy 9 mm - d³ugoœæ a = 120 mm
Trzpieñ kwadratowy 9 mm - d³ugoœæ a = 130 mm
Trzpieñ kwadratowy 9 mm - d³ugoœæ a = 140 mm
Trzpieñ kwadratowy 9 mm - d³ugoœæ a = 150 mm
Trzpieñ kwadratowy 9 mm - d³ugoœæ a = 190 mm
Trzpieñ kwadratowy 9 mm - d³ugoœæ a = 1000 mm

Trzpieñ kwadratowy
10 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 10mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

19457330 -
23331530 -

szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy 10 mm - d³ugoœæ a = 70 mm
Trzpieñ kwadratowy 10 mm - d³ugoœæ a = 120 mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007
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Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹ symetryczny
8 / 9 / 8 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm stosowanych do
zamków na trzpieñ 9mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

11524030 - szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹, symetryczny 8/9/8 mm

wymiary
b c

35 mm 50 mm

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹ symetryczny
8 / 10 / 8 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm stosowanych do
zamków na trzpieñ 10mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

115258
394440

30 -
30 -

szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹, symetryczny 8/9/8 mm

wymiary
b c

41 mm
40 mm

38 mm
60 mm

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl
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Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹ niesymetryczny
8 / 7 mm

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹ niesymetryczny
8 / 9 mm

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹ niesymetryczny
8 / 10 mm

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 7mm stosowanych do
zamków na trzpieñ 8mm

lub
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm stosowanych do
zamków na trzpieñ 7mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm stosowanych do
zamków na trzpieñ 9mm

lub
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 9mm stosowanych do
zamków na trzpieñ 8mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 8mm stosowanych do
zamków na trzpieñ 10mm

lub
- do klamek z gniazdem na trzpieñ 10mm stosowanych do
zamków na trzpieñ 8mm

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

24305130 - szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹, symetryczny 8/7 mm

wymiary
b c

35 mm 40 mm

jm.

24513530 - szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹, symetryczny 8/9 mm

wymiary
b c

36 mm 39 mm

jm.

24253530 - szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy z redukcj¹, symetryczny 8/10 mm

wymiary
b c

36 mm 39 mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007
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Precyzyjna tuleja redukcyjna

Zastosowanie:
- do dostosowania wymiaru trzpienia do wymiaru
gniazda zamka lub klamki.

- stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

277029
277037
277045

30 -
30 -
30 -

szt.
szt.
szt.

nr esco opis

Precyzyjna tulejka redukcyjna 8/9 mm
Precyzyjna tulejka redukcyjna 9/10 mm
Precyzyjna tulejka redukcyjna 8/10 mm

wymiary
e f

9 mm
10 mm
10 mm

8 mm
9 mm
8 mm

Tuleja redukcyjna

Zastosowanie:
- do dostosowania wymiaru trzpienia do wymiaru
gniazda zamka lub klamki.

- z ko³nierzem oporowym
- materia³: tworzywo sztuczne

W³asnoœci:

jm.

219908
219916

30 -
30 -

szt.
szt.

nr esco opis

Tulejka redukcyjna 8/9 mm z ko³nierzem
Tulejka redukcyjna 8/10 mm z ko³nierzem

wymiary
e f

9 mm
10 mm

8 mm
8 mm

Trzpieñ kwadratowy dzielony
9mm

Zastosowanie:
- do zamków przeciwpanicznych z dzielonym orzechem

-stal ocynkowana
W³asnoœci:

jm.

383210
383201
383368

30 -
30 -
30 -

szt.
szt.
szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy,
dzielony 9 mm

wymiary
a LA

105 mm
112 mm
140 mm

53,5 mm
57 mm
71 mm

LI

48,5 mm
52 mm
66 mm

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl
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Trzpieñ kwadratowy, dzielony, skrêcany
9mm

Zastosowanie:
- do zamków przeciwpanicznych z dzielonym orzechem
- do zamków po³o¿onych poza osi¹ œrodkow¹ profila

- mo¿liwoœæ jednostronnego skrócenia trzpienia
- stal ocynkowana

W³asnoœci:

jm.

38795930 - szt.

nr esco opis

Trzpieñ kwadratowy, dzielony, skrêcany 9 mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007
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Rozeta do wk³adek cylindrycznych, nasuwana
prostok¹tna

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wk³adki z profilem

- z zabezpieczeniem przed wyci¹gniêciem rdzenia wk³adki
- zamaskowane œruby mocuj¹ce

- a = 11,5 mm dla wk³adek wystaj¹cych 5 - 8 mm
- a = 14 mm dla wk³adek wystaj¹cych 7,5 - 10,5 mm

W³asnoœci:

Uwagi:

jm. wykonanie

36262031 -
362638
362654
362662

362670

362689

362697
362700
362727
362735

362743

362751

31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

31 -
31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl
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Rozeta do wk³adek cylindrycznych, nasuwana
owalna

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wk³adki z profilem

- z zabezpieczeniem przed wyci¹gniêciem rdzenia wk³adki
- zamaskowane œruby mocuj¹ce

- a = 11,5 mm dla wk³adek wystaj¹cych 5 - 8 mm
- a = 14 mm dla wk³adek wystaj¹cych 7,5 - 10,5 mm

W³asnoœci:

Uwagi:

jm. wykonanie

362760
362778
362794
362808

362816

362824

362832
362840
362867
362875

362883

362891

31 -
31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

31 -
31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=11,5mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007
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Rozeta do wk³adek cylindrycznych, nasuwana
prostok¹tna

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wk³adki z profilem

- zamaskowane œruby mocuj¹ce
W³asnoœci:

jm. wykonanie

30683531 -
306843
306851
306860

306878

306886

306894
306908
306916
306924

306932

306940

306959
306967
306983

306991

307009

31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

31 -
31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

AL-EV1
AL-c.br¹z
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

stan: 04.2008
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl
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Rozeta do wk³adek cylindrycznych, nasuwana
owalna

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wk³adki z profilem

- zamaskowane œruby mocuj¹ce
W³asnoœci:

jm. wykonanie

31998831 -
320013
320048
320072

320102

320137

319996
320021
320056
320080

320110

320145

320005
320030
320064
320099

320129

320153

31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

31 -
31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

31 -
31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=6mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm
Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

Rozeta owalna, PZ , nasuwana, gruboœæ a=14mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 08.2007
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Rozeta œlepa do wk³adek cylindrycznych,
nasuwana, prostok¹tna

Rozeta œlepa do wk³adek cylindrycznych,
nasuwana, owalna

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania otworu na wk³adkê PZ

- zamaskowane œruby mocuj¹ce
W³asnoœci:

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania otworu na wk³adkê PZ

- zamaskowane œruby mocuj¹ce
W³asnoœci:

jm. wykonanie

33298431 -
332992
333018
333026

333034

333042

31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta prostok¹tna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta prostok¹tna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta prostok¹tna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta prostok¹tna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta prostok¹tna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta prostok¹tna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

jm. wykonanie

32198231 -
321990
322008
322016

322024

322032

31 -
31 -
31 -

31 -

31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016
Mosi¹dz
polerowany
Mosi¹dz
patynowany
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta owalna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta owalna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta owalna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm
Rozeta owalna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta owalna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

Rozeta owalna, œlepa, PZ , nasuwana, gruboœæ a=9mm

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 31. .0006

Rozeta do wkładek cylindrycznych, nasuwana
prostokątna

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z pro�lem

- zamaskowane śruby mocujące
Własności:

jm. wykonanie
31 -
31 -

31 -
31 -
31 -

186430
253766

188794
188816
249203

szt.
szt.

szt.
szt.
szt.

AL-c.brąz
RAL 9016

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016

nr esco opis
Rozeta prostokątna, PZ , nasuwana, grubość a=6mm
Rozeta prostokątna, PZ , nasuwana, grubość a=6mm

Rozeta prostokątna, PZ , nasuwana, grubość a=9mm
Rozeta prostokątna, PZ , nasuwana, grubość a=9mm
Rozeta prostokątna, PZ , nasuwana, grubość a=9mm

Rozeta do wkładek cylindrycznych, naklejana
prostokątnaZastosowanie:

- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z pro�lem

- rozeta naklejana
Własności:

jm. wykonanie
14384731 -
143855
265462

143596
143600
265470

31 -
31 -

31 -
31 -
31 -

szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016

nr esco opis
Rozeta prostokątna, PZ , naklejana, grubość a=2mm
Rozeta prostokątna, PZ , naklejana, grubość a=2mm
Rozeta prostokątna, PZ , naklejana, grubość a=2mm

Rozeta prostokątna, PZ , naklejana, grubość a=7mm
Rozeta prostokątna, PZ , naklejana, grubość a=7mm
Rozeta prostokątna, PZ , naklejana, grubość a=7mm

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 04.2014

jm. wykonanienr esco opis 71

31



strona: 31. .0007

Rozeta do wkładek cylindrycznych, naklejana
owalna

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z pro�lem

- rozeta naklejana
Własnoœci:

jm. wykonanie
33264031 -
332658
332674

332682
332690
332712

31 -
31 -

31 -
31 -
31 -

szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016

nr esco opis
Rozeta owalna, PZ , naklejana, grubość a=2mm
Rozeta owalna, PZ , naklejana, grubość a=2mm
Rozeta owalna, PZ , naklejana, grubość a=2mm

Rozeta owalna, PZ , naklejana, grubość a=7mm
Rozeta owalna, PZ , naklejana, grubość a=7mm
Rozeta owalna, PZ , naklejana, grubość a=7mm

stan: 04.2014
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl

jm. wykonanienr esco opis

71

31



strona: 31. .0008

Rozeta do wkładek cylindrycznych
owalna

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z profilem

- zamaskowane śruby mocujące
Własności:

jm. wykonanie

46271331 -
245283
400610
361364

31 -
31 -
31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.brąz
RAL 9016
Stal
nierdzewna

nr esco opis

Rozeta owalna, PZ , grubość 10mm
Rozeta owalna, PZ , grubość 10mm
Rozeta owalna, PZ , grubość 10mm
Rozeta owalna, PZ , grubość 10mm

Rozeta do wkładek cylindrycznych
owalna

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z profilem

- zamaskowane śruby mocujące
Własności:

jm. wykonanie

31 - 723673 szt. stal nierdzewna
matowa

nr esco opis

Rozeta owalna, PZ , grubość 9mm

934

7
2

5
0

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl



Rozeta do wkładek cylindrycznych,
owalna z zabezpieczeniem

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ wystających z profila 
  min. 5mm i maks. 10mm (wymiar A = 5-10mm)
- do zabezpieczenia przed przewierceniem wkładki
- z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem rdzenia wkładki

nr esco         jm.      wykonanie                               opis

31 - 801952    szt.     stal nierdz.       Rozeta owalna, PZ, grubość 14mm

stan: 10.2013



Rozeta do wkładek cylindrycznych,
owalna

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z profilem

- zamaskowane śruby mocujące

- do klamek str. 30. .00

Własności:

Uwaga:
03

jm. wykonanie

75209631 -
776335
752088
670600

31 -
31 -
31 -

szt.
szt.
szt.
szt.

Surowa
Srebrna
Biała
RAL 9005

nr esco opis

Rozeta owalna, PZ , grubość 7mm
Rozeta owalna, PZ , grubość 7mm
Rozeta owalna, PZ , grubość 7mm
Rozeta owalna, PZ , grubość 7mm

strona: 31. .0010

Rozeta do wkładek cylindrycznych,
chroniąca przed deszczem

Zastosowanie:
- do wkładek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wkładki z profilem

- klapka chroniąca przed deszczem
- zamaskowane śruby mocujące
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: jasno szary

Własności:

jm.

14490831 - szt.

nr esco opis

Rozeta, PZ , chroniąca przed deszczem

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl



Rozeta do wk³adki cylindrycznej, nasuwana
z dwoma otworami

Zastosowanie:
- do wk³adek cylindrycznych PZ
- do zamaskowania miejsca styku wk³adki z profilem

- posiada dwa otwory pod wk³adkê PZ
W³asnoœci:

jm. wykonanie

31 - 267074
31 - 267082
31 - 267090

szt.
szt.
szt.

AL-EV1
AL-c.br¹z
RAL 9016

nr esco opis

Rozeta prostok¹tna, PZ , nasuwana,
z dwoma otworami, gruboœæ 9mm

strona: 31. .0011

Podk³adka do wk³adki cylindrycznej,
chroni¹cej przed deszczem

Zastosowanie:
- do rozety chroni¹cej przed deszczem

- materia³: tworzywo sztuczne
- kolor: jasno szary

W³asnoœci:

jm.

31 - 144916
31 - 144924

szt.
szt.

nr esco opis

Podk³adka do rozety, PZ , chroni¹cej przed deszczem, gruboœæ a=2mm
Podk³adka do rozety, PZ , chroni¹cej przed deszczem, gruboœæ a=6mm

stan: 08.2007
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl



OKUCIA DO DRZWI
Klamk i rozetki

stan: 05/2013

7

5070

32.5

7.
2

3 1. 1

ROZETA DO WC

Zastosowanie:
- do drzwi do WC z sygnalizacją zamknięte/otwarte
- do współpracy z wkładką na trzpień 7mm

Własności:
- zamaskowane śruby mocujące

nr esco j.m. DIN kolor

31-885908 szt. L+R Al.-EV1
31-803205 szt. L+R stal nierdzewna

Uwaga:
Stosować z rozetką 31-598593

31.11.01




