OKUCIA BUDOWLANE

OKUCIA DO
DRZWI
Przeciwpaniczne

BERNINI
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EN 1125:1997/A:2001

Konfiguracja okuæ do drzwi jednoskrzyd³owych
( specyfikacja okuæ w wykonaniu: czarny/zielony)

22-597317

22-597325

22-597333

Konfiguracja okuæ do drzwi dwuskrzyd³owych
( specyfikacja okuæ w wykonaniu: czarny/zielony)

22-597325

22-597317

22-597325 22-597333

Ga³ka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych BERNINI
nr esco 22-635570
Klamka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych BERNINI
nr esco 22-635588

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

Zastosowanie:
- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi
ewakuacyjne do drzwi jednoskrzydłowych

2NXFLHSU]HFLZSDQLF]QHGRPRQWDĪXQDZLHU]FKQLRZHJR
BERNINI

- 1-punktowe ryglowanie w poziomie,
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do szerokości skrzydła 1240 mm
- montaż na skrzydle czynnym
- szerokość do zabudowy na profilu 38 mm

Spełnia normę EN 1125

8ZDJD
2NXFLHWRZNRPELQDFML]SXQNWRZ\PU\JORZDQLHP
SR]ZDODRNXü GU]ZLSU]HFLZSDQLF]QHVNU]\GáRZH

230

166.5

14

96.5

38

12.5

nr esco

j.m.

Wykonanie

22-885940

szt.

srebrny / srebrny

22-644862

szt.

srebrny / zielony

22-646083

szt.

biały / zielony

22-597317

szt.

czarny / zielony

22-644153

szt.

srebrny / inox

Opis

Okucie przeciwpaniczne nawierzchniowe "BERNINI"
z 1-punktowym ryglowaniem

Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%#równoczesnego
otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci
skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia.
Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego
otwarcia skrzyde".
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

07.

strona: 22.
00
stan: 12.2015

- do szerokoĞFLVNU]\GáDPDNVPP

Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego
otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci
skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia.
Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego
otwarcia skrzyde".

12.2015

Zastosowanie:
- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi
HZDNXDF\MQHGRGU]ZLMHGQRVNU]\GáRZ\FK

2NXFLHSU]HFLZSDQLF]QHGRPRQWDĪXQDZLHU]FKQLRZHJR
BERNINI

- 3-punktowe ryglowanie w pionie i w poziomie
XQLZHUVDOQHRNXFLHGRGU]ZLSUDZ\FKLOHZ\FK
 GRZ\VRNRĞü drzwi 2450 mm
 GRV]HURNRĞFLVNU]\GáDPP
- montaĪ na skrzydle czynnym
V]HURNRĞü do zabudowy na profilu 38 mm

6SHáQLDQRUPĊ EN $

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z 2-punktowym ryglowaniem
pozwala okuü GU]ZLSU]HFLZSDQLF]QHVNU]\GáRZH


53










nr esco

j.m.

230

.5

38

Wykonanie

22-


szt.

srebrny / srebrny


22-

szt.

srebrny / zielony

22-


szt.

biały / zielony


22-

szt.

F]DUQ\]LHORQ\

22-


szt.

VUHEUQ\LQR[

Opis

2NXFLHSU]HFLZSDQLF]QHQDZLHU]FKQLRZH%(51,1,
3-punktowym ryglowaniem

Uwaga: Zgodnie z norm! PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzyd"owych powinna zapewnia# mo$liwo%# równoczesnego
otwarcia obydwu skrzyde". Konstrukcja i instalowanie okre%lonego zestawu drzwiowego "!cznie z doborem zawias, grubo%ci
skrzyd"a i szeroko%ci skrzyd"a, mo$e w istotny sposób wp"ywa# na zdolno%# obydwu skrzyde" do równoczesnego otwarcia.
Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespo"u drzwiowego wraz z jego wyposa$eniem pod k!tem mo$liwo%ci równoczesnego
otwarcia skrzyde".
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl



strona: 22.
00
stan: 12.2015

Okucie na drzwi ewakucayjne do monta¿u nawierzchniowego
BERNINI
Zastosowanie:

- okucie stosowane na drogi ewakuacyjne
- do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych
- 1-punktowe ryglowanie w poziomie
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do wysokoœæ drzwi 2450 mm
- do szerokoœci skrzyd³a 1240 mm
- monta¿ na skrzydle czynnym
- szerokoœæ do zabudowy na profilu 38 mm

Spe³nia normê EN 179:2008

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z 2-punktowym ryglowaniem
pozwala okuæ drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd³owe

09.

strona: 22.
05
stan: 04.2013

nr esco

j.m.

Wykonanie

22-803088

szt.

szary

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

Okucie na drzwi ewakucayjne do monta¿u nawierzchniowego
BERNINI

Zastosowanie:

- okucie stosowane na drogi ewakuacyjne
- do drzwi jedno-, i dwuskrzyd³owych
- 2-punktowe ryglowanie w pionie
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do wysokoœæ drzwi 2450 mm
- do szerokoœci skrzyd³a 1240 mm
- monta¿ na skrzydle czynnym
- szerokoœæ do zabudowy na profilu 38 mm

Spe³nia normê EN 179:2009

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z 1- i 3-punktowym ryglowaniem
pozwala okuæ drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd³owe
Do prawid³owego dzia³ania okucia konieczne domówienie prêtów oraz rygli góra dó³.

nr esco

j.m.

22-803089

szt.

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

Wykonanie
szary

09.

strona: 22.
06
stan: 04.2013

Ga³ka zewnêtrzna do
okuæ przeciwpanicznych
BERNINI

Zastosowanie:

- ga³ka zewnêtrzna do okucia przeciwpanicznego
na skrzyd³o czynne
- uniwersalne do drzwi prawych i lewych
- wyposa¿ona w wk³adkê cylindryczn¹ PZ
- otwarcie przy pomocy klucza
- szerokoœæ do zabudowy na profilu 43 mm
- stosowana do drzwi o gruboœci 40-70 mm

108.8

156.5

33.5 33.5

48

41

42.9
Ø8

80

87

48

8

M5

nr esco
22-646130

j.m.
szt.

Wykonanie
srebrna

22-646148

szt.

bia³a

22-635570

szt.

czarna

Klamka zewnêtrzna do
okuæ przeciwpanicznych
BERNINI

Opis
Ga³ka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych
"BERNINI"

Zastosowanie:

- klamka zewnêtrzna do okucia przeciwpanicznego
na skrzyd³o czynne
- uniwersalne do drzwi prawych i lewych
- wyposa¿ona w wk³adkê cylindryczn¹ PZ
- szerokoœæ do zabudowy na profilu 43 mm
- stosowana do drzwi o gruboœci 40-70 mm

108.8

156.5

33.5 33.5

69.5

41

42.9
Ø8

80

87

69.5

8

135
M5

10.

strona: 22.
00
stan: 05.2004

nr esco
22-644170

j.m.
szt.

Wykonanie
srebrna

22-635910

szt.

bia³a

22-635588

szt.

czarna

Opis
Klamka zewnêtrzna do okuæ przeciwpanicznych
"BERNINI"

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

Dodatkowy rygiel do okuü przeciwpanicznych
BERNINI

Zastosowanie:
- do okucia przeciwpaniczne stosowane na drogi
HZDNXDF\MQHGRGU]ZLMHGQRLGZXVNU]\GáRZ\FK
- stosowany przy ryglowaniu pionowym
SU]\Z\VRNLFKGU]ZLDFK
GRZ\VRNRĞFLVNU]\GáDPD[PP
- montaĪ na skrzydle czynnym


129



4

2

1

nr esco
22-

j.m.
szt.

Wykonanie
srebrny

22-

szt.

biały

22-

szt.

czarny

Opis
Rygiel dodatkowy do okuü SU]HFLZSDQLF]Q\FK
"BERNINI"

Zastosowanie:

- HOHNWUR]DF]HSQDZLHU]FKQLRZ\
GRRNXFLDSU]HFLZSDQLF]QHJRGODVNU]\GáDF]\QQHJR

Elektrozaczep nawierzchniowy
do okuü przeciwpanicznych
BERNINI

XQLZHUVDOQHGRGU]ZLSUDZ\FKLOHZ\FK
QDSLĊFLHURERF]H9
SUąGURERF]\5 A
V]HURNRĞü GR]DEXGRZ\QDSURILOX 36 mm

8

2

5



9÷10

nr esco
22-

j.m.
szt.

22-

szt.

biały

6 -12 V DC

22-

szt.

czarny

6 -12 V DC

22-

szt.

szary

24 V DC

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

Wykonanie
srebrny

Napięcie robocze
6 -12 V DC

Opis
(OHNWUR]DF]HSQDZLHU]FKQLRZ\GR
okuü SU]HFLZSDQLF]Q\FK%(51,1,

11.

strona: 22.
00
stan: 09.2015

Dźwignia pozioma
do okuć przeciwpanicznych
BERNINI

Zastosowanie:

- do okuć przeciwpanicznych stosowanych na drogi
ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych
- do szerokości skrzydła max. 1540 mm
- montaż na skrzydle czynnym i biernym

nr esco

j.m.

Wykonanie

22-885975

szt.

srebrny

22-635618

szt.

zielona

22-646180

szt.

inox

Pręt pionowy do okuć przeciwpanicznych
BERNINI

Opis
Dźwignia pozioma do
okuć przeciwpanicznych "BERNINI"

Zastosowanie:

- do okuć przeciwpanicznych stosowanych na drogi
ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych
- do szerokości wysokości max. 3100 mm
- montaż na skrzydle czynnym i biernym

12.

strona: 22.
00
stan: 05.2004

nr esco
22-646199

j.m.
szt.

Wykonanie
srebrny

Opis

22-646202

szt.

biały

Pręt pionowy do
okuć przeciwpanicznych "BERNINI"

22-635626

szt.

czarny

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

Zaczepy do profili z PVC współpracujące
z okuciami przeciwpanicznym
BERNINI

Zastosowanie:

- do okucia przeciwpaniczne stosowane na drogi
ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych
- stosowane do profili z PVC
- montaż na skrzydle biernym lub na ramie
- zestaw oprócz zaczepu zawiera dodatkowo
dwie podkładki o grubości 1,5mm

22-801877

22-801875

j.m.

Wykonanie

22-801875

szt.

czarny

22-801877

szt.

czarny

Opis
Zaczep dp profili z PVC do
okuć przeciwpanicznych "BERNINI"

Zaczep wysoki do zestawu
przeciwpożarowego BERNINI

Zastosowanie:

11

- do okucia przeciwpaniczne stosowane na drogi
ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych
- montaż na skrzydle biernym lub na ramie

19,6

nr esco

nr esco

j.m.

22-802001

szt.

Wykonanie
srebrny

37

56

11

Opis
Zaczep do okuć przeciwpanicznych
przeciwpożarowych "BERNINI"

Zastosowanie:

- stoper stosowany do blokowania dźwigni w pozycji otwartej

29,5

Stoper dźwigni poziomej
do okuć przeciwpanicznych
BERNINI

- uniwersalne do drzwi prawych i lewych
- niewidoczny montaż w korpusie

nr esco

j.m.

22-644145

szt.

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

Opis
Stoper dźwigni poziomej do
okuć przeciwpanicznych "BERNINI"

13.

strona: 22.
00
stan: 11.2012

Microswitch
BERNINI, CELLINI

nr esco
22-845701

Zastosowanie:

- do montażu w mechaniźmie sztangi antypanicznej
- maksymalne obciążenie styków 6A
- maksymalne napięcie 250V
- do sygnalizacji stanu położenia dźwigni antypanicznej

j.m.
szt.

Opis
Microswitch

Zastosowanie:

- współpracuje z zaczepem okucia przeciwpanicznego BERNINI

52

67

Podkładka dystansowa
BERNINI, CELLINI

1

10
20
24

nr esco
22-800690

14.

strona: 22.
00
stan: 05.2004

j.m.
szt.

Opis
Podkładka

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

OKUCIA
PRZECIWPANICZNE

BRUNE L L ESCH I

nawierzchniowe

14:0333

OKUCIE
PRZECIWPANICZNE
NAWIERZCHNIOWE
PN-EN 1125:2009

OKUCIA
PRZECIWPANICZNE
nawierzchniowe

Konfiguracja okuć do drzwi jednoskrzydłowych
(specyfikacja okuć w wykonaniu: czarny/zielony)

22-812335

22-812339

22-812348

Konfiguracja okuć do drzwi dwuskrzydłowych
(specyfikacja okuć w wykonaniu: czarny/zielony)

skrzydło
bierne

skrzydło
czynne

skrzydło
bierne

skrzydło
czynne

22-812339

22-812335

22-812339

22-812348

Gałka zewnętrzna do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI
Nr. ESCO: 22-812359
Klamka zewnętrzna do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI
Nr. ESCO: 22-812356

www.esco24.pl

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

OKUCIA
PRZECIWPANICZNE
nawierzchniowe

Okucie przeciwpaniczne do montażu nawierzchniowego BRUNELLESCHI
Zastosowanie:
- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi
ewakuacyjne do drzwi jednoskrzydłowych
- 1-punktowe ryglowanie w poziomie
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do szerokości skrzydła 1200 mm
- montaż na skrzydle czynnym
- szerokość do zabudowy na profilu 38,5 mm
- powłoka antybakteryjna BioCotey

Spełnia wymagania normy EN 1125

3 7 7 0 1 4 2 2 B A

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z 2-punktowym ryglowaniem
pozwala okuć drzwi przeciwpaniczne 2-skrzydłowe

64,8

123

1200

nr ESCO

j.m.

Wykonanie

Opis

22-812335

szt.

czarny / zielony

22-812336

szt.

srebrny / srebrny

Okucie przeciwpaniczne nawierzchniowe BRUNELLESCHI
z 1-punktowym ryglowaniem

Uwaga: Zgodnie z normą PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzydłowych powinna zapewniać możliwość
równoczesnego otwarcia obydwu skrzydeł. Konstrukcja i instalowanie określonego zestawu drzwiowego łącznie z
doborem zawias, grubości skrzydła i szerokości skrzydła, może w istotny sposób wpływać na zdolność obydwu skrzydeł
do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespołu drzwiowego wraz z jego wyposażeniem pod
kątem możliwości równoczesnego otwarcia skrzydeł.
www.esco24.pl

22.15
stan: 03.2016

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

OKUCIA
PRZECIWPANICZNE
nawierzchniowe

Okucie przeciwpaniczne do montażu nawierzchniowego BRUNELLESCHI
Zastosowanie:
- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi
ewakuacyjne do drzwi jedno-,i dwuskrzydłowych
- 2-punktowe ryglowanie w pionie
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do wysokości skrzydła 2450 mm
- do szerokości skrzydła 1200 mm
- montaż na skrzydle czynnym drzwi jednoskrzydłowych
- montaż na skrzydle biernym drzwi dwuskrzydłowych
- szerokość do zabudowy na profilu 38,5 mm
- powłoka antybakteryjna BioCotey

Spełnia wymagania normy EN 1125

3 7 7 0 1 4 2 2 B A

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z 1 i 3-punktowym ryglowaniem
pozwala okuć drzwi przeciwpaniczne 2-skrzydłowe

nr ESCO

j.m.

Wykonanie

Opis

22-812339

szt.

czarny / zielony

22-812344

szt.

srebrny / srebrny

Okucie przeciwpaniczne nawierzchniowe BRUNELLESCHI
z 2-punktowym ryglowaniem

Uwaga: Zgodnie z normą PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzydłowych powinna zapewniać możliwość
równoczesnego otwarcia obydwu skrzydeł. Konstrukcja i instalowanie określonego zestawu drzwiowego łącznie z
doborem zawias, grubości skrzydła i szerokości skrzydła, może w istotny sposób wpływać na zdolność obydwu skrzydeł
do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespołu drzwiowego wraz z jego wyposażeniem pod
kątem możliwości równoczesnego otwarcia skrzydeł.
www.esco24.pl

22.16
stan: 03.2016

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

OKUCIA
PRZECIWPANICZNE
nawierzchniowe

Okucie przeciwpaniczne do montażu nawierzchniowego BRUNELLESCHI
Zastosowanie:
- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi
ewakuacyjne do drzwi jednoskrzydłowych
- 3-punktowe ryglowanie w pionie i poziomie
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do wysokości skrzydła 2450 mm
- do szerokości skrzydła 1200 mm
- montaż na skrzydle czynnym
- szerokość do zabudowy na profilu 38,5 mm
- powłoka antybakteryjna BioCotey

Spełnia wymagania normy EN 1125

3 7 7 0 1 4 2 2 B A

Uwaga:
Okucie to w kombinacji z 2-punktowym ryglowaniem
pozwala okuć drzwi przeciwpaniczne 2-skrzydłowe

nr ESCO

j.m.

Wykonanie

Opis

22-812348

szt.

czarny / zielony

22-812351

szt.

srebrny / srebrny

Okucie przeciwpaniczne nawierzchniowe BRUNELLESCHI
z 3-punktowym ryglowaniem

Uwaga: Zgodnie z normą PN-EN 1125:2009 konstrukcja drzwi dwuskrzydłowych powinna zapewniać możliwość
równoczesnego otwarcia obydwu skrzydeł. Konstrukcja i instalowanie określonego zestawu drzwiowego łącznie z
doborem zawias, grubości skrzydła i szerokości skrzydła, może w istotny sposób wpływać na zdolność obydwu skrzydeł
do równoczesnego otwarcia. Zalecamy sprawdzenie konstrukcji zespołu drzwiowego wraz z jego wyposażeniem pod
kątem możliwości równoczesnego otwarcia skrzydeł.
www.esco24.pl

22.17
stan: 03.2016

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

OKUCIA
PRZECIWPANICZNE
nawierzchniowe

Gałka zewnętrzna do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI
Zastosowanie:
- gałka zewnętrzna do okucia przeciwpanicznego
na skrzydło czynne
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych
- wyposażona we wkładkę cylindryczną PZ
- otwarcie przy pomocy klucza
- szerokość do zabudowy na profilu 43 mm
- stosowana do drzwi o grubości 40-70 mm
- powłoka antybakteryjna BioCotey

nr ESCO

j.m.

Wykonanie

22-812359

szt.

czarna

22-812360

szt.

srebrna

Opis
Gałka zewnętrzna do okuć
przeciwpanicznych BRUNELLESCHI

Klamka zewnętrzna do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI
Zastosowanie:
- klamka zewnętrzna do okucia przeciwpanicznego
na skrzydło czynne
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych
- wyposażona we wkładkę cylindryczną PZ
- szerokość do zabudowy na profilu 43 mm
- stosowana do drzwi o grubości 40-70 mm
- powłoka antybakteryjna BioCotey

nr ESCO

j.m.

Wykonanie

22-812356

szt.

czarna

22-812265

szt.

srebrna

www.esco24.pl

Opis
Klamka zewnętrzna do okuć
przeciwpanicznych BRUNELLESCHI
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OKUCIA
PRZECIWPANICZNE
nawierzchniowe

Elektrozaczep nawierzchniowy do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI
Zastosowanie:
- elektrozaczep nawierzchniowy do okucia
przeciwpanicznego dla skrzydła czynnego
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- prąd roboczy 0.15 A
- szerokość do zabudowy na profilu 33mm

nr ESCO

j.m.

Wykonanie Napięcie robocze

22-812361

szt.

czarny

12V DC

22-812362

szt.

srebrny

12V DC

22-815123

szt.

szary

24V DC

22-815124

szt.

szary

12V DC

22-815125

szt.

szary

24V DC

Opis
Elektrozaczep nawierzchniowy
do okuć przeciwpanicznych
BRUNELLESCHI
Elektrozaczep nawierzchniowy
do okuć przeciwpanicznych
BRUNELLESCHI - rewersyjny

* Inne kolory dostępne na zapytanie.

Microswitch BRUNELLESCHI
Zastosowanie:
- do montażu w mechaniźmie sztangi antypanicznej
- maksymalne obciążenie styków 6A
- maksymalne napięcie 250V
- do sygnalizacji stanu położenia dźwigni antypanicznej
- minimalna szerokość skrzydła 485mm

nr ESCO

j.m.

Opis

22-812365

szt.

Microswitch

www.esco24.pl
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OKUCIA
PRZECIWPANICZNE
nawierzchniowe

Pręt pionowy do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI
Zastosowanie:
- do okuć przeciwpanicznych stosowanych na drogi
ewakuacyjne do drzwi jedno-, i dwuskrzydłowych
- do wysokości max 3100mm
- montaż na skrzydle czynnym i biernym

nr ESCO

j.m.

Wykonanie

Opis

22-812363

szt.

czarny

22-812364

szt.

srebrny

Pręt pionowy do okuć
przeciwpanicznych BRUNELLESCHI

Zestaw montażowy do profili o grubości od 70mm do 100mm
Zastosowanie:
- do okuć przeciwpanicznych BRUNELLESCHI
- do drzwi przeciwpożarowych
- do drzwi o grubości powyżej 70mm
Zestaw zawiera:
- trzpień 8mm
- 2 śruby M5x100mm

nr ESCO

j.m.

22 - 800689

szt.

www.esco24.pl
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