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Komplet podstawowy do szkrzydła RU
z dodatkowym ryglowaniem pionowym

Zastosowanie:
- okucie  do okna rozwierno-uchylnego do jedno i dwuskrzydłowych okien i 
drzwi balkonowych wyposażonych w okuciowy euro rowek skrzydła
- do okna lewego 
- do okna prawego
- min szerokość skrzydła 360 mm
- max szerokość skrzydła 1345 mm
- do wysokości skrzydła 700-2700 mm
- elementy okucia wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów 
niekorodujących
- elementy widoczne są lakierowane
 

W skład kompletu wchodzą:
- zestaw podstawowy obwiedni z ryglowaniem pionowym
- elementy ryglujące montowane na ramie okiennej
- zabierak klamki
- mikrowentylacja

nr esco j.m. DIN

70-844004 KPL. L
70-843997 KPL. R

70.03

Komplet podstawowy do skrzydła RU
z dodatkowym ryglowaniem w poziomie

Zastosowanie:
- okucie  do okna rozwierno-uchylnego do jedno i dwuskrzydłowych okien i 
drzwi balkonowych wyposażonych w okuciowy euro rowek skrzydła
- do okna lewego 
- do okna prawego
- min szerokość skrzydła 360 mm
- max szerokość skrzydła 1700 mm
- do wysokości skrzydła 700-2700 mm
- elementy okucia wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów 
niekorodujących
- elementy widoczne są lakierowane

W skład kompletu wchodzą:
- zestaw podstawowy obwiedni z dodatkowym ryglowaniem w poziomie
- elementy ryglujące montowane na ramie okiennej
- zabierak klamki
- mikrowentylacja

nr esco j.m. DIN

70-844020 KPL. L
70-844012 KPL. R
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Rozwórka RU

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- wykonanie stal nierdzewna,
- do okna lewego 
- do okna prawego

nr esco j.m. DIN szer. szkrzydła

70-843881 szt. L 360 - 509mm
70-843873 szt. R 360 - 509mm
70-843903 szt. L 510 - 794mm
70-843890 szt. R 510 - 794mm
70-843920 szt. L 795 - 1700mm
70-843911 szt. R 795 - 1700mm

Uwaga: stosować w zależności od szerokości skrzydła

70.04

Dodatkowa rozwórka nożycowa RU

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- wykonanie stal nierdzewna,
- do okna lewego 
- do okna prawego
- do skrzydeł o szerokości od 1201-1700 mm

nr esco j.m. DIN szer. szkrzydła

70-843946 szt. L 1201 - 1700mm
70-843938 szt. R 1201 - 1700mm
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Komplet zawiasów zaciskowych RU
nośność do 110kg

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- uniwersalne lewe/prawe
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- elementy widoczne są lakierowane
- nośność 110 kg

nr esco j.m. DIN kolor

70-844039 KPL. L+R RAL 9010
70-844047 KPL. L+R RAL 9005
70-844063 KPL. L+R srebrny
70-844055 KPL. L+R surowy
70-880701 KPL. L+R niro *

Uwaga: Do prawidłowego montażu wymagany zestaw 70-
844250 lub 70-844268
Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.05

Komplet zawiasów zaciskowych RU
nośność do 170kg

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- uniwersalne lewe/prawe
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- elementy widoczne są lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-844152 KPL. L+R RAL 9010
70-844160 KPL. L+R RAL 9005
70-844187 KPL. L+R srebrny
70-844179 KPL. L+R surowy
70-880817 KPL. L+R niro *

Uwaga: Do prawidłowego montażu wymagany zestaw 70-
844217 lub 70-844225
Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną
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Zestaw montażowy do zawiasów RU
nośność 110 i 140kg

Zastosowanie:
- do zawiasów rozwierno-uchylnych
- nośność 110 i 140 kg
- do okna lewego
- do okna prawego
- wykonanie stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN

70-844250 szt. L
70-844268 szt. R

70.06

Zestaw montażowy do 140kg

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okna lewego
- do okna prawego
- do skrzydeł o ciężarze powyżej 110 kg do 140 kg
-  wykonanie stal lakierowana

nr esco j.m. DIN kolor

70-844071 KPL. L RAL 9010
70-844080 KPL. R RAL 9010
70-844098 KPL. L RAL 9005
70-844101 KPL. R RAL 9005
70-844136 KPL. L srebrny
70-844144 KPL. R srebrny
70-844110 KPL. L surowy
70-844128 KPL. R surowy
70-880795 KPL. L niro *
70-880809 KPL. R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

Zestaw montażowy do zawiasów RU
nośność 170kg

Własności:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okna lewego
- do okna prawego
- wykonanie stal nierdzewna
- elementy widoczne są lakierowane
- nośność 170 kg

nr esco j.m. DIN wariant

70-844217 szt. L 170kg
70-844225 szt. R 170kg
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Dodatkowy zestaw ryglujący do okien RU
na wysokości

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła okiennego o wysokości od 1401-2700 mm
- do okna lewego
- do okna prawego
- wykonanie stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN

70-843962 KPL. L
70-843954 KPL. R

70.07

Dodatkowy zestaw ryglujący do okien RU
na szerokości

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła okiennego o szerokości od 1346 mm
- do okna lewego
- do okna prawego
- wykonanie stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN

70-843989 KPL. L
70-843970 KPL. R

Dodatkowy uniwersalny punkt ryglujący

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych i uchylnych
- uniwersalny lewy/prawy
- montaż na skrzydle i na ramie
- wykonanie stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN

70-844276 szt. L+R
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Dodatkowy punkt ryglujący
z zaczepem

Własności:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych i uchylnych
- do okien lewych
- do okien prawych
- wykonanie stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN

70-844284 szt. L
70-844292 szt. R

70.08

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

Wpuszczany mechanizm klamki

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego na trzpień 7mm

nr esco j.m. DIN

70-844349 szt. L+R
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Komplet zawiasów zaciskowych RU
nośność do 110kg

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- uniwersalne lewe/prawe
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- elementy widoczne są lakierowane
- nośność 110 kg

nr esco j.m. DIN kolor

70-844039 KPL. L+R RAL 9010
70-844047 KPL. L+R RAL 9005
70-844063 KPL. L+R srebrny
70-844055 KPL. L+R surowy
70-880701 KPL. L+R niro *

Uwaga: Do prawidłowego montażu wymagany zestaw 70-
844250 lub 70-844268
Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.09

Górna podpora zawiasu rozwiernego

Własności:
- do skrzydła biernego z ruchomym słupkiem
- do okien rozwiernych

nr esco j.m. DIN

70-844233 szt. L
70-844241 szt. R

Zestaw montażowy do zawiasów RU
nośność 110 i 140kg

Zastosowanie:
- do zawiasów rozwierno-uchylnych
- nośność 110 i 140 kg
- do okna lewego
- do okna prawego
- wykonanie stal nierdzewna

nr esco j.m. DIN

70-844250 szt. L
70-844268 szt. R
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Zestaw montażowy do 140kg

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okna lewego
- do okna prawego
- do skrzydeł o ciężarze powyżej 110 kg do 140 kg
-  wykonanie stal lakierowana

nr esco j.m. DIN kolor

70-844071 KPL. L RAL 9010
70-844080 KPL. R RAL 9010
70-844098 KPL. L RAL 9005
70-844101 KPL. R RAL 9005
70-844136 KPL. L srebrny
70-844144 KPL. R srebrny
70-844110 KPL. L surowy
70-844128 KPL. R surowy
70-880795 KPL. L niro *
70-880809 KPL. R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.10

Komplet podstawowy do okien rozwiernych

Zastosowanie:
- okucie do okien rozwiernych wyposażonych w okuciowy euro rowek 
skrzydła
- do okna lewego 
- do okna prawego
- min szerokość skrzydła 350 mm
- max szerokość skrzydła 1300 mm
- elementy okucia wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów 
niekorodujących

nr esco j.m. DIN

70-845205 KPL. L
70-845213 KPL. R

Dodatkowe narożniki ryglujące

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych oraz uchylnych
- szerokości dla skrzydła okiennego 1301-1700 mm
- do okna lewego lub prawego
- elementy okucia wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów 
niekorodujących

nr esco j.m. DIN

70-884634 KPL. L+R
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Rygiel skrzydła biernego

Zastosowanie:
- do skrzydła biernego z rowkiem okuciowym typu euro

Własności:
- z zaczepem do mikrowentylacji
- możliwość stosowania w systemach z podwójnym rowkiem okuciowym *

nr esco j.m. DIN

70-800588 szt. L+R

* dodatkowo należy domówić podkładki 70-800590

70.11

Dodatkowy punkt ryglujący
dla skrzydła o wysokości > 1400mm

Własności:
- do okna rozwierno-uchylnego
- montaż po stronie zawias

nr esco j.m. DIN wariant

70-844306 szt. L+R po stronie zawias

Dodatkowy punkt ryglujący
dla skrzydła o wysokości > 1400mm

Własności:
- do okna rozwierno-uchylnego
- montaż po stronie klamki

nr esco j.m. DIN wariant

70-844314 szt. L+R po stronie klamki

Zaczep rygla skrzydła biernego

Własności:
- do skrzydła biernego

nr esco j.m. DIN

70-844322 szt. L+R



- ryglowanie w pionie do skrzydeł o szerokości do 1200mm
- do systemów z pojedyńczym rowkiem okuciowym
- z regulacją docisku rygla

70-804315      kpl.           L+R

OTWOROWANIE LISTWY
TRANSMISYJNEJ

MONTAŻ W PROFILU OTWOROWANIE POD DŹWIGNIĘ

- ryglowanie w poziomie do skrzydeł o szerokości 1201mm-1400mm
- do systemów z pojedyńczym rowkiem okuciowym

70-804316      kpl.           L+R

stan: 11.2013     70.11.1        
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Listwa transmisyjna

Własności:
- do okna rozwierno-uchylnego
- długość zależnie od wariantu

nr esco j.m. DIN wariant

70-844357 szt. L+R 250mm
70-844365 szt. L+R 400mm
70-844373 szt. L+R 600mm
70-844381 szt. L+R 800mm
70-844390 szt. L+R 1000mm
70-844403 szt. L+R 1200mm
70-844411 szt. L+R 1400mm
70-844420 szt. L+R 1600mm
70-844438 szt. L+R 1800mm
70-844446 szt. L+R 2000mm
70-844454 szt. L+R 2200mm

70.12

Ogranicznik rozwarcia

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych

nr esco j.m. DIN wariant

70-577308 szt. R 200mm
70-577316 szt. L 200mm



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

OKUCIE SKRZYDŁA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- okucie do okna rozwiernego do jedno- i dwuskrzydłowych okien i drzwi 
balkonowych z profili aluminiowych wyposażonych w okuciowy eurorowek 
skrzydła
- min. szerokości skrzydła 350 mm
- do szerokości skrzydła 350-1700 mm
- do wysokość skrzydła 601-2800mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m.

70-499145 KPL.

70.13

PARA ZAWIASÓW 3-CZĘŚĆ. MORSA

Zastosowanie:
- zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do ciężaru skrzydła okiennego: 2 zawiasy okienne - 90 kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-707660 para L+R surowy
70-707678 para L+R srebrny
70-707686 para L+R czarny
70-707694 para L+R biały
70-789097 para L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien rozwiernych

stan: 05/2010

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-845248 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.14

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1201-1400 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-499153 KPL. L+R zakres: 1201-1400mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-707708 para L+R zakres: 1201-1400mm

71-707708 - 2 sztuki na okno



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien rozwiernych
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DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1401-2800 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

po stronie zawiasowej, jeżeli nie stosujemy 3 zawiasu

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-475378 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

- po stronie klamki

70.15

DODATKOWY ZAWIAS 3-CZĘŚCIOWY MORSA

Zastosowanie:
- dodatkowy zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do skrzydła okiennego: 1401-2800mm
- do ciężaru skrzydła okiennego: 3 zawiasy okienne - 100kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-475300 szt. L+R surowy
71-477460 szt. L+R srebrny
71-477494 szt. L+R czarny
71-475335 szt. L+R biały
71-880779 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

OGRANICZNIK ROZWARCIA DLA SKRZYDŁA R

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia do okna rozwiernego zapobiega wyłamaniu okna 
przez napór wiatru
- z mechanizmem ciernym
- zaciskowy
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN

70-475130 szt. L+R



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien uchylnych

stan: 05/2010

OKUCIE SKRZYDŁA UCHYLNEGO

Zastosowanie:
- okucie do okna uchylnego do jednoskrzydłowych okien z profili alumini-
owych wyposażonych w okuciowy eurorowek skrzydła
- min. szerokości skrzydła 400 mm
- do szerokości skrzydła 400-1200 mm
- do wysokość skrzydła 600-1400mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN

72-499170 KPL. L+R

70.16

PARA ZAWIASÓW 3-CZĘŚĆ. MORSA

Zastosowanie:
- zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do ciężaru skrzydła okiennego: 2 zawiasy okienne - 90 kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-707660 para L+R surowy
70-707678 para L+R srebrny
70-707686 para L+R czarny
70-707694 para L+R biały
70-789097 para L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.17

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1201-1400 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-499153 KPL. L+R zakres: 1201-1400mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-707708 para L+R zakres: 1201-1400mm

71-707708 - 2 sztuki na okno



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien uchylnych

stan: 05/2010

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1401-2800 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

po stronie zawiasowej, jeżeli nie stosujemy 3 zawiasu

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-475378 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

- po stronie klamki

70.18

DODATKOWY ZAWIAS 3-CZĘŚCIOWY MORSA

Zastosowanie:
- dodatkowy zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do skrzydła okiennego: 1401-2800mm
- do ciężaru skrzydła okiennego: 3 zawiasy okienne - 100kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-475300 szt. L+R surowy
71-477460 szt. L+R srebrny
71-477494 szt. L+R czarny
71-475335 szt. L+R biały
71-880779 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

BOCZNE NOŻYCE DO OKNA UCHYLNEGO

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia do okna uchylnego
- zaciskowy
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN

72-707635 para L+R

70.19

BOCZNE NOŻYCE DO OKNA UCHYLNEGO

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia do okna uchylnego
- zaciskowy
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN

70-475270 szt. L+R

OKUCIE SKRZYDŁA OKIENNEGO

Zastosowanie:
- okucie skrzydła uchylnego
- szerokość skrzydła: 900mm
- wysokość skrzydła: 600mm
- maksymalny ciężar skrzydła 15kg

nr esco j.m. DIN

72-499161 KPL. L+R

ZATRZASK LUFCIKA

Zastosowanie:
- należy stosować wraz z artykułem 71-476153

nr esco j.m. DIN kolor

62-476331 szt. L+R AL-czarny
62-476323 szt. L+R AL-EV1
62-476340 szt. L+R RAL 9010



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do skrzydła biernego

stan: 05/2010

DODATKOWY ZAWIAS 3-CZĘŚCIOWY MORSA

Zastosowanie:
- dodatkowy zawias 3-częściowy do okna rozwiernego
- do skrzydła okiennego: 1401-2800mm
- do ciężaru skrzydła okiennego: 3 zawiasy okienne - 100kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-475300 szt. L+R surowy
71-477460 szt. L+R srebrny
71-477494 szt. L+R czarny
71-475335 szt. L+R biały
71-880779 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.20
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DODATKOWY ZAWIAS 2-CZĘŚCIOWY MORSA

Zastosowanie:
- zawias 2-częściowy do oknien rozwiernych, uchylnych
- do ciężaru skrzydła okiennego:
2 zawiasy okienne - 80 kg
3 zawiasy okienne - 90 kg
- płytki mocujące posiadają specjalną krawędź zapobiegającą przemieszc-
zenie zawiasy na profilu  
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

71-475181 szt. L+R surowy
71-475203 szt. L+R srebrny
71-475190 szt. L+R czarny
71-475211 szt. L+R biały
71-880787 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



Okucia okienne Savio RIBANTA
okucia do skrzydła biernego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

KLAMKA OKIENNA MANON Z KLUCZEM

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475149 szt. L+R surowy A
70-475165 szt. L+R srebrny A+B
70-475157 szt. L+R czarny A+B
70-475173 szt. L+R biały A+B

70.21



Okucia okienne Savio RIBANTA
akcesoria

stan: 05/2010

ZABIERAK DO KLAMKI OKIENNEJ MANON

Zastosowanie:
- zabierak służy do współpracy z klamką okienną MANON
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN

71-475114 szt. L+R

70.22

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- montowany na skrzydle w eurorowku 
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN

70-475548 szt. L+R

ZACZEP REGULOWANY

Zastosowanie:
- zaczep regulowany służy do współpracy z elementrm ryglującym
-  montowany na ramie okiennej
- regulacja na zaczepie -/+ 1 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

po stronie klamki



Okucia okienne Savio RIBANTA
akcesoria

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

OGRANICZNIK OTWARCIA Z WKŁADKĄ

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia stosowany do okuć uchylno-rozwiernych blokuje 
rozwarcie, umożliwia uchylenie okna
- montowany w skrzydle okiennym
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

   

nr esco j.m. DIN kolor

70-598054 szt. L+R surowy
70-703249 szt. L+R czarny

70.23
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OGRANICZNIK RUCHU LISTWY TRANSMISYJNEJ

Zastosowanie:
- ogranicznik stosowany jako zakończenie listwy transmisyjnej do okien 
rozwiernych i uchylnych, powodujący zablokowanie klamki okiennej przed 
obrotem
- montaż w rowku okuciowym skrzydła okiennego
- stosowany do okien rozwiernych i uchylnych

UWAGA: Do skrzydła okiennego

nr esco j.m. DIN

71-475122 szt. L+R

DODATKOWY NAROŻNIK TRANSMISYJNY

Zastosowanie:
- dodatkowy narożnik transmisyjny stosowany do okien 
  powyżej ≥ 1401 mm
- montaż w rowku okuciowym skrzydła okiennego
- stosowany do okien rozwiernych i uchylnych

UWAGA: Do skrzydła okiennego

nr esco j.m. DIN

70-475564 szt. L+R
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OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

KOMPLET PODSTAWOWY DO SKRZYDŁA R-U

Zastosowanie:
- Zestaw podstawowy z nożycami R-U i zabierakiem klamki
- dla skrzydła o ciężarze 80kg
- 120kg z użyciem wzmocnienia naroża 70-499064 
- do szerokości skrzydła 350- 509 mm
- do wysokości skrzydła 600-2800mm

Podane wymiary skrzydła dotyczą parametrów okucia. Powyższe wymiary 
mogą zostać ograniczone parametrami profilii zastosowanych do konstrukcji 
okna.

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-476463 KPL. L+R zakres: 350-509mm

70.25

KOMPLET PODSTAWOWY DO SKRZYDŁA R-U

Zastosowanie:
- Zestaw podstawowy z nożycami R-U i zabierakiem klamki
- dla skrzydła o ciężarze 80kg
- 120kg z użyciem wzmocnienia naroża 70-499064 
- do szerokości skrzydła 510- 1700 mm
- do wysokości skrzydła 600-2800mm

Podane wymiary skrzydła dotyczą parametrów okucia. Powyższe wymiary 
mogą zostać ograniczone parametrami profilii zastosowanych do konstrukcji 
okna.

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-476471 KPL. L+R zakres: 510-1700mm



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 05/2010

KOMPLET ZAWIASÓW ZACISKOWYCH DO OKNA R-U

Zastosowanie:
- do ciężaru skrzydła okiennego 80 kg 
- 120kg z użyciem wzmocnienia naroża 70-499064

nr esco j.m. DIN kolor

70-477362 KPL. L+R AL-surowy
70-476692 KPL. L+R RAL 9005
70-477370 KPL. L+R srebrny
70-476820 KPL. L+R RAL 9010
70-718467 KPL. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.26

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

DODATKOWE NOŻYCE DO OKUCIA R-U

Zastosowanie:
- nożyce dodatkowe stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła o szerokości 1201-1700mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. informacje dodatkowe

70-485977 szt. zakres: 1201-1700mm



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY DO OKIEN R-U

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła okiennego wysokości 1401-2800 mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-485985 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

70.27

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN

70-476234 szt. L+R

DODATKOWY ZACZEP RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN kolor

72-476269 szt. L+R RAL 9010

WZMOCNIENIE NAROŻA

Zastosowanie:
- do okien o ciężarze skrzydła 80-120kg

nr esco j.m. DIN

70-499064 szt. L+R



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła biernego

stan: 05/2010

ZAWIAS DODATKOWY,  2-CZĘŚCIOWY "MORSA"

Zastosowanie:
- dla skrzydła buernego
- maksymalny ciężar skrzydła:
  2 zawiasy - 80kg
  3 zawiasy - 90kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-477397 szt. L+R AL-surowy
71-476161 szt. L+R AL-czarny
71-476188 szt. L+R AL-EV1
71-476170 szt. L+R RAL 9010
71-719560 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.28

KOMPLET ZAWIASÓW DLA OKNA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- dla skrzydła biernego o ciężarze 80kg
- 120kg z użyciem wzmocnienia naroża 70-499064

nr esco j.m. DIN kolor

70-486035 KPL. L+R Al-surowy
71-486000 KPL. L+R RAL 9005
71-486019 KPL. L+R srebrny
71-486027 KPL. L+R RAL 9010
71-719579 KPL. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła biernego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

RYGIEL "CHIUDO"

Zastosowanie:
- do blokowania skrzydła biernego

nr esco j.m. DIN

71-475351 szt. L+R

70.29

ZACZEP RYGLA "CHIUDO"

Zastosowanie:
- współpracuje z ryglem "Chiudo"

nr esco j.m. DIN

40-476404 szt. L+R

DODATKOWY PUNKT RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- ryglowanie w pionie po stronie zawiasów
- dla skrzydła o wysokości ≥ 1400mm

nr esco j.m. DIN

71-499110 szt. L+R

WZMOCNIENIE NAROŻA

Zastosowanie:
- do okien o ciężarze skrzydła 80-120kg

nr esco j.m. DIN

70-499064 szt. L+R



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła rozwiernego

stan: 05/2010

ZAWIAS DODATKOWY,  2-CZĘŚCIOWY "MORSA"

Zastosowanie:
- dla skrzydła buernego
- maksymalny ciężar skrzydła:
  2 zawiasy - 80kg
  3 zawiasy - 90kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-477397 szt. L+R AL-surowy
71-476161 szt. L+R AL-czarny
71-476188 szt. L+R AL-EV1
71-476170 szt. L+R RAL 9010
71-719560 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.30

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

ZABIERAK KLAMKI

Zastosowanie:
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN wariant

70-483230 szt. L+R A



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła rozwiernego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN

70-476234 szt. L+R

70.31

DODATKOWY ZACZEP RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN kolor

72-476269 szt. L+R RAL 9010

DODATKOWY NAROŻNIK TRANSMISYJNY GÓRNY

Zastosowanie:
- do okien o wysokości skrzydła > 1401mm

nr esco j.m. DIN

70-476293 szt. L+R

ZACISKOWY OGRANICZNIK  OTWARCIA

Zastosowanie:
- ogranicznik rozwarcia z hamulcem ciernym

nr esco j.m. DIN

71-476307 szt. L+R

DODATKOWY PUNKT RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- ryglowanie w pionie po stronie zawiasów
- dla skrzydła o wysokości ≥ 1400mm

nr esco j.m. DIN

71-499110 szt. L+R



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła uchylnego

stan: 05/2010

ZAWIAS - OGRANICZNIK UCHYŁU

Zastosowanie:
- do skrzydła o szerokości 900mm
- do skrzydła o wysokości 600mm
- maksymalny ciężar skrzydła 15kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-476153 szt. L+R Al-czarny

70.32

ZATRZASK LUFCIKA

Zastosowanie:
- należy stosować wraz z artykułem 71-476153

nr esco j.m. DIN kolor

62-476331 szt. L+R AL-czarny
62-476323 szt. L+R AL-EV1
62-476340 szt. L+R RAL 9010

ZAWIAS DODATKOWY,  2-CZĘŚCIOWY "MORSA"

Zastosowanie:
- dla skrzydła buernego
- maksymalny ciężar skrzydła:
  2 zawiasy - 80kg
  3 zawiasy - 90kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-477397 szt. L+R AL-surowy
71-476161 szt. L+R AL-czarny
71-476188 szt. L+R AL-EV1
71-476170 szt. L+R RAL 9010
71-719560 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła uchylnego

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.33

ZABIERAK KLAMKI

Zastosowanie:
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN wariant

70-483230 szt. L+R A

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN

70-476234 szt. L+R

DODATKOWY ZACZEP RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- do okien o szerokości skrzydła > 1401-1700mm

nr esco j.m. DIN kolor

72-476269 szt. L+R RAL 9010



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła uchylnego

stan: 05/2010

DODATKOWY NAROŻNIK TRANSMISYJNY GÓRNY

Zastosowanie:
- do okien o wysokości skrzydła > 1401mm

nr esco j.m. DIN

70-476293 szt. L+R

70.34

ZACISKOWY OGRANICZNIK UCHYŁU

Zastosowanie:

nr esco j.m. DIN

70-447196 szt. L+R

DODATKOWY PUNKT RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- ryglowanie w pionie po stronie zawiasów
- dla skrzydła o wysokości ≥ 1400mm

nr esco j.m. DIN

71-499110 szt. L+R



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
akcesoria do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010

ZAWIAS DODATKOWY,  2-CZĘŚCIOWY "MORSA"

Zastosowanie:
- dla skrzydła buernego
- maksymalny ciężar skrzydła:
  2 zawiasy - 80kg
  3 zawiasy - 90kg

nr esco j.m. DIN kolor

71-477397 szt. L+R AL-surowy
71-476161 szt. L+R AL-czarny
71-476188 szt. L+R AL-EV1
71-476170 szt. L+R RAL 9010
71-719560 szt. L+R niro *

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.35

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną





OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
akcesoria do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2011

OGRANICZNIK UCHYŁU DO OKIEN

Zastosowanie:
- ogranicznik do okna uchylnego z profili aluminiowych z eurorowkiem oraz 
rowkiem systemowym Newtec
- montaż zaciskowy, niewidoczny w rowku okuciowym
- do ciężaru skrzydła okiennego: 70 kg
- blokada uchyłu na zadanym kącie
- ramię wykonane ze stali nierdzewnej

nr esco j.m. DIN

70-750930 KPL. L+R

70.37



OKUCIA SYSTEMU NEW TEC
okucia do skrzydła biernego

stan: 05/2010

ZAWIAS OKIENNY 2-CZĘŚCIOWY TOP RAPID

Zastosowanie:
- zawias 2-częściowy do okna z profili aluminiowych wyposażonych w rowek 
okuciowy skrzydła NewTec
- do ciężaru skrzydła okiennego:
2 zawiasy okienne - 70 kg
3 zawiasy okienne - 80 kg
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-741230 szt. L+R AL-EV1
70-741213 szt. L+R czarny
70-741221 szt. L+R biały

70.38

ZAWIAS OKIENNY 3-CZĘŚCIOWY

Zastosowanie:
- zawias 2-częściowy do okna z profili aluminiowych wyposażonych w okuci-
owy rowek skrzydła NewTec
- do ciężaru skrzydła okiennego:
2 zawiasy okienne - 80 kg
3 zawiasy okienne - 90 kg
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN kolor

70-741299 szt. L+R AL-EV1
70-741272 szt. L+R czarny
70-741280 szt. L+R biały



 



SAVIO - RIBANTA INCANTO

stan: 05/2010
70.39



SAVIO - RIBANTA INCANTO

 Okucia obwiedniowe niewidoczne do okien aluminiowych
Ribanta INCANTO

Okno
rozwierno-uchylne

Okno
rozwierne

Okno dwuszkrzydlowe
rozwierne z ruchomym s³upkiem

Typy okien

Rama okienna

Skrzyd³o okienne
Rowek ramy okiennej

Rowek okuciowy skrzyd³a okiennego
“EUROROWEK”

Rowek ramy okiennej

m
ax

110

18
0 mm

STOSOWANIE OKUĆ OBWIEDNIOWYCH

70.40.00



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 05/2010

KOMPLET PODSTAWOWY RU
Ribanta INCANTO
Zastosowanie:
- okucie do okna rozwierno-uchylnego; do jedno- i dwuskrzydłowych okien i 
drzwi balkonowych; do profilialuminiowych zeurorowkiem okuciowym
- minimalna szerokość skrzydła 450mm
- do szerokości skrzydła 450-620mm
- do wysokości skrzydła 600-1400mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- niewidoczne zawiasy
Do ciężaru skrzydła okiennego do 100kg
W skład kompletu wchodzą następujące elementy:
- zestaw podstawowy obwiedni
- zestaw zawiasó do okna lewego lub prawego
- elementy ryglujące montowane na ramie okiennej
- nożyca rozwierno-uchylna
- zabierak klamki

nr esco j.m. DIN

70-733245 szt. L
70-733237 szt. R

70.40.01

KOMPLET PODSTAWOWY RU
Ribanta INCANTO
Zastosowanie:
- okucie do okna rozwierno-uchylnego; do jedno- i dwuskrzydłowych okien i 
drzwi balkonowych; do profilialuminiowych zeurorowkiem okuciowym
- minimalna szerokość skrzydła 621mm
- do szerokości skrzydła 621-1300mm
- do wysokości skrzydła 600-1400mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- niewidoczne zawiasy
Do ciężaru skrzydła okiennego do 100kg
W skład kompletu wchodzą następujące elementy:
- zestaw podstawowy obwiedni
- zestaw zawiasó do okna lewego lub prawego
- elementy ryglujące montowane na ramie okiennej
- nożyca rozwierno-uchylna 
- zabierak klamki

nr esco j.m. DIN

70-733229 szt. L
70-733210 szt. R



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do okien rozwierno-uchylnych

KLAMKA OKIENNA MANOM DO OKUĆ RU
Ribanta INCANTO
Zastosoewanie:
- klamka okienna do okuć rozwierno-uchylnych
  dla skrzydeł z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub laierowane
 
Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475521 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-845248 szt. L+R srebrny A+B
70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną

70.40.02

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY
Ribanta INCANTO
Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie do okuć rozwierno-uchylnych
- dla wysokości skrzydła 1401-2800mm

nr esco j.m.

70-733253 szt.

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY SKRZYDŁA R-U

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła okiennego o szerokości 1401-1700mm
- wszystkie elementy wykonane z materialów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
 

nr esco j.m. DIN

70-499137 szt. L+R



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 05/2010

DODATKOWE NOŻYCE DO OKUCIA R-U

Zastosowanie:
- nożyce dodatkowe stosowane do okuć rozwierno-uchylnych
- dla skrzydła o szerokości 1201-1700mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m.

70-475491 szt.

70.40.03



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do okien rozwiernych

OKUCIE SKRZYDŁA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- okucie do okna rozwiernego do jedno- i dwuskrzydłowych okien i drzwi 
balkonowych z profili aluminiowych wyposażonych w okuciowy eurorowek 
skrzydła
- min. szerokości skrzydła 350 mm
- do szerokości skrzydła 350-1700 mm
- do wysokość skrzydła 601-2800mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m.

70-499145 KPL.

70.40.04

KPL. ZAWIASÓW SKRZYDŁA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- zawiay ukryte do okna rozwiernego
- do okna lewego lub prawego
- min. szerokooeci skrzydła 400mm
- do szerokooeci skrzydła 400-1200mm
- do wysokooeæ skrzydła 600-1400mm
- do ciężaru skrzydła okiennego: 100kg
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej

nr esco j.m.

70-733261 KPL.

KLAMKA OKIENNA MANON Z PRZEKŁADNIĄ

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane
- rozstawy śrub mocujących przy klamkach lakierowanych:
 84,5  i 98 mm           
 92 i 104 mm po obrocie klamki - patrz instrukcja

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475505 szt. L+R surowy A
70-644188 szt. L+R surowy B
70-845248 szt. L+R srebrny A+B
70-475513 szt. L+R czarny A+B
70-475530 szt. L+R biały A+B
70-718475 szt. L+R niro * A

Uwaga:
* - wykonaie z powłoką PVD X imitującą stal nierdzewną



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do okien rozwiernych

stan: 05/2010

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1201-1400 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-499153 KPL. L+R zakres: 1201-1400mm

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-707708 para L+R zakres: 1201-1400mm

70.40.05

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1401-2800 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

po stronie zawiasowej, jeżeli nie stosujemy 3 zawiasu

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-475378 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

ZACZEP REGULOWANY

Zastosowanie:
- zaczep regulowany służy do współpracy z elementrm ryglującym
-  montowany na ramie okiennej
- regulacja na zaczepie -/+ 1 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

po stronie klamki



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do skrzydła biernego

RYGIEL SKRZYDŁA BIERNEGO R150 i R4

Zastosowanie:
- okucie do okna rozwiernego w dwuskrzydłowych oknach i drzwiach
   balkonowych do profili aluminiowych z eurorowkiem okuciowym
- ryglowanie w poziomie 
- nie wymaga frezowania profili 
- min. szerokości skrzydła 600 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej

nr esco j.m. DIN

71-707805 szt. L+R

Uwaga: potrzeba 2 sztuki na okno

70.40.06

KPL. ZAWIASÓW SKRZYDŁA ROZWIERNEGO

Zastosowanie:
- zawiay ukryte do okna rozwiernego
- do okna lewego lub prawego
- min. szerokooeci skrzydła 400mm
- do szerokooeci skrzydła 400-1200mm
- do wysokooeæ skrzydła 600-1400mm
- do ciężaru skrzydła okiennego: 100kg
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej

nr esco j.m.

70-733261 KPL.

DODATKOWY ZESTAW RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- dodatkowe ryglowanie stosowane do okuć rozwiernych
- dla skrzydła okiennego: szerokości 1401-2800 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

po stronie zawiasowej, jeżeli nie stosujemy 3 zawiasu

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

71-475378 szt. L+R zakres: 1401-2800mm



SAVIO - RIBANTA INCANTO
okucia do skrzydła biernego

stan: 05/2010

KLAMKA OKIENNA MANON Z KLUCZEM

Zastosowanie:
-do wszystkich typów okien z przylgą wewnętrzną
- skok klamki 19 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

Warianty mocowania:
A      - rozstaw 84,5 i 98mm
B      - rozstaw 92 i 104mm
A+B - rozstaw B po obrocie klami (patrz instrukcja)

nr esco j.m. DIN kolor wariant

70-475149 szt. L+R surowy A
70-475165 szt. L+R srebrny A+B
70-475157 szt. L+R czarny A+B
70-475173 szt. L+R biały A+B

70.40.07



SAVIO - RIBANTA INCANTO
akcesoria

ZABIERAK DO KLAMKI OKIENNEJ MANON

Zastosowanie:
- zabierak służy do współpracy z klamką okienną MANON
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN

71-475114 szt. L+R

70.40.08

ELEMENT (PUNKT) RYGLUJĄCY

Zastosowanie:
- element ryglujący służy do współpracy z zaczepem
- montowany na skrzydle w eurorowku 
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN

70-475548 szt. L+R

ZACZEP REGULOWANY

Zastosowanie:
- zaczep regulowany służy do współpracy z elementrm ryglującym
-  montowany na ramie okiennej
- regulacja na zaczepie -/+ 1 mm
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
ocynkowanej

nr esco j.m. DIN informacje dodatkowe

70-475556 szt. L+R zakres: 1401-2800mm

po stronie klamki



SAVIO - RIBANTA INCANTO
akcesoria

stan: 05/2010

OGRANICZNIK OTWARCIA Z WKŁADKĄ

Zastosowanie:
- ogranicznik otwarcia stosowany do okuć uchylno-rozwiernych blokuje 
rozwarcie, umożliwia uchylenie okna
- montowany w skrzydle okiennym
- wszystkie elementy wykonane z materiałów niekorodujących lub stali 
nierdzewnej 
- wszystkie elementy widoczne są anodowane lub lakierowane

   

nr esco j.m. DIN kolor

70-598054 szt. L+R surowy
70-703249 szt. L+R czarny

70.40.09

3.
5

20

19.5

OGRANICZNIK RUCHU LISTWY TRANSMISYJNEJ

Zastosowanie:
- ogranicznik stosowany jako zakończenie listwy transmisyjnej do okien 
rozwiernych i uchylnych, powodujący zablokowanie klamki okiennej przed 
obrotem
- montaż w rowku okuciowym skrzydła okiennego
- stosowany do okien rozwiernych i uchylnych

UWAGA: Do skrzydła okiennego

nr esco j.m. DIN

71-475122 szt. L+R

DODATKOWY NAROŻNIK TRANSMISYJNY

Zastosowanie:
- dodatkowy narożnik transmisyjny stosowany do okien 
  powyżej ≥ 1401 mm
- montaż w rowku okuciowym skrzydła okiennego
- stosowany do okien rozwiernych i uchylnych

UWAGA: Do skrzydła okiennego

nr esco j.m. DIN

70-528170 szt. L+R



 



ROTO ALU SYSTEM
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Rozwierno-uchylnych
Rozwiernych
Uchylnych
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ROTO ALU SYSTEM
540/540i

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05/2010
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Okna rozwierno-uchylne o wadze skrzydła do 90kg i 130kg
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Okna rozwierne o wadze skrzydła do 70kg.

Uwaga:
1. Diagramy zgodne z wytycznymi ROTO
2. Prosimy o weryfikację z danymi dostarczonymi przez producenta systemu
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ROTO ALU SYSTEM
T300-6/T300-10

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 05/2010

80 kg

Okna rozwierno-uchylne o wadze skrzydła do 80kg.
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Okna rozwierne o wadze skrzydła do 50kg.

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600
580

39
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

16
00

30 kg/m
240 kg

/m
2

50 kg
/m

260 kg/m
2

70 kg/m
2

80 kg/m
2

2250
2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

37
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

20 kg/m
2

30 kg/m
240 kg/m

2

50 kg/m
2

60 kg/m
2

Uwaga:
1. Diagramy zgodne z wytycznymi ROTO
2. Prosimy o weryfikację z danymi dostarczonymi przez producenta systemu
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ROTO ALU 540
okucia do okien rozwierno-uchylnych
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Graniczne wymiary skrzydeł
Szerokość skrzydła: 370 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 510 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)

70.43



ROTO ALU T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 07.2008
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Graniczne wymiary skrzydeł
Szerokość skrzydła: 390 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 580 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 80kg

70.44



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZESTAW ELEMENTÓW RYGLUJĄCYCH
ALU 540

Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o szerokości od 370 mm i wysokości od 510 mm.
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- blokada obrotu klamki w zestawie dodatkowym

nr esco j.m. DIN wariant

70-632147 szt. L+R V.01
70-632155 szt. L+R V.02

70.45

ZESTAW ELEMENTÓW RYGLUJĄCYCH
T300

Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o szerokości od 370 mm i wysokości od 510 mm.
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- blokada obrotu klamki w narożniku

nr esco j.m. DIN wariant

70-764850 szt. L+R V.01
70-764825 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 07.2008

ROZWÓRKA
ALU 540

Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych
- stosować zależnie od szerokości skrzydła
- stosować wraz z zawiasami do obciążenia 90/130kg

nr esco j.m. DIN szer. szkrzydła

70-743119 szt. L+R 601-1600mm
70-743127 szt. L+R 370-600mm

70.46

ROZWÓRKA
T300

Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych
- stosować zależnie od szerokości skrzydła
- stosować wraz z zawiasami do obciążenia 80kg

nr esco j.m. DIN szer. szkrzydła

70-764868 szt. L+R 701-1600mm
70-764841 szt. L+R 390-700mm

DODATKOWA ROZWÓRKA NOŻYCOWA
ALU 540/T300

Zastosowanie
- do okien rozwierno uchylnych 
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1600 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- współpracuje z dowolnymi rozwórkami Roto 540/T300

nr esco j.m. DIN wariant

70-632163 KPL. L+R V.01
70-632171 KPL. L+R V.02



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZAWIASY RU
ALU 540/540i

Zastosowanie
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- rodzaj płytki (KS1, KS2, KS3) zależny od  wymiarów rowka na ramie
- współpracuje z rozwórkami do ALU 540
 

nr esco j.m. DIN kolor

70-743151 KPL. L+R srebrny KS1
70-743160 KPL. L+R biały KS1
70-743178 KPL. L+R brązowy KS1
70-764418 KPL. L+R czarny KS1
70-753270 KPL. L+R surowy KS1
70-743283 KPL. L+R srebrny KS2
70-743291 KPL. L+R biały KS2
70-743305 KPL. L+R brązowy KS2
70-764426 KPL. L+R czarny KS2
70-753289 KPL. L+R surowy KS2
70-743399 KPL. L+R srebrny KS3
70-743402 KPL. L+R biały KS3
70-743410 KPL. L+R brązowy KS3
70-764434 KPL. L+R czarny KS3
70-753297 KPL. L+R surowy KS3

70.47

ZAWIASY RU
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwierno (wymagana specjalna rozwórka)
- do skrzydeł o ciężarze do 80kg 
- współpracuje z rozwórkami do T300
 

nr esco j.m. DIN kolor

70-764809 KPL. L+R srebrny
70-764817 KPL. L+R biały
70-764833 KPL. L+R czarny
70-764795 KPL. L+R surowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 07.2008

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743259 szt. L+R srebrny
70-477885 szt. L+R biały
70-733733 szt. L+R brązowy
70-764922 KPL. L+R czarny
70-477893 szt. L+R surowy

70.48

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743380 szt. L+R srebrny
70-477923 szt. L+R biały
70-477915 szt. L+R brązowy
70-764930 szt. L+R czarny
70-743372 szt. L+R surowy

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- wspołpracuje z dzielonym zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-764876 szt. L+R srebrny
70-764884 szt. L+R biały
70-764906 szt. L+R czarny
70-764914 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

KLAMKA DO WPUSZCZANEGO MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-671460 szt. L+R srebrny
70-753416 szt. L+R biały
70-753408 szt. L+R brązowy
70-754854 szt. L+R surowy

70.49

KLAMKA Z KLUCZYKIEM DO WPUSZ. MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki
- blokowana kluczem

nr esco j.m. DIN kolor

70-753424 szt. L+R srebrny
70-753440 szt. L+R biały
70-753432 szt. L+R brązowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 11/2009

WPUSZCZANY MECHANIZM KLAMKI
ALU 540

Zastosowanie
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego

nr esco j.m. DIN wariant

70-752800 szt. L+R z blokadą
70-765651 szt. L+R bez blokady

70.50

ŚRUBA M5x30 DO MECHANIZMU WPUSZCZANEGO
ALU 540/540i

nr esco j.m.

70-632651 szt.

DODATKOWE RYGLOWANIE MV
ALU 540

Zastosowanie:
- wymagane przy stosowaniu przekładni wpuszczanej
- może być stosowane zamiast bolca do nitowania

nr esco j.m. DIN

70-633135 szt. L+R

NAROŻNIK MV
Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych
- do dodatkowego ryglowania na szerokości lub wysokości
- do skrzydeł o szerokości od 1301 do 1600 mm
- do skrzydeł o wysokości od 1201 mm do 2400 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-743267 szt. L+R V.01
70-743275 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZESTAW ZABIERAKA
T300

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-764892 szt. L+R

70.51

ZABIERAK T, BEZ BLOKADY OBROTU KLAMKI
ALU 540/T300

Zastosowanie
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-632333 szt. L+R

ZABIERAK Z BLOKADĄ OBROTU KLAMKI
ALU 540

Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien sterowanych klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-731749 szt. L+R



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 07.2008

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02

70.52

BOLEC DO NITOWANIA
ALU 540/T300

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- do montażu na listwie transmisyjnej
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-630128 szt. L+R

ZESTAW MONTAŻOWY 130KG
ALU 540

Zastosowanie:
- montaż przed montażem zawiasów
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze powyżej 90 do 130 kg

nr esco j.m. DIN

70-742821 szt. L+R

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.



ROTO ALU 540
okucia do okien rozwiernych
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Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 370 mm - 1400 mm
Wysokość skrzydła: 510 mm - 2250 mm
Max masa skrzydła 50kg (70kg przy specjalnym montowaniu) 

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 3-częściowe)
Szerokość skrzydła: 370 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 510 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem) 

70.53



ROTO ALU T300-6
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 07.2008
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Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 370 mm - 1400 mm
Wysokość skrzydła: 500 mm - 2250 mm
Max masa skrzydła 50kg (70kg przy specjalnym montowaniu) 

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 3-częściowe)
Szerokość skrzydła: 390 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 580 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 80kg

70.54



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

KOMPLET PODSTAWOWY DO OKIEN ROZWIERNYCH
ALU 540

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do skrzydeł o szerokości od 370 mm do 1300 mm
- stosować zaleznie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-632317 szt. L+R V.01
70-632325 szt. L+R V.02

70.55

KOMPLET PODSTAWOWY DO OKIEN ROZWIERNYCH
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do skrzydeł o szerokości od 370 mm do 1300 mm
- stosować zaleznie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777439 szt. L+R V.01
70-777447 szt. L+R V.02

KOMPLET PODSTAWOWY DO OKIEN ROZWIERNYCH
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do mechanizmu rozporowego klamki

nr esco j.m. DIN

70-766330 szt. L+R



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 07.2008

ZESTAW OKUĆ RYGLUJĄCYCH Z RYGL. OBW.
ALU 540

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien o szerokości od 1301 mm do 1400 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-632341 szt. L+R V.01
70-632350 szt. L+R V.02

70.56

ZESTAW OKUĆ RYGLUJĄCYCH Z RYGL. OBW.
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien o szerokości od 1301 mm do 1400 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777412 szt. L+R V.01
70-777420 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZAWIASY RU
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwierno (wymagana specjalna rozwórka)
- do skrzydeł o ciężarze do 80kg 
- współpracuje z rozwórkami do T300
 

nr esco j.m. DIN kolor

70-764809 KPL. L+R srebrny
70-764817 KPL. L+R biały
70-764833 KPL. L+R czarny
70-764795 KPL. L+R surowy

70.57

ROZWÓRKA DO OKIEN ROZWIERNYCH
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- współpracuje z zawiasami do okien rozwierno-uchylnych

nr esco j.m. DIN

70-765066 szt. L+R



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 07.2008

ZAWIASY DO OKIEN ROZWIERNYCH
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- typ płytki (KS1, KS2, KS3) zależny od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN kolor

70-743194 KPL. L+R srebrny KS1
70-743208 KPL. L+R biały KS1
70-743216 KPL. L+R brązowy KS1
70-764469 KPL. L+R czarny KS1
70-753300 KPL. L+R surowy KS1
70-743313 KPL. L+R srebrny KS2
70-743321 KPL. L+R biały KS2
70-743330 KPL. L+R brązowy KS2
70-764477 KPL. L+R czarny KS2
70-753319 KPL. L+R surowy KS2
70-743453 KPL. L+R srebrny KS3
70-743461 KPL. L+R biały KS3
70-743470 KPL. L+R brązowy KS3
70-764485 KPL. L+R czarny KS3
70-753327 KPL. L+R surowy KS3

70.58

ZAWIASY DO OKIEN ROZWIERNYCH Z REGULACJĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- typ płytki zależny od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN kolor

70-765236 KPL. L+R srebrny KS1
70-765244 KPL. L+R biały KS1
70-765252 KPL. L+R brązowy KS1
70-765260 KPL. L+R czarny KS1
70-765228 KPL. L+R surowy KS1
70-765287 KPL. L+R srebrny KS2
70-765295 KPL. L+R biały KS2
70-765309 KPL. L+R brązowy KS2
70-765317 KPL. L+R czarny KS2
70-765279 KPL. L+R surowy KS2
70-765333 KPL. L+R srebrny KS3
70-765341 KPL. L+R biały KS3
70-765350 KPL. L+R brązowy KS3
70-765368 KPL. L+R czarny KS3
70-765325 KPL. L+R surowy KS3



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

71-752770 szt. L+R srebrny
71-752789 szt. L+R biały
70-742848 szt. L+R brązowy
70-764493 szt. L+R czarny
70-753521 szt. L+R surowy

70.59

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

70-765074 KPL. L+R srebrny
70-765082 KPL. L+R biały
70-765090 KPL. L+R czarny
70-765104 KPL. L+R surowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwiernych

stan: 07.2008

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743259 szt. L+R srebrny
70-477885 szt. L+R biały
70-733733 szt. L+R brązowy
70-764922 KPL. L+R czarny
70-477893 szt. L+R surowy

70.60

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743380 szt. L+R srebrny
70-477923 szt. L+R biały
70-477915 szt. L+R brązowy
70-764930 szt. L+R czarny
70-743372 szt. L+R surowy

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- wspołpracuje z dzielonym zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-764876 szt. L+R srebrny
70-764884 szt. L+R biały
70-764906 szt. L+R czarny
70-764914 szt. L+R surowy

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwiernych

MECHANIZM ROZPOROWY KLAMKI
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z zabierakiem do mechanizmu rozporowego klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-765139 szt. L+R srebrny
70-765147 szt. L+R czarny
70-765155 szt. L+R biały
70-765112 szt. L+R surowy

70.61

KLAMKA DO WPUSZCZANEGO MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-671460 szt. L+R srebrny
70-753416 szt. L+R biały
70-753408 szt. L+R brązowy
70-754854 szt. L+R surowy

KLAMKA Z KLUCZYKIEM DO WPUSZ. MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki
- blokowana kluczem

nr esco j.m. DIN kolor

70-753424 szt. L+R srebrny
70-753440 szt. L+R biały
70-753432 szt. L+R brązowy

ŚRUBA M5x30 DO MECHANIZMU WPUSZCZANEGO
ALU 540/540i

nr esco j.m.

70-632651 szt.



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwiernych

stan: 07.2008

ZESTAW ZABIERAKA
T300

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-764892 szt. L+R

70.62

ZABIERAK T, BEZ BLOKADY OBROTU KLAMKI
ALU 540/T300

Zastosowanie
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-632333 szt. L+R

ZABIERAK DO MECHANIZMU ROZPOROWEGO
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z mechanizmem rozporowym klamki

nr esco j.m. DIN

70-765120 szt. L+R



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien rozwiernych

WPUSZCZANY MECHANIZM KLAMKI
ALU 540

Zastosowanie
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego

nr esco j.m. DIN wariant

70-752800 szt. L+R z blokadą
70-765651 szt. L+R bez blokady

70.63

DODATKOWE RYGLOWANIE MV
ALU 540

Zastosowanie:
- wymagane przy stosowaniu przekładni wpuszczanej
- może być stosowane zamiast bolca do nitowania

nr esco j.m. DIN

70-633135 szt. L+R

DOCISK UKRYTY 540/540i
Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- do skrzydła biernego
- zależnie od typu rowka
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-764035 KPL. L+R V.01
70-764043 KPL. L+R V.02

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl stan: 07.2008 70.64



ROTO ALU 540
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 510 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 370 mm - 1300 mm
Max masa skrzydła 70 kg 

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 3-częściowe)
Szerokość skrzydła: 510 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 370 mm - 1300 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem) 

70.65



ROTO ALU T300-6
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 500 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 370 mm - 1300 mm
Max masa skrzydła 70kg 

70.66



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

KOMPLET PODSTAWOWY U
ALU 540

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-632430 szt. L+R V.01
70-632449 szt. L+R V.02

70.67

KOMPLET PODSTAWOWY U
T300

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777455 szt. L+R V.01
70-777463 szt. L+R V.02

KOMPLET PODSTAWOWY U
T300

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- do mechanizmu rozporowego klamki

nr esco j.m. DIN wariant

70-766666 szt. L+R V.01
70-766674 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

ZAWIASY DO OKIEN UCHYLNYCH
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- typ płytki (KS1, KS2, KS3) zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN kolor

70-743224 KPL. L+R srebrny KS1
70-743232 KPL. L+R biały KS1
70-743240 KPL. L+R brązowy KS1
70-764507 KPL. L+R czarny KS1
70-753335 KPL. L+R surowy KS1
70-743348 KPL. L+R srebrny KS2
70-743356 KPL. L+R biały KS2
70-743364 KPL. L+R brązowy KS2
70-764515 KPL. L+R czarny KS2
70-753343 KPL. L+R surowy KS2
70-743429 KPL. L+R srebrny KS3
70-743437 KPL. L+R biały KS3
70-743445 KPL. L+R brązowy KS3
70-764523 KPL. L+R czarny KS3
70-753351 KPL. L+R surowy KS3

70.68

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

71-752770 szt. L+R srebrny
71-752789 szt. L+R biały
70-742848 szt. L+R brązowy
70-764493 szt. L+R czarny
70-753521 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

70-765074 KPL. L+R srebrny
70-765082 KPL. L+R biały
70-765090 KPL. L+R czarny
70-765104 KPL. L+R surowy

70.69



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743259 szt. L+R srebrny
70-477885 szt. L+R biały
70-733733 szt. L+R brązowy
70-764922 KPL. L+R czarny
70-477893 szt. L+R surowy

70.70

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743380 szt. L+R srebrny
70-477923 szt. L+R biały
70-477915 szt. L+R brązowy
70-764930 szt. L+R czarny
70-743372 szt. L+R surowy

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- wspołpracuje z dzielonym zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-764876 szt. L+R srebrny
70-764884 szt. L+R biały
70-764906 szt. L+R czarny
70-764914 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

MECHANIZM ROZPOROWY KLAMKI
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z zabierakiem do mechanizmu rozporowego klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-765139 szt. L+R srebrny
70-765147 szt. L+R czarny
70-765155 szt. L+R biały
70-765112 szt. L+R surowy

70.71

KLAMKA DO WPUSZCZANEGO MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-671460 szt. L+R srebrny
70-753416 szt. L+R biały
70-753408 szt. L+R brązowy
70-754854 szt. L+R surowy

KLAMKA Z KLUCZYKIEM DO WPUSZ. MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki
- blokowana kluczem

nr esco j.m. DIN kolor

70-753424 szt. L+R srebrny
70-753440 szt. L+R biały
70-753432 szt. L+R brązowy



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

stan: 11/2009

WPUSZCZANY MECHANIZM KLAMKI
ALU 540

Zastosowanie
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego

nr esco j.m. DIN wariant

70-752800 szt. L+R z blokadą
70-765651 szt. L+R bez blokady

70.72

ŚRUBA M5x30 DO MECHANIZMU WPUSZCZANEGO
ALU 540/540i

nr esco j.m.

70-632651 szt.

DODATKOWE RYGLOWANIE MV
ALU 540

Zastosowanie:
- wymagane przy stosowaniu przekładni wpuszczanej
- może być stosowane zamiast bolca do nitowania

nr esco j.m. DIN

70-633135 szt. L+R



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZESTAW ZABIERAKA
T300

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-764892 szt. L+R

70.73

ZABIERAK T, BEZ BLOKADY OBROTU KLAMKI
ALU 540/T300

Zastosowanie
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-632333 szt. L+R

ZABIERAK DO MECHANIZMU ROZPOROWEGO
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z mechanizmem rozporowym klamki

nr esco j.m. DIN

70-765120 szt. L+R



ROTO ALU 540/T300-6
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02

70.74

BOLEC DO NITOWANIA
ALU 540/T300

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- do montażu na listwie transmisyjnej
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-630128 szt. L+R

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.



ROTO ALU 540i
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

Graniczne wymiary skrzydeł
Szerokość skrzydła: 405 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 520 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem) 

70.75



ROTO ALU T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 07.2008

Graniczne wymiary skrzydeł
Szerokość skrzydła: 390 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 580 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 80kg

70.76



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ELEMENTY RYGLUJĄCE
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o szerokości od 405 mm do 1600 mm
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-742970 szt. L+R V.01
70-742988 szt. L+R V.02

70.77

ELEMENTY RYGLUJĄCE
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o szerokości od 390mm do 1600mm
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777528 szt. L+R V.01
70-777536 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 07.2008

ROZWÓRKA
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- stosować zależnie od szerokości skrzydła

nr esco j.m. DIN szer. szkrzydła

70-743143 szt. L+R 405-600 mm
70-743135 szt. L+R 601-1600 mm

70.78

ROZWÓRKA
T300

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- stosować zależnie od szerokości skrzydła

nr esco j.m. DIN szer. szkrzydła

70-777226 szt. L+R 701-1600 mm
70-777234 szt. L+R 390-700 mm

DODATKOWA ROZWÓRKA NOŻYCOWA
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie
- do okien rozwierno-uchylnych 
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1600 mm
- stosować zaleznie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-742953 szt. L+R V.01
70-742961 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZAWIASY RU
ALU 540/540i

Zastosowanie
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- rodzaj płytki (KS1, KS2, KS3) zależny od  wymiarów rowka na ramie
- współpracuje z rozwórkami do ALU 540
 

nr esco j.m. DIN kolor

70-743151 KPL. L+R srebrny KS1
70-743160 KPL. L+R biały KS1
70-743178 KPL. L+R brązowy KS1
70-764418 KPL. L+R czarny KS1
70-753270 KPL. L+R surowy KS1
70-743283 KPL. L+R srebrny KS2
70-743291 KPL. L+R biały KS2
70-743305 KPL. L+R brązowy KS2
70-764426 KPL. L+R czarny KS2
70-753289 KPL. L+R surowy KS2
70-743399 KPL. L+R srebrny KS3
70-743402 KPL. L+R biały KS3
70-743410 KPL. L+R brązowy KS3
70-764434 KPL. L+R czarny KS3
70-753297 KPL. L+R surowy KS3

70.79

ZAWIASY RU
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwierno (wymagana specjalna rozwórka)
- do skrzydeł o ciężarze do 80kg 
- współpracuje z rozwórkami do T300
 

nr esco j.m. DIN kolor

70-764809 KPL. L+R srebrny
70-764817 KPL. L+R biały
70-764833 KPL. L+R czarny
70-764795 KPL. L+R surowy



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 07.2008

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743259 szt. L+R srebrny
70-477885 szt. L+R biały
70-733733 szt. L+R brązowy
70-764922 KPL. L+R czarny
70-477893 szt. L+R surowy

70.80

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743380 szt. L+R srebrny
70-477923 szt. L+R biały
70-477915 szt. L+R brązowy
70-764930 szt. L+R czarny
70-743372 szt. L+R surowy

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- wspołpracuje z dzielonym zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-764876 szt. L+R srebrny
70-764884 szt. L+R biały
70-764906 szt. L+R czarny
70-764914 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

KLAMKA DO WPUSZCZANEGO MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-671460 szt. L+R srebrny
70-753416 szt. L+R biały
70-753408 szt. L+R brązowy
70-754854 szt. L+R surowy

70.81

KLAMKA Z KLUCZYKIEM DO WPUSZ. MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki
- blokowana kluczem

nr esco j.m. DIN kolor

70-753424 szt. L+R srebrny
70-753440 szt. L+R biały
70-753432 szt. L+R brązowy

ŚRUBA M5x30 DO MECHANIZMU WPUSZCZANEGO
ALU 540/540i

nr esco j.m.

70-632651 szt.

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 07.2008

ZABIERAK KLAMKI DZIELONY
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-753360 szt. L+R

70.82

BOLEC ZABIERAKA WKŁADANY
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- możliwy do zastosowania zamiast zabieraka dzielonego
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-742830 szt. L+R

WPUSZCZANY MECHANIZM KLAMKI
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego
- współpracuje z systemem ROTO 540i

nr esco j.m. DIN wariant

70-753386 szt. L+R z blokadą
70-765678 szt. L+R bez blokady



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

NAROŻNIK MV
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1600 mm
- do skrzydeł o wysokości od 1201 mm do 2400 mm
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-743070 szt. L+R V.01
70-743089 szt. L+R V.02

70.83

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02

KOŃCÓWKA RYGLUJĄCA WKŁADANA
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-754846 szt. L+R

ZESTAW MONTAŻOWY 130KG
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze powyżej 90 kg do 130 kg

nr esco j.m. DIN

70-743186 szt. L+R



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwierno-uchylnych

stan: 11/2009

LISTWA POPYCHACZA
ALU 540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien

nr esco j.m. DIN wariant

70-859710 szt. L+R 3 mb.
70-859729 szt. L+R 2 mb.
70-859737 szt. L+R 1 mb.

70.84



ROTO ALU T540-10
okucia do okien uchylno-rozwiernych TF

130 kg
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Graniczne wymiary skrzydeł
Szerokość skrzydła: 390 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 520 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)

70.84.01



ROTO ALU T540-10
okucia do okien uchylno-rozwiernych TF

stan: 08/2010

ELEMENTY RYGLUJĄCE
ALU T540-10

Zastosowanie:
- do okien uchylno-rozwiernych
- do skrzydeł o szerokości od 390 mm do 1600 mm
- do skrzydeł o wysokości od 520 mm do 2400  mm
- zależnie od typu rowka na ramie
- do okien o ciężarze 90/130kg

nr esco j.m. DIN wariant

70-789585 szt. L+R V.01
70-880086 szt. L+R V.02

70.84.02

ROZWÓRKA
ALU T540-10

Zastosowanie:
-do okien uchylno-rozwiernych
- stosować zależnie od szerokości skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-857688 szt. L+R
70-789593 szt. L+R

DODATKOWA ROZWÓRKA NOŻYCOWA
ALU T540-10

Zastosowanie:
- do okien uchylno-rozwiernych
- do skrzydeł o szerokości od 1301 - 1600 mm
- stosować zaleznie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-853488 szt. L+R V.01
70-880078 szt. L+R V.02



ROTO ALU T540-10
okucia do okien uchylno-rozwiernych TF

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 08/2010

a

ZAWIASY RU
ALU 540/540i/T540-10 TF

Zastosowanie
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien uchylno-rozwiernych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- rodzaj płytki (KS1, KS2, KS3) zależny od  wymiarów rowka na ramie
- współpracuje z rozwórkami do ALU 540
 

nr esco j.m. DIN kolor Typ

70-743151 KPL. L+R srebrny KS1
70-743160 KPL. L+R biały KS1
70-743178 KPL. L+R brązowy KS1
70-764418 KPL. L+R czarny KS1
70-753270 KPL. L+R surowy KS1
70-743283 KPL. L+R srebrny KS2
70-743291 KPL. L+R biały KS2
70-743305 KPL. L+R brązowy KS2
70-764426 KPL. L+R czarny KS2
70-753289 KPL. L+R surowy KS2
70-743399 KPL. L+R srebrny KS3
70-743402 KPL. L+R biały KS3
70-743410 KPL. L+R brązowy KS3
70-764434 KPL. L+R czarny KS3
70-753297 KPL. L+R surowy KS3

70.84.03

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU T540-10 TF

Zastosowanie:
- do okien uchylno-rozwiernych
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-842915 szt. L+R srebrny
70-839930 szt. L+R biały
70-880060 szt. L+R brązowy
70-880051 szt. L+R czarny
70-857696 szt. L+R surowy



ROTO ALU T540-10
okucia do okien uchylno-rozwiernych TF

stan: 08/2010

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.

70.84.04

ZABIERAK KLAMKI DZIELONY
ALU 540i/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien uchylno-rozwiernych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-753360 szt. L+R



ROTO ALU T540-10
okucia do okien uchylno-rozwiernych TF

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 08/2010

NAROŻNIK MV
ALU 540i/T300-10/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1600 mm
- do skrzydeł o wysokości od 1201 mm do 2400 mm
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-743070 szt. L+R V.01
70-743089 szt. L+R V.02

Ryglowanie na szerokości nie dotyczy T540-10 TF
W przypadku T540-10 TF należy zastosować zestaw 70-880094

70.84.05

DODATKOWE RYGLOWANIE NA SZEROKOŚCI
ALU 540i/T300-10/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien uchylno-rozwiernych
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1600 mm
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-880094 szt. L+R V.01
70-880108 szt. L+R V.02

ZESTAW MONTAŻOWY 130KG
ALU 540i/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze powyżej 90 kg do 130 kg

nr esco j.m. DIN

70-743186 szt. L+R



ROTO ALU T540-10
okucia do okien uchylno-rozwiernych TF

stan: 08/2010

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02

70.84.06

KOŃCÓWKA RYGLUJĄCA WKŁADANA
ALU 540i/T300-10/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien uchylno-rozwiernych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-754846 szt. L+R

LISTWA POPYCHACZA
ALU 540i/T540-10 TF

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien

nr esco j.m. DIN wariant

70-859710 szt. L+R 3 mb.
70-859729 szt. L+R 2 mb.
70-859737 szt. L+R 1 mb.



ROTO ALU 540i
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008
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Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 405 mm - 1400 mm
Wysokość skrzydła: 520 mm - 2250 mm
Max masa skrzydła 50kg (70kg przy specjalnym montowaniu) 

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 3-częściowe)
Szerokość skrzydła: 405 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 520 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)

70.85



ROTO ALU T300-10
okucia do okien rozwiernych

stan: 07.2008
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Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 370 mm - 1400 mm
Wysokość skrzydła: 500 mm - 2250 mm
Max masa skrzydła 60kg 

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 3-częściowe)
Szerokość skrzydła: 390 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 580 mm - 2400 mm
Max masa skrzydła 80kg

70.86



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

KOMPLET PODSTAWOWY R
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do skrzydeł o szerokości od 405 mm do 1300 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-742996 szt. L+R V.01
70-743003 szt. L+R V.02

70.87

KOMPLET PODSTAWOWY R
T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do skrzydeł o szerokości od 370 mm do 1300 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777544 szt. L+R V.01
70-777560 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

stan: 07.2008

KOMPLET PODSTAWOWY R Z RYGLOWANIEM OBW.
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1400 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-743011 szt. L+R V.01
70-743020 szt. L+R V.02

70.88

KOMPLET PODSTAWOWY R Z RYGLOWANIEM OBW.
T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych 
- do skrzydeł o szerokości od 1301 mm do 1400 mm
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777552 szt. L+R V.01
70-777579 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZAWIASY RU
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwierno (wymagana specjalna rozwórka)
- do skrzydeł o ciężarze do 80kg 
- współpracuje z rozwórkami do T300
 

nr esco j.m. DIN kolor

70-764809 KPL. L+R srebrny
70-764817 KPL. L+R biały
70-764833 KPL. L+R czarny
70-764795 KPL. L+R surowy

70.89

ROZWÓRKA DO OKIEN ROZWIERNYCH
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- współpracuje z zawiasami do okien rozwierno-uchylnych

nr esco j.m. DIN

70-765066 szt. L+R



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

stan: 07.2008

ZAWIASY DO OKIEN ROZWIERNYCH
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- typ płytki (KS1, KS2, KS3) zależny od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN kolor

70-743194 KPL. L+R srebrny KS1
70-743208 KPL. L+R biały KS1
70-743216 KPL. L+R brązowy KS1
70-764469 KPL. L+R czarny KS1
70-753300 KPL. L+R surowy KS1
70-743313 KPL. L+R srebrny KS2
70-743321 KPL. L+R biały KS2
70-743330 KPL. L+R brązowy KS2
70-764477 KPL. L+R czarny KS2
70-753319 KPL. L+R surowy KS2
70-743453 KPL. L+R srebrny KS3
70-743461 KPL. L+R biały KS3
70-743470 KPL. L+R brązowy KS3
70-764485 KPL. L+R czarny KS3
70-753327 KPL. L+R surowy KS3

70.90

ZAWIASY DO OKIEN ROZWIERNYCH Z REGULACJĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- typ płytki zależny od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN kolor

70-765236 KPL. L+R srebrny KS1
70-765244 KPL. L+R biały KS1
70-765252 KPL. L+R brązowy KS1
70-765260 KPL. L+R czarny KS1
70-765228 KPL. L+R surowy KS1
70-765287 KPL. L+R srebrny KS2
70-765295 KPL. L+R biały KS2
70-765309 KPL. L+R brązowy KS2
70-765317 KPL. L+R czarny KS2
70-765279 KPL. L+R surowy KS2
70-765333 KPL. L+R srebrny KS3
70-765341 KPL. L+R biały KS3
70-765350 KPL. L+R brązowy KS3
70-765368 KPL. L+R czarny KS3
70-765325 KPL. L+R surowy KS3



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

71-752770 szt. L+R srebrny
71-752789 szt. L+R biały
70-742848 szt. L+R brązowy
70-764493 szt. L+R czarny
70-753521 szt. L+R surowy

70.91

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

70-765074 KPL. L+R srebrny
70-765082 KPL. L+R biały
70-765090 KPL. L+R czarny
70-765104 KPL. L+R surowy



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

stan: 07.2008

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743259 szt. L+R srebrny
70-477885 szt. L+R biały
70-733733 szt. L+R brązowy
70-764922 KPL. L+R czarny
70-477893 szt. L+R surowy

70.92

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743380 szt. L+R srebrny
70-477923 szt. L+R biały
70-477915 szt. L+R brązowy
70-764930 szt. L+R czarny
70-743372 szt. L+R surowy

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- wspołpracuje z dzielonym zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-764876 szt. L+R srebrny
70-764884 szt. L+R biały
70-764906 szt. L+R czarny
70-764914 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

KLAMKA DO WPUSZCZANEGO MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-671460 szt. L+R srebrny
70-753416 szt. L+R biały
70-753408 szt. L+R brązowy
70-754854 szt. L+R surowy

70.93

KLAMKA Z KLUCZYKIEM DO WPUSZ. MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki
- blokowana kluczem

nr esco j.m. DIN kolor

70-753424 szt. L+R srebrny
70-753440 szt. L+R biały
70-753432 szt. L+R brązowy

ŚRUBA M5x30 DO MECHANIZMU WPUSZCZANEGO
ALU 540/540i

nr esco j.m.

70-632651 szt.

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

stan: 07.2008

ZABIERAK KLAMKI DZIELONY
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-753360 szt. L+R

70.94

BOLEC ZABIERAKA WKŁADANY
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- możliwy do zastosowania zamiast zabieraka dzielonego
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-742830 szt. L+R

WPUSZCZANY MECHANIZM KLAMKI
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego
- współpracuje z systemem ROTO 540i

nr esco j.m. DIN wariant

70-753386 szt. L+R z blokadą
70-765678 szt. L+R bez blokady



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

DOCISK UKRYTY 540/540i
Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- do skrzydła biernego
- zależnie od typu rowka
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-764035 KPL. L+R V.01
70-764043 KPL. L+R V.02

70.95

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien rozwiernych

stan: 11/2009

KOŃCÓWKA RYGLUJĄCA WKŁADANA
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-754846 szt. L+R

70.96

LISTWA POPYCHACZA
ALU 540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien

nr esco j.m. DIN wariant

70-859710 szt. L+R 3 mb.
70-859729 szt. L+R 2 mb.
70-859737 szt. L+R 1 mb.



ROTO ALU 540i
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 520 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 405 mm - 1300 mm
Max masa skrzydła 70kg 

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 3-częściowe)
Szerokość skrzydła: 520 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 405 mm - 1300 mm
Max masa skrzydła 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)

70.97



ROTO ALU T300-10
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

Graniczne wymiary skrzydeł (zawiasy 2-częściowe)
Szerokość skrzydła: 500 mm - 1600 mm
Wysokość skrzydła: 370 mm - 1300 mm
Max masa skrzydła 70kg 

70.98



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

KOMPLET PODSTAWOWY U
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien uchylnych 
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-743038 szt. L+R V0.1
70-743046 szt. L+R V0.2

70.99

KOMPLET PODSTAWOWY U
T300-10

Zastosowanie:
- do okien uchylnych 
- zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-777587 szt. L+R V.01
70-777595 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

ZAWIASY DO OKIEN UCHYLNYCH
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien uchylnych
- do skrzydeł o ciężarze do 90kg (130kg z dodatkowym zestawem)
- typ płytki (KS1, KS2, KS3) zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN kolor

70-743224 KPL. L+R srebrny KS1
70-743232 KPL. L+R biały KS1
70-743240 KPL. L+R brązowy KS1
70-764507 KPL. L+R czarny KS1
70-753335 KPL. L+R surowy KS1
70-743348 KPL. L+R srebrny KS2
70-743356 KPL. L+R biały KS2
70-743364 KPL. L+R brązowy KS2
70-764515 KPL. L+R czarny KS2
70-753343 KPL. L+R surowy KS2
70-743429 KPL. L+R srebrny KS3
70-743437 KPL. L+R biały KS3
70-743445 KPL. L+R brązowy KS3
70-764523 KPL. L+R czarny KS3
70-753351 KPL. L+R surowy KS3

70.100

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3.5-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

71-752770 szt. L+R srebrny
71-752789 szt. L+R biały
70-742848 szt. L+R brązowy
70-764493 szt. L+R czarny
70-753521 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- wymiar "a" pomiędzy 3-5mm
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- uniwersalny, prawy/lewy (dostarczany jako prawy)
- do okien o ciężarze do 70kg
- ilość zawiasów dobierać zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN kolor

70-765074 KPL. L+R srebrny
70-765082 KPL. L+R biały
70-765090 KPL. L+R czarny
70-765104 KPL. L+R surowy

70.101



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743259 szt. L+R srebrny
70-477885 szt. L+R biały
70-733733 szt. L+R brązowy
70-764922 KPL. L+R czarny
70-477893 szt. L+R surowy

70.102

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ I KLUCZYKIEM
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- współpracuje z zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-743380 szt. L+R srebrny
70-477923 szt. L+R biały
70-477915 szt. L+R brązowy
70-764930 szt. L+R czarny
70-743372 szt. L+R surowy

KLAMKA Z PRZEKŁADNIĄ
T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- wspołpracuje z dzielonym zabierakiem

nr esco j.m. DIN kolor

70-764876 szt. L+R srebrny
70-764884 szt. L+R biały
70-764906 szt. L+R czarny
70-764914 szt. L+R surowy



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

KLAMKA DO WPUSZCZANEGO MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki

nr esco j.m. DIN kolor

70-671460 szt. L+R srebrny
70-753416 szt. L+R biały
70-753408 szt. L+R brązowy
70-754854 szt. L+R surowy

70.103

KLAMKA Z KLUCZYKIEM DO WPUSZ. MECHANIZMU
ALU 540/540i

Zastosowanie:
- współpracuje z wpuszczanym mechanizmem klamki
- blokowana kluczem

nr esco j.m. DIN kolor

70-753424 szt. L+R srebrny
70-753440 szt. L+R biały
70-753432 szt. L+R brązowy

ŚRUBA M5x30 DO MECHANIZMU WPUSZCZANEGO
ALU 540/540i

nr esco j.m.

70-632651 szt.

ROTO ALU 540/540i PODKŁADKA POD KLAMKĘ
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich klamek Roto za wyjątkiem mechanizmu rozporowego

nr esco j.m.

70-743054 szt.



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

stan: 07.2008

ZABIERAK KLAMKI DZIELONY
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką z przekładnią

nr esco j.m. DIN

70-753360 szt. L+R

70.104

BOLEC ZABIERAKA WKŁADANY
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- możliwy do zastosowania zamiast zabieraka dzielonego
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-742830 szt. L+R

WPUSZCZANY MECHANIZM KLAMKI
ALU 540i

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- współpracuje z klamką do mechanizmu wpuszczanego
- współpracuje z systemem ROTO 540i

nr esco j.m. DIN wariant

70-753386 szt. L+R z blokadą
70-765678 szt. L+R bez blokady



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

DOCISK UKRYTY 540/540i
Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- do skrzydła biernego
- zależnie od typu rowka
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-764035 KPL. L+R V.01
70-764043 KPL. L+R V.02

70.105

ZACZEP
ALU 540/540i/T300-6/T300-10

Zastosowanie:
- do wszystkich typów okien
- stosować zależnie od typu rowka na ramie
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN wariant

70-630136 szt. L+R V.01
70-630640 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540i/T300-10
okucia do okien uchylnych

stan: 11/2009

KOŃCÓWKA RYGLUJĄCA WKŁADANA
ALU 540i/T300-10

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- do okien rozwiernych
- do okien uchylnych
- zależnie od wymiarów skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-754846 szt. L+R

70.106

LISTWA POPYCHACZA
ALU 540i

Zastosowanie:
- do wszystkich rodzajów okien

nr esco j.m. DIN wariant

70-859710 szt. L+R 3 mb.
70-859729 szt. L+R 2 mb.
70-859737 szt. L+R 1 mb.



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

Okucie ST - komplet

Zastosowanie:
- do skrzydła biernego
- do okien o szerokości od 370 mm i wysokości od 591 mm

nr esco j.m. DIN

70-632570 szt. L+R

70.107



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

stan: 07.2008

Okucie ST - K komplet

Zastosowanie:
- do skrzydła biernego
- do okien o szerokości od 370 mm i wysokości od 591 mm

nr esco j.m. DIN

70-761281 szt. L+R

70.108



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2013

BLOKADA ROZWARCIA Z WKŁADKĄ CYLINDRYCZNĄ

Zastosowanie:
- do okien rozwierno-uchylnych
- jeśli blokada rozwarcia jest zamknięta na klucz, okno można ustawić
tylko w pozycji uchylnej. Rozwieranie okna jest zablokowane.
- współpracuje z zaczepem blokady

nr esco j.m. DIN kolor

70-633798 szt. L+R srebrny
70-753467 szt. L+R biały
70-633801 szt. L+R brązowy

70.109

ZACZEP BLOKADY ROZWARCIA

Zastosowanie:
- do okien rozwierno uchylnych
- współpracuje z blokadą rozwarcia

nr esco j.m. DIN

70-633844 szt. L+R

OGRANICZNIK ROZWARCIA ZACISKANY

Zastosowanie:
- do okien rozwiernych
- ogranicza kąt rozwarcia otwartego okna
- hamulec należy ustawic po zamontowaniu ogranicznika
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

71-630586 szt. L+R V.01
71-633836 szt. L+R V.02

OGRANICZNIK UCHYLENIA

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- ogranicza kąt uchyłu otwartego okna
- stosować zależnie od typu rowka na ramie

nr esco j.m. DIN wariant

70-742937 szt. L+R V.01
70-742945 szt. L+R V.02



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

stan: 04/2011

OGRANICZNIK UCHYŁU DO OKIEN

Zastosowanie:
- ogranicznik do okna uchylnego z profili aluminiowych z eurorowkiem oraz 
rowkiem systemowym Newtec
- montaż zaciskowy, niewidoczny w rowku okuciowym
- do ciężaru skrzydła okiennego: 70 kg
- blokada uchyłu na zadanym kącie
- ramię wykonane ze stali nierdzewnej

nr esco j.m. DIN

70-750930 KPL. L+R

70.110

ZATRZASK

Zastosowanie:
- do drzwi balkonowych
- utrzymuje skrzydło otwierane (w oknach/drzwiach)
w pozycji zamkniętej, ale nie zaryglowanej

nr esco j.m. DIN

70-325961 szt. L+R

ZATRZASK DOLNY, POZIOMY

Zastosowanie:
- do drzwi balkonowych
- do montażu: poziomo u dołu
- utrzymuje skrzydło otwierane (w oknach/drzwiach)
w pozycji zamkniętej, ale nie zaryglowanej

nr esco j.m. DIN

70-753483 szt. L+R

ZACZEP V.01 WYSOKOŚĆ 8mm

Zastosowanie:
- przy niekorzystnej krzywej otwierania skrzydła

nr esco j.m. DIN

70-673030 szt. L+R



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04/2011

MIKROWENTYLACJA

Zastosowanie:
- Przekręcenie klamki o 45° w dół (z położenia uchylnego) 
lub 45° do góry (z położenia rozwiernego), powoduje
osdunięcie skrzydła o 7 mm od ościeżnicy.

nr esco j.m. DIN wariant

70-558079 szt. L+R ALU 540
70-753459 szt. L+R ALU 540i

70.111

Przycinarka ALU 200/540 pneumatyczna
Pneumatyczna przycinarka wielofunkcyjna do obróbki profili
aluminiowych.
Wycinanie kanałów w listwie popychacza w profi lu skrzydła
(otwieranie narożników), wykrawanie otworów pod mechanizm
klamki, docinanie listew popychacza i wykrawanie otworów (fi= 6 mm).
Dostępna na zapytanie

nr esco j.m.

70-764205 szt.

PRZYCINARKA PNEUMATYCZNA KOMFORT PS4

Zastosowanie:
- do przycinania na wymiar listwy popychacza
- do wykrawania otworów w listwie popychacza

nr esco j.m. wariant

70-754897 szt. Fi 10mm
70-754900 szt. Fi 6mm

LINIAŁ STANDARDOWY

Zastosowanie:
- do przycinarki komfort

nr esco j.m.

70-754919 szt.



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

stan: 04/2011

LINIAŁ DO ROZWÓREK 370/390

Zastosowanie:
- do przycinarki komfort

nr esco j.m.

70-754927 szt.

70.112

RĘCZNA SZTANCA DO OTWORÓW

Zastosowanie:
- do wykonaywania odtworów w listwie popychacza ALU 540i

nr esco j.m.

70-754889 szt.

SZABLON DO LISTWY POPYCHACZA FI=10MM

nr esco j.m.

91-753696 szt.

SZABLON DO LISTWY POPYCHACZA FI=6MM

nr esco j.m.

91-633992 szt.

SZABLON

Zastosowanie:
- do mechanizmu klamki
- do listwy popychacza
- do blokady rozwarcia

nr esco j.m.

91-753419 szt.



ROTO ALU 540/540i
Akcesoria

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 07.2008

SZABLON DO ROZWÓRKI NOŻYCOWEJ

nr esco j.m.

91-753505 szt.

70.113

SZABLON

Zastosowanie:
- do rozwórki
- do dodatkowej rozwórki nożycowej
- do zaczepu ALU 540i

nr esco j.m.

91-753513 szt.

SZABLON DO MECH. WPUSZCZANEGO KLAMKI

nr esco j.m.

91-634069 szt.



OKUCIA
DO OKIEN

Akcesoria



OKUCIA DO OKIEN
Akcesoria - zatrzaski i zaczepy

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

stan: 08/2011

ZATRZASK WYWIETRZNIKA

Zastosowanie:
- do okien uchylnych

nr esco j.m. kolor

62-105228 szt. Al-EV1
62-138533 szt. Al.-c.brąz
62-264733 szt. RAL 9016

71.01.00

ZATRZASK WYWIETRZNIKA

Zastosowanie:
- do okien uchylnych

nr esco j.m. kolor

62-234206 szt. Al-EV1
62-234214 szt. Al-c.brąz
62-264687 szt. RAL 9016

ZACZEP

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- do montażu na powierzchni ramy

nr esco j.m. kolor

62-106895 szt. Al-EV1
62-138541 szt. Al-c.brąz
62-264717 szt. RAL 9016

ZACZEP
z odsadzeniem 7mm

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- do montażu na powierzchni ramy

nr esco j.m. kolor

62-234222 szt. Al-EV1
62-234230 szt. Al-c.brąz
62-264709 szt. RAL 9016

ZACZEP
z odsadzeniem 10mm

Zastosowanie:
- do okien uchylnych
- do montażu na powierzchni ramy

nr esco j.m. kolor

62-151890 szt. Al-EV1
62-151904 szt. Al-c.brąz
62-264695 szt. RAL 9016



OKUCIA DO OKIEN
Akcesoria - klamki uniwersalne

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

stan: 08/2011

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 33 mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-317624 szt. Al.-EV1 32mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

71.02.00

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 33mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-410250 szt. Al.-EV1 32 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 33 mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-890154 szt. Al.-EV1 32mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych



OKUCIA DO OKIEN
Akcesoria - klamki uniwersalne

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

stan: 08/2011

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30 mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-317632 szt. 32 mm 7 mm
70-317640 szt. 35 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

71.03.00

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30 mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410306 szt. 32mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

KLAMKA OKIENNA Z KLUCZYKIEM
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410322 szt. 32 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych



OKUCIA DO OKIEN
Akcesoria - klamki uniwersalne

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

stan: 08/2011

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30 mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-410292 szt. Al.-EV1 32mm 7 mm

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410330 szt. 32mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

71.04.00

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-719862 szt. 32 mm 7 mm
70-410268 szt. 35 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30 mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410373 szt. 32mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych
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KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410314 szt. 32 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

71.05.00

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-845914 szt. Al.-EV1 32 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych
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KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30 mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-410284 szt. Al.-EV1 32mm 7 mm

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410349 szt. 32mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

71.06.00

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30mm
- zamaskowane śruby montażowe

materiał Stal nierdzewna

nr esco j.m. L trzpień

70-410357 szt. 32 mm 7 mm
70-410365 szt. 35 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych

KLAMKA OKIENNA
greenteQ

Właściwości:
- bez mechanizmu powrotnego
- osadzona obrotowo na szyldzie owalnym
- szerokość szyldu 30mm
- zamaskowane śruby montażowe

nr esco j.m. kolor L trzpień

70-410276 szt. Al.-EV1 32 mm 7 mm

Uwaga:
- bez śrub montażowych




