
klamka na szyldzie dzielonym

ELIKA

PASUJĄCE SZYLDY DOLNE

SZYLD KRÓTKI
NA WKŁADKĘ
kod: LO1_002S

SZYLD KRÓTKI
NA KLUCZ
kod: LO1_001S

SZYLD KRÓTKI
WC
kod: LO1_003S

KUCHINOX Polska Sp. z o.o. Sp. k.
al. Kościuszki 3
90-418 Łódź

5
LAT

Gwarancja*

* Szczegóły w karcie gwarancyjnej.

KLAMKA NA SZYLDZIE DZIELONYM

Materiał wykonania: znal
Wykończenie: chrom / biały
Wymiary:
- szyld: ø50 mm 
- rękojeść (dł): 123 mm
Rozstaw otworów
montażowych: 41 mm
kod: KAE_600A

• Wykonana z wysokiej jakości stopu ZnAlowego
• Idealnie gładka chromowa powierzchnia
 z modnym akcentem kolorystycznym
• Nowoczesny design
• Do wyboru 6 wersji kolorystycznych
 pasuje do jasnych pomieszczeń i białych drzwi
 na zasadzie harmonii i kontrastu



klamka na szyldzie dzielonym
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SZYLD KRÓTKI
NA WKŁADKĘ
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SZYLD KRÓTKI
NA KLUCZ
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Gwarancja*

* Szczegóły w karcie gwarancyjnej.

KLAMKA NA SZYLDZIE DZIELONYM

Materiał wykonania: znal
Wykończenie: chrom / czarny
Wymiary:
- szyld: ø50 mm 
- rękojeść (dł): 123 mm
Rozstaw otworów
montażowych: 41 mm
kod: KAE_900A

• Wykonana z wysokiej jakości stopu ZnAlowego
• Idealnie gładka chromowa powierzchnia
 z modnym akcentem kolorystycznym
• Nowoczesny design
• Do wyboru 6 wersji kolorystycznych
 pasuje do jasnych pomieszczeń i białych drzwi
 na zasadzie harmonii i kontrastu



klamka na szyldzie dzielonym
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KUCHINOX Polska Sp. z o.o. Sp. k.
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90-418 Łódź
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Gwarancja*

* Szczegóły w karcie gwarancyjnej.

KLAMKA NA SZYLDZIE DZIELONYM

Materiał wykonania: znal
Wykończenie: różowe złoto/ biały
Wymiary:
- szyld: ø50 mm 
- rękojeść (dł): 123 mm
Rozstaw otworów
montażowych: 41 mm
kod: KAE_800W

• Wykonana z wysokiej jakości stopu ZnAlowego
• Idealnie gładka chromowa powierzchnia
 z modnym akcentem kolorystycznym
• Nowoczesny design
• Do wyboru 6 wersji kolorystycznych
 pasuje do jasnych pomieszczeń i białych drzwi
 na zasadzie harmonii i kontrastu



klamka na szyldzie dzielonym
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Gwarancja*

* Szczegóły w karcie gwarancyjnej.

KLAMKA NA SZYLDZIE DZIELONYM

Materiał wykonania: znal
Wykończenie: różowe złoto/ czarny
Wymiary:
- szyld: ø50 mm 
- rękojeść (dł): 123 mm
Rozstaw otworów
montażowych: 41 mm
kod: KAE_800B

• Wykonana z wysokiej jakości stopu ZnAlowego
• Idealnie gładka chromowa powierzchnia
 z modnym akcentem kolorystycznym
• Nowoczesny design
• Do wyboru 6 wersji kolorystycznych
 pasuje do jasnych pomieszczeń i białych drzwi
 na zasadzie harmonii i kontrastu



klamka na szyldzie dzielonym
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KUCHINOX Polska Sp. z o.o. Sp. k.
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Gwarancja*

* Szczegóły w karcie gwarancyjnej.

KLAMKA NA SZYLDZIE DZIELONYM

Materiał wykonania: znal
Wykończenie: złoto/ biały
Wymiary:
- szyld: ø50 mm 
- rękojeść (dł): 123 mm
Rozstaw otworów
montażowych: 41 mm
kod: KAE_G00W

• Wykonana z wysokiej jakości stopu ZnAlowego
• Idealnie gładka chromowa powierzchnia
 z modnym akcentem kolorystycznym
• Nowoczesny design
• Do wyboru 6 wersji kolorystycznych
 pasuje do jasnych pomieszczeń i białych drzwi
 na zasadzie harmonii i kontrastu



klamka na szyldzie dzielonym
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90-418 Łódź

5
LAT

Gwarancja*

* Szczegóły w karcie gwarancyjnej.

KLAMKA NA SZYLDZIE DZIELONYM

Materiał wykonania: znal
Wykończenie: złoto/ czarny
Wymiary:
- szyld: ø50 mm 
- rękojeść (dł): 123 mm
Rozstaw otworów
montażowych: 41 mm
kod: KAE_G00B

• Wykonana z wysokiej jakości stopu ZnAlowego
• Idealnie gładka chromowa powierzchnia
 z modnym akcentem kolorystycznym
• Nowoczesny design
• Do wyboru 6 wersji kolorystycznych
 pasuje do jasnych pomieszczeń i białych drzwi
 na zasadzie harmonii i kontrastu


