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Incuietoare metal rulotă  

Dimensiune (cm): 10,4 x 4,8 cm, Model: MC 400, Design: MC 400 

Art.-Nr. 9968912     

 PRET: 69,25 € 

  



Încuietori si accesorii de mobilă 

 

 

 

 

 

 

Încuietoare Push-button  Încuietoare Push-button Mini 
Pt. sertare și  dulapuri. Pt. sertare și  dulapuri. Încuietoare usa toaletă 
Pentru grosimi de max. 15 mm. maro    9942540    5,55 € Complet cu 2 tije rotative (80 cm fiecare) care pot  
maro    9942591    7,10 € alb       9942550    5,55 € fi scurtate si 3 puncte de blocare 
alb       9942600    7,10 € argintiu mat         9949691    47.20 € 
gri        9942640    7,10 € 

 

 

 

 

 

 

Încuietoare de mobilă Încuietoare Push Mini Tija - arc cu balamale 
încastrate. Pentru grosime lemn de până  Pt. sertare și  dulapuri. utilizabil în  unghi;pe dreapta sau stânga 
la 15 mm,  gaura de 45 mm 4 buc. / pac.    9968380           8,35 €  150 mm    9968420    6,85 € 
maro    9968130    6,25 €  250 mm    9968430    7,30 € 
gri        9968131    6,25 € 

 



 

 

 

 

 

 

Suport usite- rabatabil Suport usite- "Cara-Top" În cuietoare cu magnet 
Pt. usi  dulapuri. Cu forță arc reglabilă pentru usite ușoare forță  6 kg. Culoare maro 
Poate fi utilizat pe dreapta și stânga, 
maro,plastic Negru din plastic, de 120 mm 
de 150 mm Poate fi utilizat pe dreapta și stânga, 5 buc. / pac.    9968280         6,85 € 
6 buc. / pac.    9968450          6,85 € 1 buc. / pac.    9949940         5,20 € 

 

 

 

 

 

 

Încuietoare Double Ball Balama Încuietoare WK 
Alama, cu bile de otel cromat solide în poziție verticală Pt. usi  dulapuri. 
43 mm Din alamă;lustruită; 30 x 67 mm ocru maro 
2 buc. / pac.    9949600         7,10 € 2 buc. / pac.     9949610         20,95 € 1 buc. / pac.     9985014         3,95 € 

  



 

 

 

 

 

 

Balama Balama "Easy on" cu arc Balama de plastic 
din oțel / bronz completa din metal ;galvanizate, 40 x 40 mm. 
cotit 50 mm înălțime. unghi de deschidere de 90 °, 
9 mm 4 buc. / pac. 9968520  7,30 € 2 buc. / pac.    9949830         11,10 € 10 buc. / pac.    9968580         3,10 € 
5 mm 4 buc. / pac. 9968530  5,50 € 

 

 

 

 

 

 

Colț conector mobilă Suport conector mobilă Suport de șină dulap 
Plastic, cu capac, plastic plastic 
dimensiuni 60 x 21 x 21 mm. negru gri        6 buc. / pac. 9968652  2,90 € pt tub de 20 mm  
6 buc. / pac.    9968650         3,70 € maro deschis 6 buc. / pac. 9968653  2,90 € 2 buc. / pac.    9968620         2,05 € 

  



 

 

șuruburi  
Oțel inoxidabil, DIN 7983 

2,9 x 9,5 20 buc. / pac. 9946510 4,75 € 
2,9 x 13 20 buc. / pac. 9946520 4,75 € 
4,2 x 25 10 buc. / pac. 9946600 4,75 € 
4,2 x 19 12 buc. / pac. 9946590 4,75 € 
4,2 x 16 12 buc. / pac. 9946550 4,75 € 
3,5 x 13 15 buc. / pac. 9946530 4,75 € 
2,9 x 16 20 buc. / pac. 9946560 4,75 € 

 

 

  



Încuietori si accesorii pt usi de intrare si aditionale pt rulote  si autorulote

 

 

 

 

Complet cu mâner 
Dimensiuni exterioare 125 x 65 mm, 2 chei
pentru grosime u

inchidere dininterior  

 

 

Incuietoare metal rulotă  

MC 

MC 700 10 x 7 cm         9968910  69,25 € 
MC 400 10.4 x 4,8 cm   9968912  69,25 € 

cu bol

 

Încuietori si accesorii pt usi de intrare si aditionale pt rulote  si autorulote 

 

 

Incuietoare metal rulotă  

 

 

Complet cu mâner și blocare interior  
Dimensiuni exterioare 125 x 65 mm, 2 chei 
pentru grosime ușă  25-40 mm  

                   9968830  104,95 € 
inchidere dininterior  9968912  69,25 € 

protec
este plasat între cilindru de blocare 
Culoare: portocaliu luminos
2 buc. / pac.    9968941        
 

 

cilindru Încuietoare 
cu bolț cârlig, capac protectie și 2 chei 

9949795   30,40 € capac protectie
2 buc. / pac.    9949800       

protecție Twist 
este plasat între cilindru de blocare și carcasa 
Culoare: portocaliu luminos 

9968941        6,25 € 

capac protectie 
9949800       4,15 € 



                           FF-System HSC (High Security Cylinder) de la FAWO 

 

 

 

 

 

 

Cheie plianta, FMS HSC, Încuietoare OLIVE S Capac de umplere  apa 
pentru o siguranță sporită maneta rotativă Fără cilindru si  cheie . 

9985016   9,70 € Pentru sistemul  HSC. Maner orizontal pentru sistem FF-ZWO + HSC 
negru    9968725   14,65 € 9968722    11,50 € 

 

 

 

 

 

 

Încuietoare Ușă FF-sistem ZWO / HSC Încuietoare FMS ZWO / HSC 
Sistem de inchidere FF HSC din plastic, fără cilindru , fără șuruburi. maneta rotativă, din plastic. Forma romb fără  

cilindru  FMS HSC       9968723    6,10 € negru:   9985015 17,80  €  cilindru cu  manșon (D = 55 mm) și garnitură de 
cheie FMS 2/buc.         9916351    6,10 €  cauciuc. 

negru:   9985017  13,15  € 

  



Încuietori si accesorii de la Safe-Tec / STS    - Livrate fără cilindri 

 

 

 

 

 

 

Gat de umplere cu apă Încuietoare Pătrat Încuietoare elipsoid 
capac cu balamale , cu închidere magnetică Cu răsucire Cu răsucire 
plastic special rezistent la raze UV.  negru   9968935    20,95  € Absolut rezistent la apa si coroziune  
fără incuietoare trebuie  comandata separat.  alb       9968172    20,95  € Potrivit pentru perete grosime de până la 50 mm.  
Dimensiuni 14,5 x 13 x 9 cm, greutate 0.178 
kg  90 x 40 x 100 mm (L x Î x A). cca.150 g. 
alb:   9914253  17,80  € FF HSC  alb-gri        9968906    29.35  € 

FF HSC. Negru        9968907    29.35  € 

 

 

 

 

STS/Zadi alb-gri        9968908    29.35  € 
STS/Zadi negru         9968909    29.35  € 

 

 

Încuietoare dreptunghiulară Încuietoare elipsoid 
Pentru grosimea peretelui 30-45 mm Cu răsucire 
Dimensiuni (L x H x D) 70 x 40 x 65 mm. 110x42 mm, 

 inclusiv. Bolt și placa de montaj Încuietoare exterior 
negru   9968743     20,95  € STS/Zadi negru         9980677    29.35  € Pentru perete cu grosime de 30-45 mm 
alb       9968173     20,95  € 9968742   50,35 € 

  



 

 

 

 

Încuietoare KUBUS 
Dimensiuni 140x80 mm Cu răsucire
negru   9968169     37,75  € 78 x 42 mm
alb       9968171     37,75  € negru :    

 

 

 

 

Încuietoare - cutia buteliei de gaz 
cu capac de protecție 

9968744   24,10 € 

 

 

 

Încuietoare elipsoid - mică Încuietoare rotativ
Cu răsucire 150 x 70 mm, ptr. grosime blat de u
78 x 42 mm cu șurub și placă de montaj,Culoare alb
negru :    9968931   20,95  € STS/Zady  9980674   

HSC          9980675   

Închidere centralizatã u
pentru 4 usi aditionale si u
telecomandă și semnalizare cu LED
inteligent în 2 grupe (de exemplu, dreapta / 
 stânga a vehiculului),cablajul simplu  prin 
distribuție, 
supraveghere permanent
multe tipuri de vehicule,adecvate pentru
Încuietoare KUBUS

4 usi aditionale si ușa  intrare    
1 usa aditionala                        
Emițător                                   

 

 

Încuietoare rotativă Salino 
150 x 70 mm, ptr. grosime blat de ușă  26-45 mm, 

ă de montaj,Culoare alb-gri 
9980674   37,75 € 
9980675   37,75 € 

centralizatã ușa  intrare si aditionale 
pentru 4 usi aditionale si ușa  intrare,inclusiv  

și semnalizare cu LED-uri,control  
inteligent în 2 grupe (de exemplu, dreapta /  
stânga a vehiculului),cablajul simplu  prin 

supraveghere permanentă,pot fi adaptate la mai  
multe tipuri de vehicule,adecvate pentru 
Încuietoare KUBUS 

șa  intrare    9949796  839,95 € 
aditionala                        9949797  146,95 € 
tor                                   9949798   73,45 € 



Încuietori si accesorii de la Safe-Tec / STS    - Livrate cu cilindri si chei 

 

 

 

 

 

 

Încuietoare ușa Favorit 2001 Încuietoare ușa din interior Europa 
Capac de umplere  apa Cu inchidere din exterior și interior,Etanșa 

Fără cilindru si  cheie .Cu aerisire cu 4 șuruburi grosime ușă : 32 - 36 mm   9968759  19.90 € 
negru:            9968736 13,60 € grosime ușă : 29-34 mm   9968922  48.25 € 
alb :               9968735 13,60 € grosime ușă : 35 -40 mm  9968923  48.25 € 
albastru :        9980672 13,60 € 

 

 

 

 

 

 

Încuietoare elipsoid Încuietoare Pătrat Încuietoare dreptunghiular ă 
Cu răsucire Dimensiuni (L x H x D) 70 x 40 x 65 mm. 

mică    78x42 mm       9968924   36,70 € negru   9968926   36,70 € negru   9968970   36,70 € 
mare  110x42 mm      9968925   36,70 € alb       9980676   36,70 € alb       9968168   36,70 € 

  



 

 

 

 

 

 

Încuietoare - cutia buteliei de gaz Cilindru de Încuietoare Cilindru de Încuietoare STS 

cu capac de protecție Grosime 2,5 mm. 
Grosime 3 mm.potrivite si  pentru Încuietori STS 
si 

9968927   36,70 € 1 cilindru& 2 chei   9949003  18,85 € Zadi mai vechi. 
3 cilindri & 2 chei   9949004  34,60 € 1 cilindru& 2 chei   9980673  20,95 € 
5 cilindri & 2 chei   9949005  50,35 € 3 cilindri & 2 chei   9980679  36,70 € 

5 cilindri & 2 chei   9980678  52,45 € 

 

 

Capac de umplere  apa 
Cu aerisire 
negru:            9968928   29,35 € 
alb :               9968929   29,35 € 
albastru :       9980671   29,35 € 

 


