
BLOCATOARE – FITINGURI 

http://www.movera.com/shop/produkte/caravaning-

technik/beschlagteile/backPID/beschlagteile/categories/beschlagteile.html?tt_products%5Blimit%5D=31 

 

blocator glisant elastic de fixare 

Dimensiune: 9 mm 

Cu secțiune inferioară mobil, 2-parti., Culoare alb 

 

Art.-Nr. 9942621 

 PRET: 3,15 € 

 

  



   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Șină protecție  aluminiu 
argintiu 
100 cm          9961040    7,30 € Lățime 12 mm 
Tarif de bază pe 1 metru = 7,30 €  Prețul pe metru :
200 cm          9961050   15,70 € negru                           
Tarif de bază pe 1 metru = 7,85 € gri                                
300 cm          9961060   24,10 € roșu                             
Tarif de bază pe 1 metru = 8,05 € visiniu                           

alb                                

 

 

roșu și alb                     
Pachet de 20 de metri
alb                               
negru                           
gri                               
roșu                             
visiniu                          
roșu și alb                    

mâner 
Material sintetic, culoare negru, cu plăci și  
capac pt șurub. 

9916954   5,20 € 
 

 

 
 

Banda umplutură ornamente Balama u
țime 12 mm  Zinc turnat sub, vopsit gri
țul pe metru : șuruburi M6. 

negru                           9916102    1,85 € 
gri                                9916103    1,85 € 9949840   
șu                             9916104    1,85 € 

visiniu                           9916105    1,85 €  

 

alb                                9916101   1,85 € 
șu și alb                     9916106   1,85 € 

Pachet de 20 de metri 
alb                               9916111   19,90 € 
negru                           9916112   19,90 € 
gri                                9916113   19,90 € 

                             9916114   19,90 € 
visiniu                          9916115   19,90 € 
șu și alb                    9916116   19,90 € Cheie p

Pentru pătrat 7- 10 mm.
9949920   

Balama ușă rulota 
Zinc turnat sub, vopsit gri-argintiu cu set de  

9949840   27,55 € 

Cheie pătrat ă 
10 mm. 
9949920   5,80 € 



 

 

 

 

 Zăvor despartitor - ușă 
construcție zinc turnat sub presiune, cromate, 
dimensiune ptr. fiecare clapă și  placa de 
fixare Din două
 3 mm/5mm           9968748   11,50  € alb                     
6 mm/8 mm           9968749   11,50  € gri închis            
9 mm/11mm          9968295   11,50  € 
16 mm/18 mm       9968751   11,50  € 

 

 

 

 

Din două
Opritor  u șă din material plastic,

Cu secțiune inferioară mobilă,  gri                         
alb 9 mm           9942621  3,15 € maro                     
alb 3 mm           9942622  3,15 € alb                        

 

 

 

Opritor  u șă PLOPP 

Din două piese Opritor  u
alb                     9985018  5,20 € ⑤fix partea de sus 
gri închis            9968084  5,20 € gri                    9968010   

maro                9968030   
alb                   9991975   
⑥fix partea de jos 
gri                    9968020   
maro                9968040   
alb                   9991976   

 

 

Opritor  u șă 
Din două piese pt blocare a ușii 
din material plastic, 
gri                         9968080  2,90 € 
maro                     9968110  2,90 €   Opritor  u
alb                        9968112  2,90 € magnetic 

alb                        9968086  

Opritor  u șă 
 

9968010   2,65 € 
9968030   2,65 € 
9991975   2,65 € 

 
9968020   2,65 € 
9968040   2,65 € 
9991976   2,65 € 

Opritor  u șă 

9968086  17,80 € 



   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Euro Carry Doorstop Distanțier pt opritor  u șă PLOPP Consolă de susținere din material plastic 
Pentru Fiat Ducato / Citroen Jumper  alb                     9985019  2,40 € Potrivit ca un suport pentru blaturi de lucru 

 / Peugeot Boxer.Permite un punct de oprire  gri închis            9903623  2,40 € pliante.Pivotează lateral. Lungime cca. 190 mm 
suplimentară a ușii glisante. 

  Instalarea se efectuează în pragul ușii. 
 

9968300    4,15 € 
Model de la 07/2006 

 

 
 

 9982819    24,10 € 
 

 
 

 
 

 
 

Pt.blocare a capacului 
Legătură de cauciuc cu suport, mic 65 mm  

 

 
Pt.blocare a capacului 

 
9949560    5,20 € Legătură de cauciuc cu suport, mare 125 mm  

Scai /  bandă autoadezivă 
  60 cm     9915801     4,75 € 
 

9949570    6,10 € 
500 cm   9974560   12,55 € 

  
     



 

 

 

 

 

 

HYMER agățătoare pentru haine HYMER agățătoare pentru haine agățătoare pentru haine 
2 x  vopsit RAL 9006 din material plastic Argintiu  2 cârlige. Dimensiuni aprox. H 50 x L 50 mm. 

9936698   6,85 € 9936704   2,90 € 9936695   6,25 € 
2 x  vopsit în nichel mat. 

9936701   6,85 € 
 

 

 

 

 

 

agățătoare pentru haine cârlig de pălărie 
3 cârlige. Dimensiuni cca 100 x 50 mm (L x 
H) Anexa pentru Art.-Nr. 9936695. 

Cuiere duble 9936697   6,85 € 9936696   6,25 € 
Aliaj lustruit, 40/25 mm 
3 buc /pac.     9969310    5,55  €  

 

Sina -T ptr. Perdele 
2 m      9974580     5,20 € 
3 m      9974590     7,30 € 
5 m      9974600   10,45 € 

  



 

 

 

 

 

 

Cârlig de perete Suport pentru prosop mic Cleme perdea 
Montare cu șurub simplu ascuns sau inclus 2 x plăci de montaj, de culoare gri. pentru Sina -T 
alternativ cu silicon Sikaflex. Montare cu șurub simplu ascuns sau 25 buc /pac   9974520   2,10 € 
2 buc / pac.   9969301  5,00 € alternativ cu silicon Sikaflex. 

2 buc / pac.   9969306  5,00 € 
 

 

 

 

 

 

Opritoare /capete  
Cleme rotunde  gri pentru Sina -T 

pentru tuburi rotunde Ø 16 - 25 mm Suport pentru prosop eliptic 6 buc /pac   9974530   1,85 € 
distanta de perete în funcție de diametrul 
tubului inclus 2 x plăci de montaj, de culoare gri. 
Montare cu șurub simplu ascuns sau Montare cu șurub simplu ascuns sau 
alternativ cu silicon Sikaflex. alternativ cu silicon Sikaflex. 
2 buc / pac.   9969303  5,00 € 2 buc / pac.   9969307  5,00 € 

  



 

 

 

 

 

 

Cârlig culisant -  gri 
Tub Ø 12 mm x 400 mm. Set de 6 cârlige 

9969305   8,95 € 
Sistem fixare ustensile 

 

 

constă dintr-un cablu de 180 mm lungime 
cauciuc 
 (Ø 4 mm),precum și 6  cârlige de fixare inclusiv.  

Opritor u șă  capace. Cârligele  pot fi atașate individual.  
Ușile compartimentului de depozitare nu se 
vor   Șuruburi de montaj nu sunt incluse în livrare. 
mai inchide accidental. 
500 cm 9966310    15,70  € 

2 buc / pac.  9968980  5,20 € 
Suport de prosop 

Țeavă Ø 20 mm x 600 mm. Distanța până 
 la perete de 35 mm 

9969304   9,95 € 

 


