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GD – grubość drzwi           Ø – średnica korpusu

wizjery nóżki blokujące, łańcuchy drzwiowe

wizjery nóżki blokujące

łańcuchy drzwiowe

Wizjer AMB14

znalowy, z przesłoną
kąt widzenia 180°

Wizjer AMB16

znalowy, z przesłoną
kąt widzenia 180°

 Wizjer

mosiężny, z przesłoną
kąt widzenia 200°

 Nóżka

stalowa, lakierowana
na sprężynie

Wizjer

aluminiowy, z przesłoną tworzywową
kąt widzenia 200°

* tylko na zamówienie

Wizjer PEDRET

mosiężny, z przesłoną
kąt widzenia 200°

Wizjer GERDA

mosiężny, z przesłoną
kąt widzenia 200°

Nóżka

stalowa, ocynkowana, z drewnianą gałką
długość 430 mm, wysuw 70 mm

Wizjer CYKLOP standardowy  

stalowy, z przesłoną
kąt widzenia 160°

Nóżka

korpus stalowy, lakierowany
długość 145 mm, wysuw 20 mm

Nóżka

korpus stalowy, lakierowany
lub ze stali nierdzewnej

Wizjer CYKLOP panoramiczny

stalowy, z przesłoną
kąt widzenia 200°

Nóżka

korpus znalowy galwanizowany
długość 120 mm, wysuw 28 mm

Łańcuch

mosiężny, galwanizowany

Łańcuch

mosiężny, galwanizowany

Łańcuch

stalowy, lakierowany

Ø 14 mm
GD 35–50 mm

Ø 16 mm
GD 50–85 mm

mosiądz OKD-0151 OKD-0161

nikiel matowy OKD-0152 OKD-0162

Ø 32 mm, GD 35–60 mm

OKD-0111 chrom

OKD-0112 mosiądz

OKD-0113 nikiel matowy

OKD-0114 patyna

OKD-0361 biała

OKD-0362 brązowa

OKD-0363 czarna

OKD-0364 popielata

OKD-0372 nikiel satyna

OKD-0351 ocynk żółty

Ø 25 mm, GD 35–60 mm

OKD-0101 chrom

OKD-0102 mosiądz

OKD-0103 nikiel matowy

OKD-0104 patyna

OKD-0501 mosiądz

OKD-0502 nikiel

OKD-0503 patyna

OKD-0521 biały

OKD-0522 brązowy

OKD-0523 złoty

OKD-0511 chrom

OKD-0512 mosiądz

OKD-0514 patyna

Ø 14 mm
GD 35–55 mm

chrom OKD-0001

mosiądz OKD-0002

nikiel satyna OKD-0003

patyna OKD-0004

Ø 16 mm
GD 35–60 mm

Ø 16 mm
GD 50–90 mm

chrom OKD-0011 OKD-0131

mosiądz OKD-0012 OKD-0132

nikiel satyna OKD-0013 OKD-0133

patyna OKD-0014 OKD-0134

Ø 14 mm
GD 35–60 mm

Ø 16 mm
GD 35–60 mm

Ø 16 mm
GD 60–85 mm

chrom OKD-0031 OKD-0041 OKD-0051

chrom matowy OKD-0032 OKD-0042 OKD-0052

mosiądz OKD-0033 OKD-0043 OKD-0053

patyna OKD-0034 OKD-0044 OKD-0054

długość 165 mm 220 mm 265 mm 320 mm

średnica 14 mm 14 mm 18 mm 25 mm

biała OKD-0301 OKD-0311 OKD-0321 OKD-0331

brązowa OKD-0302 OKD-0312 OKD-0322 OKD-0332

czarna OKD-0303 OKD-0313 OKD-0323 OKD-0333

ocynk biały OKD-0314

ocynk żółty OKD-0316

szara OKD-1216

długość 130 mm 180 mm

wysuw 35 mm 55 mm

biała OKD-0401 OKD-0411

brązowa OKD-0402 OKD-0412

stal nierdzewna
matowa OKD-0403 OKD-0413

Ø 16 mm
GD 40–70 mm

Ø 16 mm
GD 60–110 

mm
mosiądz* OKD-0081 OKD-0091

nikiel matowy* OKD-0082 OKD-0092

patyna* OKD-0083 OKD-0093

Ø 14 mm
GD 34–56 mm

Ø 16 mm
GD 38–66 mm

chrom OKD-0171 OKD-0181

mosiądz OKD-0172 OKD-0182

nikiel matowy OKD-0173 OKD-0183

patyna OKD-0174 OKD-0184
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odbojnikiodbojniki

odbojniki

Chwytak ścienny

mosiężny, zatrzaskowy
przykręcany do ściany i do drzwi 

rozstaw otworów montażowych podstawy 46 mm 
wysokość podstawy 30 mm

Odbojnik ścienny

znalowy, z gumowym amortyzatorem
przykręcany, ścienny

długość 74 mm

Odbojnik na klamkę

gumowy, zakładany na klamkę

Odbojnik BUMS

tworzywowy, samoprzylepny

Odbojnik

gumowy, biały, ze śrubą ozdobną
przykręcany

wysokość 29 mm, średnica 34 mm

Odbojnik

gumowy, przykręcany
wysokość 60 mm, średnica 49 mm

Odbojnik

tworzywowy, przykręcany + nakładany 
wysokość 73 mm, średnica 30 mm

Odbojnik

ze stali nierdzewnej, przykręcany
z gumowym amortyzatorem

z bolcem stabilizującym
wysokość 24 mm, średnica 45 mm

Odbojnik

ze stali kwasoodpornej, przykręcany
z gumowym amortyzatorem

wysokość 31 mm, średnica 20/27 mm

Odbojnik

ze stali kwasoodpornej, przykręcany
z gumowym amortyzatorem

wysokość 45 mm, średnica 27/34 mm

Odbojnik

ze stali kwasoodpornej, przykręcany
z gumowym amortyzatorem

wysokość 28 mm, średnica 21/28 mm

Odbojnik

tworzywowy, przykręcany
z gumowym amortyzatorem i maskownicą

wysokość 40 mm, średnica 30/37 mm

Odbojnik

tworzywowy, przykręcany + nakładany 
wysokość 44 mm, średnica 30 mm

Odbojnik

gumowy, przykręcany 
średnica 32 mm

Odbojnik

ze stali nierdzewnej, przykręcany
z gumowym amortyzatorem

z bolcem stabilizującym
wysokość 38 mm, średnica 41 mm

Odbojnik

ze stali kwasoodpornej, przykręcany
z gumowym amortyzatorem

wysokość 30 mm, średnica 30/39 mm

Odbojnik

aluminiowy, przykręcany
z gumowym amortyzatorem i maskownicą

wysokość 36 mm, średnica 30/38 mm

Odbojnik

gumowy, przykręcany

Odbojnik

tworzywowy, przykręcany
z maskownicą wkrętu 

wysokość 27 mm, średnica 30 mm

Odbojnik

gumowy, przykręcany
(bez wkrętu w zestawie!)

wysokość 80 mm, średnica 69 mm

OKD-0901-2 chrom

OKD-0902-2 mosiądz OKD-0921 mosiądz

OKD-0951 bezbarwny

OKD-0641 biały

OKD-0642 brązowy

OKD-0643 czarny

OKD-0644 szary

OKD-0681 biały

OKD-0682 szary

OKD-0701 nikiel matowy OKD-0711 nikiel matowy

OKD-0731 stal kwasoodporna OKD-0732 stal kwasoodporna

OKD-0741 nikiel szczotkowany

OKD-0733 stal kwasoodporna OKD-1233 stal kwasoodporna

OKD-0742 brązowy

OKD-0671 biały

OKD-0672 brązowy

OKD-0673 czarny

OKD-0674 szary

OKD-0691 biały

OKD-0692 brązowy

OKD-0693 czarny

OKD-0661 bezbarwny

OKD-0662 beżowy

OKD-0663 biały

OKD-0664 brązowy

główka śruby

OKD-0611 chrom

OKD-0612 mosiądz

wysokość 10 mm 14 mm

Ø 40 Ø 60

bezbarwny OKD-0931 OKD-0941

beżowy OKD-0932 OKD-0942

biały OKD-0933 OKD-0943

brązowy OKD-0934 OKD-0944

szary OKD-0935 OKD-0945

czarny OKD-0936 OKD-0946

wys. 28 mm
Ø 32 mm

wys. 42 mm
Ø 42 mm

biały OKD-0621 OKD-0631

brązowy OKD-0622 –

czarny OKD-0623 OKD-0632

szary OKD-0624 –

OKD-0651 czarny
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tuleje wentylacyjne, uszczelnienia progowe szczotkoweodbojniki

Odbojnik kulisty samoprzylepny

samoprzylepny
z gumowym amortyzatorem

wysokość 24 mm, średnica 45 mm

Uszczelnienie w profilu H2

profil aluminium, szczotka czarna
długość 1 m

Uszczelnienie w profilu H5

aluminiowe
długość 1 m

Uszczelnienie w profilu F2

profil aluminium, szczotka czarna
długość 1 m

Uszczelnienie w profilu F5

profil aluminium, szczotka czarna
długość 1 m

Odbojnik walec mały

znalowy, przykręcany
z gumowym amortyzatorem

wysokość 25 mm, średnica 27/33 mm

Odbojnik kwadratowy

znalowy, przykręcany
z gumowym amortyzatorem

wysokość 35 mm, szerokość 17/25 mm

Odbojnik stojący

obudowa stal nierdzewna
waga 0,9 kg

wolnostojący, z gumowym amortyzatorem
wysokość 72 mm, szerokość 67/72 mm

Odbojnik klin

drewno korkowe
wysokość 2/16 mm 
szerokość 32 mm 
długość 95 mm

Odbojnik kulisty

przykręcany
z gumowym amortyzatorem

z bolcem stabilizującym
wysokość 24 mm, średnica 45 mm

Uszczelnienie w profilu H (samoprzylepne)

tworzywowe
odporne na promienie UV

długość 925 mm

Uszczelnienie w profilu H3

profil aluminium, szczotka czarna
długość 1 m

Uszczelnienie w profilu H8

profil aluminium, szczotka czarna
długość 1 m

Uszczelnienie w profilu F3

profil aluminium, szczotka czarna
długość 1 m

Tuleja PVC

tworzywowa, lakierowana, średnica 40 mm (otwór w drzwiach) do drzwi grubości 36–44 mm

Odbojnik walec duży

znalowy, przykręcany
z gumowym amortyzatorem

wysokość 30 mm, średnica 28/38 mm

Odbojnik baryłkowy

znalowy, przykręcany
z gumowym amortyzatorem

wysokość 35 mm, średnica 20/34 mm

Odbojnik leżący

obudowa stal nierdzewna
waga 0,9 kg

wolnostojący, z gumowym amortyzatorem
wysokość 46 mm, szerokość 92/102 mm

Odbojnik klin

gumowy
wysokość 2/16 mm 
szerokość 32 mm 
długość 95 mm

OKD-0751 chrom

OKD-0752 mosiądz matowy

OKD-0753 nikiel szczotkowany

OKD-0754 patyna

OKD-0771 chrom

OKD-0772 mosiądz matowy

OKD-0773 nikiel szczotkowany

OKD-0774 patyna

OKD-0791 chrom

OKD-0792 mosiądz matowy

OKD-0793 nikiel szczotkowany

OKD-0794 patyna

OKD-0781 chrom

OKD-0782 mosiądz matowy

OKD-0783 nikiel szczotkowany

OKD-0784 patyna

OKD-0803 nikiel szczotkowany

OKD-0804 patyna

OKD-0761 chrom

OKD-0762 mosiądz matowy

OKD-0763 nikiel szczotkowany

OKD-0764 patyna

OKD-0768 czarny matowy

OKD-1001 białe

OKD-1002 brązowe

OKD-1021 S = 14 mm

OKD-1032 S = 24 mm

OKD-1023 S = 34 mm

OKD-1061 S = 14 mm

OKD-1062 S = 24 mm

OKD-1063 S = 34 mm

OKD-1042 S = 60 mm

OKD-1043 S = 80 mm

OKD-0811 nikiel

OKD-0812 patyna

OKD-0815 czarny matowy

OKD-1101 przezroczysty

OKD-1102 biały

OKD-1103 szary

OKD-0821 nikiel

OKD-0822 patyna

OKD-0823 czarny matowy

OKD-1104 korkowy

OKD-1011 S = 10 mm

OKD-1031 S = 25 mm

OKD-1032 S = 35 mm

OKD-1033 S = 45 mm 

OKD-1051 S = 10 mm

OKD-1071 S = 25 mm

OKD-1072 S = 35 mm

OKD-1073 S = 45 mm

OKD-0901-0 biała

OKD-0902-0 brązowa

OKD-0903 nikiel satyna

OKD-0904 złoty matowy

OKD-0905 chrom

OKD-0906 buk

OKD-0907 calvados

OKD-0908 olcha

OKD-0909 jasny dąb

OKD-0912 czarna

OKD-0913 ciemny brąz

uszczelnienia progowe szczotkowe

tuleje wentylacyjne


