
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
          
• uchwyt do poręczy 
• stal nierdzewna 
• łyŜeczka wypukła 
• wkręcany  

 

   
• uchwyt do poręczy    
• stalowy czarny lub niklowany 
• łyŜeczka owalna do poręczy 

okrągłej 
• z 3 otworami montaŜowymi  

lub wkręcany  
 

Art. nr Wymiary (mm)    Art. nr Wymiary (mm) Opis 

HSI 760900 średnica 55, łyŜeczka 38x23 
odstęp od ściany 65 

   HSI 788000 
średnica 55 

odstęp od ściany 
65 

łyŜeczka 42x20 

czarny, otwory 

     HSI 788010 
niklowany  
 otwory 

     HSI 788100 niklowany  
wkręcany M8x60 

 

• uchwyt do poręczy 
• mosiądz polerowany  
lub w brązie 

• łyŜeczka owalna płaska  
lub wypukła 

• z 3 otworami montaŜowymi  

  
• uchwyt do poręczy  
• kolor: srebro, nikiel, brąz, 

biały 
• aluminium 
• łyŜeczka płaska lub  

do poręczy okrągłej 
• z 3 otworami montaŜowymi 

Art. nr Wymiary (mm) Opis   Art. nr Wymiary (mm) Opis 

HSI 760100 średnica 50 
dystans od ściany 

70 
łyŜeczka 42x20 

płaska � poler    HSI 788410 

średnica 55 
odstęp od ściany 

65  
łyŜeczka 42x20 

 

wklęsła � srebro 

HSI 760200 wklęsła � poler    HSI 788420 wklęsła � nikiel 

HSI 760140 płaska � brąz    HSI 788440 wklęsła � brąz 

     HSI 788510 płaska � srebro 

     HSI 788520 płaska � nikiel 

     HSI 788540 płaska � brąz 

     HSI 788500 płaska � biały 

 
• uchwyt do poręczy 
• mosiądz polerowany   
• łyŜeczka owalna płaska 
lub do poręczy okrągłej 

• wkręcany 
 

  
• uchwyt do poręczy 
• aluminium 
• kolor: srebro, nikiel 
• łyŜeczka płaska lub  

do poręczy okrągłej 
• wkręcany 

Art. nr Wymiary (mm) Opis   Art. nr Wymiary (mm) Opis 

HSI 761100 średnica 50 
odstęp od ściany 70 

łyŜeczka 42x20, M8x60 

płaska   HSI 788610 
średnica 55 

65mm od ściany 
łyŜeczka 42x20 

M8x60 

wklęsła � srebro 

HSI 762200 wklęsła   HSI 788620 wklęsła � nikiel 

     HSI 788700 płaska � srebro 

     HSI 788720 płaska � nikiel 

Uchwyty do poręczy drewnianych 
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