
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

• zacisk do szyby model 20 
• przyłącze płaskie  

lub do rury 

 

  
 • zacisk do szyby model 22 

• przyłącze płaskie  
lub do rury 

• dodatkowo sworzeń 
zabezpieczający 

• materiał: stal nierdzewna V4A  14… 
                   stal nierdzewna V2A 13… 
  stal ocynkowana – powierzchnia surowa …00 
(zalecany do malowania proszkowego)  
  stal ocynkowana w powłoce –  
efekt stali nierdzewnej …19  chrom matowy …16   
chrom błyszczący …17  lakierowany …31   
mosiądz lakierowany na złoto …21 

• materiał: stal nierdzewna V4A  14… 
                   stal nierdzewna V2A 13… 
  stal ocynkowana – powierzchnia surowa …00 
(zalecany do malowania proszkowego)  
  stal ocynkowana w powłoce – 
efekt stali nierdzewnej …19  chrom matowy …16   
chrom błyszczący …17  lakierowany …31   
mosiądz lakierowany na złoto …21 

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

QRA 14.2006.000.12 

szyba: 6; 6,76; 8 
rura 33,7 lub 42,4 

wysokość 40 
długość 50 
grubość 24 

   QRA 14.2206.000.12 

szyba: 6; 6,76; 8; 
8,38; 8,76; 9,52; 10 
rura 42,4 lub 48,3 

wysokość 45 
długość 63 
grubość 28 

 

QRA 13.2006.000.12    QRA 13.2206.000.12  

QRA 10.2006.000.00 

  

 QRA 10.2206.000.00 

 
QRA 10.2006.000.16 QRA 10.2206.000.16 

QRA 10.2006.000.17 QRA 10.2206.000.17 

QRA 10.2006.000.19 QRA 10.2206.000.19 

QRA 10.2006.000.21    QRA 10.2206.000.21  

QRA 10.2006.000.31    QRA 10.2206.000.31  

 
 

• zacisk do szyby model 21 
• przyłącze płaskie lub do rury 

 

  
  

• zacisk do szyby model 24 
• przyłącze płaskie  

lub do rury 
• płytka zabezpieczająca 

szybę od spodu 
• dodatkowo sworzeń 

zabezpieczający 

• materiał: stal nierdzewna V4A  14… 
                   stal nierdzewna V2A 13… 
  stal ocynkowana – powierzchnia surowa …00 
(zalecany do malowania proszkowego)  
  stal ocynkowana w powłoce – 
efekt stali nierdzewnej …19  chrom matowy …16    
chrom błyszczący …17  lakierowany …31   
mosiądz lakierowany na złoto …21 

• materiał: stal nierdzewna V4A  14… 
                   stal nierdzewna V2A 13… 
  stal ocynkowana – powierzchnia surowa …00 
(zalecany do malowania proszkowego)  
  stal ocynkowana w powłoce – 
efekt stali nierdzewnej …19  chrom matowy …16    
lakierowany …31   
 

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

QRA 14.2106.000.12 

szyba: 6; 6,76; 8;  
8,76; 9,52; 10 

rura 42,4 
wysokość 45 
długość 45 
grubość 28 

   QRA 14.2412.000.12 
szyba: 9,52; 11,52; 12; 

12,76; 13,52;  
15; 16,76; 17,52 

rura 48,3; wysokość 70 
długość 63 
grubość 30 

 

QRA 13.2106.000.12    QRA 13.2412.000.12  

QRA 10.2106.000.00 

  

 QRA 10.2412.000.00 

 
QRA 10.2106.000.16 QRA 10.2412.000.16 

QRA 10.2106.000.17 QRA 10.2412.000.19 

QRA 10.2106.000.19 QRA 10.2412.000.31 

QRA 10.2106.000.21       

QRA 10.2106.000.31       
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 • zacisk do szyby model 25 
• materiał: 

stal nierdzewna V4A 14… 
stal nierdzewna V2A 13… 
    stal ocynkowana –  
powierzchnia surowa …00 
(zalecany do malowania 
proszkowego)  
    stal ocynkowana w powłoce – 
efekt stali nierdzewnej …19 
chrom matowy …16      
lakierowany …31 

• przyłącze płaskie lub do rury 
• dodatkowo sworzeń 

zabezpieczający 

 

  

• zacisk do szyby model 27 
• materiał: 
    stal ocynkowana –  
powierzchnia surowa …00 
(zalecany do malowania 
proszkowego)  
    stal ocynkowana w powłoce – 
efekt stali nierdzewnej …19 
chrom błyszczący …17 

• przyłącze płaskie lub do rury 
 

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

QRA 14.2512.000.12 
szyba: 10,76;  

11,52; 12; 12,76 
rura 42,4 lub 48,3 

wysokość 45 
długość 63 
grubość 30 

   
QRA 10.2710.000.00 szyba: 8,76;  

9,76; 10; 10,76 
rura 33,7 lub 42,4 

wysokość 40 
długość 50 
grubość 28 

 

QRA 13.2512.000.12     

QRA 10.2512.000.00 

  

 
QRA 10.2710.000.17 

 
QRA 10.2512.000.16 

QRA 10.2512.000.19 
QRA 10.2710.000.19 

QRA 10.2512.000.31 

 
 

 

• zacisk do szyby model 26 
• materiał: 

stal nierdzewna V4A 14… 
stal nierdzewna V2A 13… 
    stal ocynkowana –  
powierzchnia surowa …00 
(zalecany do malowania 
proszkowego)  
    stal ocynkowana w powłoce – 
efekt stali nierdzewnej …19 
chrom matowy …16      
lakierowany …31 

• przyłącze płaskie lub do rury 
• płytka zabezpieczająca szybę  

od spodu 
• dodatkowo sworzeń  

zabezpieczający 

 

  
 • zacisk do szyby model 40-41            

• przyłącze płaskie lub do rury 
• 40 – szyba z jednej strony zacisku 

41 – szyba z obu stron zacisku 
 

Art. nr Wymiary(mm) 

 

QRA 14.4008.000.12 szyba: 8; 8,76;10 
10,76; 12; 12,76 
rura 42,4 lub 48,3 

średnica 60 
grubość 28 

QRA 14.4108.000.12 

  

 
Art. nr Wymiary(mm)       

QRA 14.2608.000.12 
szyba: 8; 8,76; 9,52; 
10; 10,76; 11,52; 12; 

12,76 
rura 42,4 lub 48,3 

wysokość 55 
długość 55 
grubość 35 

   
 

 

 

QRA 13.2608.000.12     

QRA 10.2608.000.00 

  

 
 

 
QRA 10.2608.000.16 

QRA 10.2608.000.19 
  

QRA 10.2608.000.31 
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