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BBBB----1111         zaczepy zaczepy zaczepy zaczepy     
do zamknięc naprężnychdo zamknięc naprężnychdo zamknięc naprężnychdo zamknięc naprężnych 
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BBBB----2222    

      zaczepyzaczepyzaczepyzaczepy 
 

materiamateriamateriamateriał i powierzchniał i powierzchniał i powierzchniał i powierzchnia::::    

    

.00.00.00.00  stal (1.1203) powierzchnia niemodyfikowana 

.01.01.01.01  powierzchnia niklowana 

.02.02.02.02  powierzchnia mosiądzowana 

.03.03.03.03  powierzchnia chromowana  

....04040404  stal ocynkowana 

.05.05.05.05  powierzchnia brązowana 

.06.06.06.06  powierzchnia czarna ocynkowana 

.07.07.07.07  powierzchnia oksydowana 

.08.08.08.08  powierzchnia żółty chrom 

.09.09.09.09  powierzchnia KTL (zanurzony lakier z tworzywa) 

.10.10.10.10  powierzchnia eleksowana kolor srebnykolor srebnykolor srebnykolor srebny 

.20.20.20.20  mosiądz powierzchnia niemodyfikowana 

.22.22.22.22  mosiądz powierzchnia polerowana 

.23.23.23.23  mosiądz chromowana  

.30.30.30.30  stal nierdzewna (1.4301) powierzchnia niemodyfikowana 

.33.33.33.33  stal nierdzewna powierzchnia polerowana 

.35.35.35.35  stal nierdzewna (1.4401) powierzchnia niemodyfikowana 

.50.50.50.50  ZNAL (cynk, aluminium, magnez, miedz) powierzchnia surowa 

.70.70.70.70  aluminium powierzchnia niemodyfikowana 

.80.80.80.80  poliamid powierzchnia niemodyfikowana 
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Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. 1111001001001001 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężZaczep do zamknięc naprężZaczep do zamknięc naprężZaczep do zamknięc naprężnych:  nych:  nych:  nych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1001._ _/6  Nr. części 1004._ _/6 

Nr. części 1002._ _/6  Nr. części 1021._ _/6 

Nr. części 1003._ _/6  Nr. części 1070._ _/6 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    niklowananiklowananiklowananiklowana    ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal    stal    stal    stal 1.4301    

1001100110011001    .00/5.00/5.00/5.00/5    .01/5.01/5.01/5.01/5    .04.04.04.04/5/5/5/5    .30/5.30/5.30/5.30/5    

 

Art.Nr. 1006Art.Nr. 1006Art.Nr. 1006Art.Nr. 1006 (otwory wiercone) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1006._ _/6 

Nr. części 1007._ _/6 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    niklowananiklowananiklowananiklowana    ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal    stal    stal    stal 1.4301    

1006100610061006    .00/5.00/5.00/5.00/5    .01/5.01/5.01/5.01/5    ....04040404/5/5/5/5    .30/5.30/5.30/5.30/5    

 

Art.Nr. 100Art.Nr. 100Art.Nr. 100Art.Nr. 1008888 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1008._ _/6 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    niklowananiklowananiklowananiklowana    ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana nierdzenierdzenierdzenierdzewnawnawnawna    

stal    stal    stal    stal 1.4301    

1008100810081008    .00/5.00/5.00/5.00/5    .01/5.01/5.01/5.01/5    ....04040404/5/5/5/5    .30/5.30/5.30/5.30/5    
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BBBB----4444         
    

    

Art.Nr. 1009Art.Nr. 1009Art.Nr. 1009Art.Nr. 1009 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1009._ _/6  Nr. części 1012._ _/6 

Nr. części 1010._ _/6 

 

 

Nr. częNr. częNr. częNr. częściściściści    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    niklowananiklowananiklowananiklowana    ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal stal stal stal 1.4301    

1009100910091009    .00/5.00/5.00/5.00/5    .01/5.01/5.01/5.01/5    ....04040404/5/5/5/5    .30/5.30/5.30/5.30/5    

 

 

 

AAAArt.Nr. 1013rt.Nr. 1013rt.Nr. 1013rt.Nr. 1013 (otwory wiercone) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1013._ _/6 

Nr. części 1014._ _/6 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    niklowananiklowananiklowananiklowana    ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal stal stal stal 1.4301    

1013101310131013    .00/5.00/5.00/5.00/5    .01/5.01/5.01/5.01/5    .0.0.0.04444/5/5/5/5    .30/5.30/5.30/5.30/5    

 

 

ArArArArt.Nr. 1013t.Nr. 1013t.Nr. 1013t.Nr. 1013 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1013._ _/6 

Nr. części 1014._ _/6 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    

stal 

1013101310131013    .00/5.00/5.00/5.00/5----10101010    
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Art.Nr. 1015Art.Nr. 1015Art.Nr. 1015Art.Nr. 1015 (otwory wiercone) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1015._ _/6  Nr. części 1017._ _/6 

Nr. części 1016._ _/6  Nr. części 1018._ _/6 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    niklowananiklowananiklowananiklowana    ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal    stal    stal    stal 1.4301    

1015101510151015    .00/5.00/5.00/5.00/5    .01/5.01/5.01/5.01/5    .04.04.04.04/5/5/5/5    .30/5.30/5.30/5.30/5    

 

 

ArArArArt.Nr. 1023t.Nr. 1023t.Nr. 1023t.Nr. 1023 (otwory wiercone) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1023._ _/6 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal    

1023102310231023    .04/5.04/5.04/5.04/5    

 

 

 

Art.Nr. 1024Art.Nr. 1024Art.Nr. 1024Art.Nr. 1024 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1024._ _/6 

Nr. części 1025._ _/6 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnierdzewnierdzewnierdzewnananana    

stal    stal 1.4301    

1024102410241024    .04/5.04/5.04/5.04/5    .30/5.30/5.30/5.30/5    
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Art.Nr. 1027Art.Nr. 1027Art.Nr. 1027Art.Nr. 1027 (otwory wiercone) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1027._ _/6 

Nr. części 1028._ _/6 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

niklowananiklowananiklowananiklowana    ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal    stal    

1027102710271027    .01/5.01/5.01/5.01/5    .04/5.04/5.04/5.04/5    

 

 

Art.Nr. 1029Art.Nr. 1029Art.Nr. 1029Art.Nr. 1029 (otwory wiercone) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1029._ _/6 

Nr. części 1030._ _/6 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal    

1029102910291029    .04/5.04/5.04/5.04/5    

 

 

Art.Nr. 1031Art.Nr. 1031Art.Nr. 1031Art.Nr. 1031 (otwory wiercone) 

    

Zaczep do zamknZaczep do zamknZaczep do zamknZaczep do zamknięc naprężnych:  ięc naprężnych:  ięc naprężnych:  ięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1031._ _/6  Nr. części 1033._ _/6 

Nr. części 1032._ _/6 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal    stal 1.4301    

1031103110311031    .04/5.04/5.04/5.04/5    .30/5.30/5.30/5.30/5    
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BBBB----7777         

 

 
Art.Nr. 1034Art.Nr. 1034Art.Nr. 1034Art.Nr. 1034 (otwory wiercone) 

 

Zaczep do zaZaczep do zaZaczep do zaZaczep do zamknięc naprężnych:  mknięc naprężnych:  mknięc naprężnych:  mknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1034._ _/6 

Nr. części 1035._ _/6 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal    stal 1.4301    

1034103410341034    .04/5.04/5.04/5.04/5    .30/5.30/5.30/5.30/5    

 

 

Art.Nr. 1036Art.Nr. 1036Art.Nr. 1036Art.Nr. 1036 (otwory wiercone)  

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1036._ _/6 

Nr. części 1037._ _/6 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal    

1036103610361036    .04/5.04/5.04/5.04/5    

 

 

Art.Nr. 1038Art.Nr. 1038Art.Nr. 1038Art.Nr. 1038 (otwory wiercone) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1038._ _/6 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ococococynkowanaynkowanaynkowanaynkowana    

stal    

1038103810381038    .04/5.04/5.04/5.04/5    
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Art.Nr. 1039Art.Nr. 1039Art.Nr. 1039Art.Nr. 1039 (otwory wiercone) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1022._ _/6 

Nr. części 1039._ _/6 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    brązowabrązowabrązowabrązowa    

stal    stal    

1039103910391039    .04/5.04/5.04/5.04/5    .05/5.05/5.05/5.05/5    

 

 

 

Art.Nr. 3601Art.Nr. 3601Art.Nr. 3601Art.Nr. 3601 (otwory wiercone)  

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 3001 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal    

3601360136013601    .04.04.04.04    

 

Art.Nr. 3602Art.Nr. 3602Art.Nr. 3602Art.Nr. 3602 (otwory wiercone)  

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 1008.__ Nr. części 1010.__ Nr. części 1013.__ 

Nr. części 1009.__ Nr. części 1012.__ Nr. części 1014.__ 

 

Nr. częNr. częNr. częNr. częściściściści    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal    

3602360236023602    .04.04.04.04    
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Art.Nr. 3603Art.Nr. 3603Art.Nr. 3603Art.Nr. 3603 (otwory wiercone)  

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 3003 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal    

3603360336033603    .04.04.04.04    

 

Art.Nr. 3604Art.Nr. 3604Art.Nr. 3604Art.Nr. 3604 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 3004.__ Nr. części 3007.__ 

Nr. części 3005.__ Nr. części 3008.__ 

Nr. części 3006.__ Nr. części 3009.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    

stal    

3604360436043604    .00.00.00.00----U1U1U1U1    

 

 

 

Art.Nr. 3604Art.Nr. 3604Art.Nr. 3604Art.Nr. 3604 (otwory wiercone)  

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 3004.__ Nr. części 3007.__ 

Nr. części 3005.__ Nr. części 3008.__ 

Nr. części 3006.__ Nr. części 3009.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal    

3604360436043604    .04.04.04.04    

 



     ADMEL POLSKA SP. Z O.O.   tel.: 22/7584909               www.admel.com.pl 

ul.Krzywa 1 , 05-805 Otrębusy   fax: 22/7303737       e-mail: admel@admel.com.pl 

BBBB----10101010         
    

    

Art.Nr. 3605Art.Nr. 3605Art.Nr. 3605Art.Nr. 3605 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 3012.__ Nr. części 3014.__ 

Nr. części 3013.__ 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal    stal 1.4301 

3605360536053605    .04.04.04.04    .30.30.30.30    

 

Art.Nr. 3606Art.Nr. 3606Art.Nr. 3606Art.Nr. 3606 (otwory wiercone i wpuszczane)  

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3007.__  Nr. części 3009.__ 

Nr. części 3008.__ 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

    SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal    

3606360636063606    .04.04.04.04    

 

Art.Nr. 3607Art.Nr. 3607Art.Nr. 3607Art.Nr. 3607 (otwory wiercone)  

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 3003.__ 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal    stal 1.4301 

3607360736073607    .04.04.04.04    .3.3.3.30000    
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ul.Krzywa 1 , 05-805 Otrębusy   fax: 22/7303737       e-mail: admel@admel.com.pl 

BBBB----11111111         
    

    

Art.Nr. 3608Art.Nr. 3608Art.Nr. 3608Art.Nr. 3608 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3010.__ Nr. części 3018.__ 

Nr. części 3011.__  Nr. części 3019.__ 

Nr. części 3015.__  Nr. części 3020.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    
nierdzewna nierdzewna nierdzewna nierdzewna     

polerowanapolerowanapolerowanapolerowana    

stal    stal 1.4301 stal 1.4301 

3608360836083608    .04.04.04.04    .30.30.30.30    .33.33.33.33    

 

AAAArt.Nr. rt.Nr. rt.Nr. rt.Nr. 3608360836083608 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3010.__  Nr. części 3018.__ 

Nr. części 3011.__   Nr. części 3019.__ 

Nr. części 3015.__   Nr. części 3020.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal    stal    stal 1.4301 

3608360836083608    .00.00.00.00----UUUU1111    .04.04.04.04----UUUU1111    .30.30.30.30----UUUU1111    

 

Art.NrArt.NrArt.NrArt.Nr. . . . 3609360936093609 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3017.__ 

 

 

Nr. cNr. cNr. cNr. częścizęścizęścizęści    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal    stal 1.4301 

3609360936093609    .04.04.04.04    .30.30.30.30    
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BBBB----12121212         
    

Art.Nr. 36Art.Nr. 36Art.Nr. 36Art.Nr. 3610101010 (otwory wiercone)  

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3007.__ 

Nr. części 3008.__ 

Nr. części 3009.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SSSSerierierieriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal    stal 1.4301 

3636363610101010    .04.04.04.04    .30.30.30.30    

 

Art.Nr. 3611Art.Nr. 3611Art.Nr. 3611Art.Nr. 3611 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3010.__ Nr. części 3018.__ 

Nr. części 3011.__  Nr. części 3019.__ 

Nr. części 3015.__  Nr. części 3020.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    
nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

popopopolerowanalerowanalerowanalerowana    

stal    stal 1.4301 stal 1.4301 

3611361136113611    .04.04.04.04    .30.30.30.30    .33.33.33.33    

 

ArArArArt.Nr. 3612t.Nr. 3612t.Nr. 3612t.Nr. 3612 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3010.__ Nr. części 3019.__ 

Nr. części 3011.__  Nr. części 3020.__ 

Nr. części 3015.__  Nr. części 3320.__ 

Nr. części 3018.__  Nr. części 3520.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    
nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

polpolpolpolerowanaerowanaerowanaerowana    

stal    stal    stal 1.4301 stal 1.4301 

3333612612612612    .00.00.00.00    .04.04.04.04    .30.30.30.30    .33.33.33.33    
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BBBB----13131313         
    

    

Art.Nr. 361Art.Nr. 361Art.Nr. 361Art.Nr. 3615555 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3320.__ 

Nr. części 3520.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal 

3613613613615555    .04.04.04.04    

 

Art.Nr. 361Art.Nr. 361Art.Nr. 361Art.Nr. 3616666 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3012.__ Nr. części 3014.__ 

Nr. części 3013.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal 

3616361636163616    .04.04.04.04    

 

 

 

Art.Nr. 3618Art.Nr. 3618Art.Nr. 3618Art.Nr. 3618 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3012.__ 

Nr. części 3013.__ 

Nr. części 3014.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal stal 1.4301 

3618361836183618    .04.04.04.04    .30.30.30.30    
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BBBB----14141414         
    

    

Art.Nr. 3619Art.Nr. 3619Art.Nr. 3619Art.Nr. 3619 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3004.__  Nr. części 3007.__ 

Nr. części 3005.__  Nr. części 3008.__ 

Nr. części 3006.__  Nr. części 3009.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal 

3619361936193619    .04.04.04.04    

 

ArArArArt.Nr. 36t.Nr. 36t.Nr. 36t.Nr. 3620202020 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3320.__ 

Nr. części 3520.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    
nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

popopopolerowanalerowanalerowanalerowana    

stal    stal 1.4301 stal 1.4301 

3620362036203620    .04.04.04.04    .30.30.30.30    .3.3.3.33333    

 

Art.Nr. 3622Art.Nr. 3622Art.Nr. 3622Art.Nr. 3622 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3010.__ Nr. części 3018.__  Nr. części 3320.__ 

Nr. części 3011.__  Nr. części 3019.__  Nr. części 3520.__ 

Nr. części 3015.__  Nr. części 3020.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    
nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

polpolpolpolerowanaerowanaerowanaerowana    

stal stal 1.4301 

3622362236223622    .04.04.04.04    .33.33.33.33    
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BBBB----15151515         
    

    

Art.Nr. 362Art.Nr. 362Art.Nr. 362Art.Nr. 3623333 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3320.__ 

Nr. części 3520.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal 

3623362336233623    .04.04.04.04    

 

Art.Nr. 3624Art.Nr. 3624Art.Nr. 3624Art.Nr. 3624 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3320.__ 

Nr. części 3520.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal 1.4301 

3624362436243624    .30.30.30.30    

 

Art.Nr. 3624Art.Nr. 3624Art.Nr. 3624Art.Nr. 3624.__RF.__RF.__RF.__RF----3333(otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3320.__ 

Nr. części 3520.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal 1.4301 

3624362436243624    .30RF.30RF.30RF.30RF----3333    
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BBBB----16161616         
    

    

Art.Nr. 362Art.Nr. 362Art.Nr. 362Art.Nr. 3625555 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3010.__ Nr. części 3018.__ 

Nr. części 3011.__  Nr. części 3019.__ 

Nr. częsci 3015.__  Nr. części 3020.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal    stal 1.4301 

3625362536253625    .04.04.04.04    .30.30.30.30    

 

 

 

 

 

Art.Nr. 3626Art.Nr. 3626Art.Nr. 3626Art.Nr. 3626 (otwory wiercone i wpuszczane) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 3320.__ 

Nr. części 3520.__ 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal 1.4301 

3626362636263626    .30.30.30.30    

 

 

Art.Nr. 36Art.Nr. 36Art.Nr. 36Art.Nr. 3627272727 (otwory wiercone)  

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

niklowananiklowananiklowananiklowana    

stal 

3627362736273627    .01.01.01.01    
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BBBB----17171717         
 

    

    

Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. 6200620062006200 (otwory wiercone)  

 

    Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 6200.01.30 

Nr. części 6201.01.30 

Nr. części 6203.01.30 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal    stal 1.4301 

6200620062006200    .04.04.04.04    .30.30.30.30    

 

 

Art.Nr. 637Art.Nr. 637Art.Nr. 637Art.Nr. 6375555....02020202 (otwory wiercone)  

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “ 

Nr. części 6370.04 

 

 

Nr. czNr. czNr. czNr. częścięścięścięści    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    

stal    

6375.026375.026375.026375.02    .04.04.04.04    

 

 

 

Art.Nr. 6379.01Art.Nr. 6379.01Art.Nr. 6379.01Art.Nr. 6379.01     (otwory wiercone)  

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 6208.02.30 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal 1.4301 

6379.016379.016379.016379.01    .30.30.30.30    



     ADMEL POLSKA SP. Z O.O.   tel.: 22/7584909               www.admel.com.pl 

ul.Krzywa 1 , 05-805 Otrębusy   fax: 22/7303737       e-mail: admel@admel.com.pl 

BBBB----18181818         
    

    

Art.Nr. 6603.Art.Nr. 6603.Art.Nr. 6603.Art.Nr. 6603. (otwory wiercone) 

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 6602.__. 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna        ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal 1.4301 stal    stal 1.4301 

6603660366036603    
bez otworówbez otworówbez otworówbez otworów        

.03.30.03.30.03.30.03.30    
.05.05.05.05.04.04.04.04    .06.30.06.30.06.30.06.30    

 

 

Art.NrArt.NrArt.NrArt.Nr. 6605.. 6605.. 6605.. 6605. (otwory wiercone)  

 

Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  Zaczep do zamknięc naprężnych:  patrz rozdział „ A “  

Nr. części 6255.__. 

Nr. części 6604.__. 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

materiałmateriałmateriałmateriał    

ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    ocynkowanaocynkowanaocynkowanaocynkowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna        nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal    stal    stal 1.4301 Stal 1.4301 

6605660566056605    
bez otworbez otworbez otworbez otworówówówów    

.01.01.01.01.0.0.0.04444    
.02.02.02.02.04.04.04.04    

bez otworówbez otworówbez otworówbez otworów    

.03.30.03.30.03.30.03.30    
.06.30.06.30.06.30.06.30    

 

 

 

 

 

 

 


