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ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY - HANDLOWY

DRZWI SĄ W KAŻDYM DOMU

KATALOG PRODUKTÓ W

Miło nam przedstawić ofertę wyrobów, które mogą przyczynić się do
sprawniejszej produkcji w Państwa firmach.W celu zapoznania się z naszą
ofertą zachęcamy do obejrzenia zdjęć i parametrów wyrobów na kolejnych
stronach lub na stronie www.henzym.pl

Próbki...
W celu przydatności naszych wyrobów do swoich potrzeb wykorzystaj
możliwość uzyskania darmowych próbek.
Złóż zamówienie jeszcze dziś pod nr tel.: 500-387-925
lub faxem: +58 572-19-99 lub wyślij e-mail: henzym@henzym.pl

Dostępność kolorów...
Pragniemy poinformować, że większość naszych wyrobów możemy
wykonać w różnych kolorach wg palety RAL zgodnie z życzeniami klienta.

Usługi...
Od początku istnienia działalności oferujemy usługi narzędziowe.
Dzięki własnej narzędziowni oraz wykwalifikowanym pracownikom możemy
we własnym zakresie wykonać formę, wykrojnik oraz inne przyrządy wg
zlecenia odbiorcy.
Chcąc uzyskać więcej informacji zadzwoń 500-387-925
lub napisz na: henzym@henzym.pl

Odbiorcy...
Firma HENZYM jest uznaną w Polsce marką. Dostarczamy produkowane
przez nas wyroby do wielu czołowych producentów drzwi i ościeżnic w
Polsce. Nasze wyroby trafiają również na rynki: Ukrainy, Rumunii i Węgier.

Dostawy...
Wszystkie główne dostawy zobowiązujemy się dostarczyć we własnym
zakresie, natomiast przy realizacji mniejszych zamówień korzystamy z usług
kurierskich. W zależności od Państwa potrzeb zamówienie zrealizujemy i
dostarczymy możliwie najszybciej.

Zamawianie...
Zamówienia przyjmujemy faxem przez całą dobę,
telefonicznie w godz. 8:00-16:00
lub pocztą elektroniczną: henzym@henzym.pl

Compounding...
Nasza firma stale się rozwija dostosowując się do potrzeb zmieniającego się
runku. W tym celu uruchomiliśmy recykling tworzyw sztucznych. Zajmujemy
się również skupem i sprzedażą tworzyw sztucznych. Czcesz otrzymać
więcej informacji dzwoń pod nr tel.: 502151364 lub wejdź na naszą stronę
www.henzym.pl.
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INFORMACJE OGÓ LNE

Witamy w naszym katalogu...

„HENZYM” jest dynamicznie rozwijającą się firmą
produkcyjno-usługowo-handlową specjalizującą się od
1992 roku w przetwórstwie tworzyw sztucznych metodą
wtrysku oraz w obróbce mechanicznej metali.
Nasza oferta to przede wszystkim detale wykorzystywane w
produkcji ościeżnic i drzwi.W ostatnim czasie
powiększyliśmy swoją siedzibę o nową halę produkcyjną
oraz zwiększyliśmy moce produkcyjne inwestując
w nowoczesny park maszynowy, dzięki czemu jesteśmy w
stanie dostarczyć na czas towar wysokiej jakości.
Dzięki wieloletnim doświadczeniom potrafimy precyzyjnie
szacować koszty w celu rzetelnego kalkulowania ceny.
Mamy nadzieję, że dzięki temu zdobędziemy Państwa
zaufanie, którym dotychczas obdarzyły nas wymagające
polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa oraz fabryki.

Z wyrazami szacunku:

®

www.henzym.pl

INFORMACJE OGÓ LNE

Szanowni Państwo
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Mocowania zawiasów
Gniazdo zawiasu
Obejma zawiasu
Blokada zawiasu
Kieszeń zawiasu QBC
Podkładki dystansowe
Klucze imbusowe
Gniazdo ościeżnicy regulowanej na automat
Elementy łączne
Złącza 2-elementowe
Łącznik mimośrodowy
Łącznik metalowy - skręcany
Łącznik hartowany
Blachy zaczepowe zamka
Blacha zaczep zamka modele od 101 do 115
Blacha zaczep zamka na automat
Blacha zaczepowa do drzwi szklanych
Zaślepki maskujące
Pozostałe elementy
Narożniki ochronne
Podstawki ościeżnic stałych
Zaślepki otworów
Zaczep listwy maskującej
Puszka maskująca otwór bolca antywyważeniowego
Zaczep rygla drzwi podwójnych
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OŚCIEŻNICE METALOWE
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Puszki
Puszka walcowa
Puszka zamka 405
Puszka zamka 406
Puszka antywyważeniowa
Puszka walcowa z otworami do nitowania
Wzmocnienia
Wzmocnienie otworu zaczepowego
Kątowniki wzmacniające
Łączniki
Łącznik naroży kątowy
Łącznik naroży
Pozostałe akcesoria
Zaczep „ucho” zawiesia
Pióro małe
Naroże duże
Ściągacz duży
Ściągacz mały
Kotwa montażowa
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SPIS
SPIS TREŚCI
TREŚCI

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Pozostałe akcesoria
Tuleje wentylacyjne do WC przelotowe
Tuleja wentylacyjna do WC sitko
Narożniki ochronne do drzwi
Bolec antywyważeniowy z blachą
Blaszka do montarzu szyb
Kątownik pod samozamykacz
Bolce antywyważeniowe
Narożniki ochronne do drzwi technicznych
Blaszka do montażu szyb EI60
Kotwa do drzwi
Zaczep bolca przeciwwyważeniowego
Zaczepy zamka
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AKCESORIA DO DRZWI

MOCOWANIA ZAWIASÓ W

Materiał:
Poliamid wzmocniony 30% włóknem
szklanym PA-6 GF30;
nakrętka kołnierzowa M5; śruba imbusowa
M5x12; blaszka dociskowa stal ST3 #3mm.
Wymiary gabarytowe:
64,5x64,6x19
Zastosowanie:
mocowanie zawiasów w ościeżnicy
regulowanej.
Wytrzymałość poświadczona aprobatą
techniczną AT-06-0816/2005.

22 mm
Ø 7,2 mm

Opakowanie:
500 szt.; - konfekcja do uzgodnienia.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Gniazdo zawiasu ościeżnicy regulowanej

W ofercie dostępne klucze imbusowe 4L, 4Z, 5L

Obejma zawiasu ościeżnicy stałej

Ø 7 22 mm
,2 m
m

Materiał:
Poliamid wzmocniony 30% włóknem szklanym
PA-6 GF30;
nakrętka kołnierzowa M5; śruba imbusowa
M5x16; blaszka dociskowa stal ST3 #4mm.
Wymiary gabarytowe:
48x18x24 mm
Zastosowanie: mocowanie zawiasów
w ościeżnicy stałej.
Wytrzymałość poświadczona aprobatą
techniczną AT-06-0816/2005.
Opakowanie:
600 szt.; - konfekcja do uzgodnienia.

W ofercie dostępne klucze imbusowe 4L, 4Z, 5L
®
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MOCOWANIA ZAWIASÓ W

Materiał:
tuleja wykonana z pręta automatowego Ø12
pokrytego powłoką cynkową + śruba
dociskowa SIM M8x10.
Wymiary:
wys. 19mm Ø otw. zawiasu 7,2 mm
Zastosowanie:
mocowanie zawiasów w ościeżnicach stałych
i regulowanych.
Opakowanie kartonowe:
1000 szt.; - konfekcja do uzgodnienia.

W ofercie dostępne klucze imbusowe 4L, 4Z, 5L

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Blokada zawiasu

Kieszeń zawiasu QBC + podkładka plastikowa
Materiał:
Kieszeń - Poliamid PA-6;
Podkładka – Polipropylen PP.
Wymiary gabarytowe:
kieszeń - 145x72x30 mm
Zastosowanie:
mocowanie zawiasów
chowanych w ościeżnicy.
Opakowanie kartonowe:
220 szt.; - konfekcja do uzgodnienia.
Kolor:
kieszeń – czarny;
podkładka – brąz.
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MOCOWANIA ZAWIASÓ W

Materiał:
blacha DC01 #1 mm lub blacha mosiężna
Wymiary:
Polska Norma 13x9 x 1
Czeska Norma 15x10 x 1
Zastosowanie:
regulacja wysokości zawiasów w ościeżnicy.
Opakowanie kartonowe:
1000 szt.; - konfekcja do uzgodnienia.
Kolor:
ocynk żółty, ocynk biały, mosiądz.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Podkładki dystansowe pod zawias

Klucz imbusowy 4L i S, 5 L i S

Materiał:
pręt stalowy Ø 4 lub Ø 5 sześciokątny,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
dokręcanie śrub imbusowych
Opakowanie:
1000 szt..
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MOCOWANIA ZAWIASÓ W

Materiał:
Gniazdo wykonane z tworzywa sztucznego
Poliamid PA6 wzmocniony włóknem szklanym
GF 30. Odporny na ścieranie,
duża wytrzymałość i sztywność.
Wymiary gabarytowe:
75,3 x 59 x 16
Zastosowanie:
Służy do mocowania zawiasów w ościeżnicy
regulowanej. Gniazdo jest przystosowane
do montażu na automacie.
Opakowanie:
500 szt.
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OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Gniazdo ościeżnicy regulowanej na automat

4

ELEMENTY ŁĄ CZNE

Materiał:
Polietylen HDPE.
Wymiary:
długość łączna 40 mm (10/30) Ø 8 mm
Zastosowanie:
łączenie ościeżnic regulowanych
o
pod kątem 90 .
Polecamy stosowanie wkrętu SPAX 3,5x50
Opakowanie:
1000 kpl.; konfekcja – do uzgodnienia.

Złącze 2-elementowe ościeżnicy stałej - krótkie
Materiał:
Polietylen HDPE.
Wymiary:
długość łączna 43 mm (28/15) Ø 8 mm

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Złącze 2-elementowe ościeżnicy regulowanej

Zastosowanie:
o
łączenie ościeżnic stałych pod kątem 90 .
Polecamy stosowanie wkrętu SPAX 3,5x35
Opakowanie: 1000 kpl.;
konfekcja – do uzgodnienia

Złącze 2-elementowe ościeżnicy stałej - długie
Materiał:
Polietylen HDPE.
Wymiary:
długość łączna 55 mm (40/15) Ø 8 mm
Zastosowanie:
łączenie ościeżnic stałych pod kątem 90o.
Polecamy stosowanie wkrętu SPAX 3,5x35.
Opakowanie:
1000 kpl.; konfekcja – do uzgodnienia.
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ELEMENTY ŁĄ CZNE

Materiał:
Część plastikowa – Poliamid PA6 GF 30;
część metalowa – blacha sprężynowa
# 1,5 mm pokryta powłoką cynkową.
Wymiary gabarytowe:
el. plast. Ø 19,8x7
el. met. 32x12x10 mm
Zastosowanie:
łączenie ościeżnic oraz opasek
maskujących.
Opakowanie:
1000 kpl.; konfekcja – do uzgodnienia.

Łącznik metalowy – skręcany
Materiał:
element podstawowy oraz blaszka
dociskowa wykonane z blachy stalowej
# 2 mm pokryte powłoką cynkową,
śrubka M4x12.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Łącznik mimośrodowy

Wymiary gabarytowe: 36x18x10 mm
Zastosowanie:
łączenie ościeżnic oraz opasek
maskujących.
Opakowanie:
1500 szt.; konfekcja – do uzgodnienia.

Łącznik hartowany
Materiał:
blacha sprężynowa # 1 mm hartowana
i oksydowana.
Wymiary gabarytowe: 28x16x28 mm
Zastosowanie:
element przeznaczony do łączenia
ościeżnicy.
Opakowanie:
3000 szt. ; konfekcja – do uzgodnienia.
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Szanowni Państwo!
Wszystkie produkowane przez nas blachy zaczepowe zamka wykonane są
z najwyższą precyzją. Chcąc zapewnić Państwu towar wysokiej jakości, do produkcji
stosujemy blachy zimnowalcowane z/w DC-01.
Ochronę antykorozyjną zapewnia 6 rodzajów powłok: malowane proszkowo - kolor
złoty EGL, nakładane galwanicznie: cynk biały, cynk żółty, chrom, mosiądz, satyna jak
również wykonanie z blachy nierdzewnej.
Dodatkowo w naszej ofercie posiadamy wkręty oraz 5 rodzajów zaślepek
plastikowych maskujących otwór w ościeżnicy.
Realizujemy również indywidualne zamówienia, w których klient życzy sobie inny
kolor lub typ powłoki niż ta, którą posiadamy w stałej ofercie!
Chętnie poszerzymy naszą gamę produktów o nowe wzory! Jeszcze dzisiaj prześlij do
nas model lub rysunek techniczny blachy zaczepowej jaką stosujesz w swojej
ościeżnicy, prawdopodobnie możemy wykonać ją w lepszej cenie przy zapewnieniu
tej samej albo lepszej jakości!

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

BLACHY ZACZEPOWE ZAMKA

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wymiarów podajemy na życzenie
klienta.

Blacha zaczep zamka model 101
Materiał:
Blacha stalowa z/w DC-01, #1,5 mm, #2 mm;
wersja EI 30 # 2,5 mm
Wymiary gabarytowe:
PN 170x20x8.
Opakowanie:
180 szt.
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BLACHY ZACZEPOWE ZAMKA

Materiał:
Blacha stalowa z/w DC-01, #2 mm.
Dostępny w wersji prawej i lewej.
Wymiary gabarytowe:
PN 170x20x8
Opakowanie:
180 szt

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Blacha zaczep zamka model 102

Blacha zaczep zamka model 103
Materiał:
Blacha stalowa z/w DC-01, #2 mm.
Wymiary gabarytowe:
97x20x8
Opakowanie:
do uzgodnienia.
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BLACHY ZACZEPOWE ZAMKA

Materiał:
Blacha stalowa
z/w DC-01, #2,5 mm.
Wyposażenie:
zaślepki otworów
wkręty M4x16
Zastosowanie:
W ościeżnicach
bezprzylgowych
Wymiary gabarytowe:
172x24
otwory: 44,5x8,5
Opakowanie:
do uzgodnienia.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Blacha zaczep zamka ze wspornikiem model 104

Blacha zaczep zamka model 105
Materiał:
Blacha stalowa z/w DC-01, #2,5 mm.
Zastosowanie:
W ościeżnicach El 30
Wymiary gabarytowe:
170x28x8
Opakowanie:
do uzgodnienia.
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BLACHY ZACZEPOWE ZAMKA

Materiał:
Blacha stalowa z/w DC-01, #2,5 mm.
Dostępny w wersji prawej i lewej.
Zastosowanie:
W ościeżnicach El 60
Wymiary gabarytowe:
180x24
wypustka gór. 44,5x6
otwór 51,5x13,5
Opakowanie:
do uzgodnienia.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Blacha zaczep zamka model 106

Blacha zaczep zamka model 107
Materiał:
Blacha stalowa z/w DC-01, #2,5 mm.
Zastosowanie:
Ościeżnice z zamkiem
na kartę elektromagnetyczną
Wymiary gabarytowe:
170x28x8
Opakowanie:
do uzgodnienia.
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BLACHY ZACZEPOWE ZAMKA

Materiał:
Blacha stalowa
z/w DC-01, #2 mm.
Dostępny w wersji prawej i lewej.
Zastosowanie:
W ościeżnicach z zamkiem
na kartę elektromagnetyczną
Wymiary gabarytowe:
178,75x28x33,8
Opakowanie:
do uzgodnienia.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Blacha zaczep zamka model 108

Blacha zaczep zamka model 109
Materiał:
Blacha stalowa z/w DC-01, #2 mm.
Dostępny w wersji prawej i lewej.
Zastosowanie:
W ościeżnicach z przenikalnością dźwiękową
42db z zamkiem na kartę elektromagnetyczną
Wymiary gabarytowe:
222x28x33,8
Opakowanie:
do uzgodnienia.
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BLACHY ZACZEPOWE ZAMKA

Materiał:
Blacha stalowa z/w DC-01, #2 mm.
Dostępny w wersji prawej i lewej.
Zastosowanie:
W ościeżnicach MDF 100 z zamkiem na kartę
elektromagnetyczną
Wymiary gabarytowe:
178,75x28x35
Opakowanie:
do uzgodnienia.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Blacha zaczep zamka model 110

Blacha zaczep zamka model 111
Materiał:
Blacha stalowa z/w DC-01, #2 mm.
Zastosowanie:
W ościeżnicach z zamkiem
elektromagnetycznym
Wymiary gabarytowe:
222x26x20,5 lub 200x24x20
Opakowanie:
do uzgodnienia.
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BLACHY ZACZEPOWE ZAMKA

Materiał:
Blacha stalowa z/w DC-01, #2 mm.
Zastosowanie:
Zaczep symetryczny stosowany w ościeżnicach
z zamkiem na kartę elektromagnetyczną
Wymiary gabarytowe:
134x28x8
Opakowanie:
do uzgodnienia.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Blacha zaczep zamka model 112

Blacha zaczep zamka model 113
Materiał:
Blacha stalowa DC-03, #2 mm lub 2,5 mm.
Wymiary gabarytowe:
92x28x8
Opakowanie:
do uzgodnienia.
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BLACHY ZACZEPOWE ZAMKA

Materiał:
Blacha stalowa DC-03, #2 mm lub 2,5 mm.
Wymiary gabarytowe:
97x28x8
otwór 19x14
Opakowanie:
do uzgodnienia.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Blacha zaczep rygla model 114

Blacha zaczep zamka model 115
Materiał:
Blacha stalowa z/w DC-01, #2 mm.
Zastosowanie:
W ościeżnicy z zamkiem Assa Abloy EL 582
Wymiary gabarytowe:
92x28x8
otwór 23x17
Opakowanie:
do uzgodnienia.
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Blacha zaczep zamka na automat
Materiał:
Element wykonany z blachy stalowej
z/w DC-01, #1,5 mm, powłoka
galwaniczna – cynk biały.
Podpórka wykonana z propylenu.
Wymiary gabarytowe:
170x28x8
Zastosowanie:
Stosowane do ościeżnic
regulowanych na automat.
Opakowanie:
do uzgodnienia.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

BLACHY ZACZEPOWE ZAMKA

Blacha zaczepowa do drzwi szklanych
Materiał:
Element wykonany z blachy stalowej
z/w DC-01, #2 mm, powłoka galwaniczna
– cynk biały.
Wymiary gabarytowe:
110 x 24 x 9, otworu 50 x 12,
Ø otw. 5 mm.
Zastosowanie:
Stosowana do ościeżnicy regulowanej
drzwi szklanych.
Opakowanie:
do uzgodnienia.
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BLACHY ZACZEPOWE ZAMKA

Materiał:
tworzywo sztuczne ABS.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Zaślepki maskujące otwór pod blachę zaczep zamka

Zastosowanie:
element ozdobny zaślepiający otwór
w ościeżnicy pod blachą zaczepową zamka.
Opakowanie:
do uzgodnienia.
Kolory:
beż, brąz, pozostałe kolory do uzgodnienia.
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POZOSTAŁE ELEMENTY

Materiał:
Polipropylen PP
Zastosowanie:
ochrona naroży elementów ościeżnicy
podczas transportu.
Wymiary:
16 mm, 19 mm, 24 mm.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Narożniki ochronne ościeżnic regulowanych

Opakowanie:
5000 szt.; - konfekcja do uzgodnienia.

Podstawki ościeżnic stałych
Materiał:
Polietylen LDPE.
Zastosowanie:
element stanowiący ochronę podstawy
ościeżnicy przed nasiąkaniem.
Wymiary:
90x43; 100x43;105x44; 100x43 – półokrągła.
Opakowanie:
1000 kpl.; - konfekcja do uzgodnienia

®
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POZOSTAŁE ELEMENTY

Zastosowanie:
element ozdobny zaślepiający otwór.
Wymiary:
Ø8; Ø10
Opakowanie:
2000 szt.; - konfekcja do uzgodnienia.
Kolory:
biały, brąz, beż, klon, akacja, akacja jasna,
wiśnia, dąb natural, dąb polski, dąb bielony,
wenge, mahoń, buk, olcha calvados, orzech,
orzech jasny, orzech ciemny;
(dobierzemy każdy kolor do odpowiedniej
kolorystyki ościeżnicy).

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Zaślepki otworów

Zaczep listwy maskującej ościeżnice
Materiał:
Polistyren PS
Zastosowanie:
element wspomagający montaż opaski
maskującej ościeżnice.
Wymiary gabarytowe:
40x33x3
Opakowanie:
5000 szt.; - konfekcja do uzgodnienia.
Kolory:
czarny
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POZOSTAŁE ELEMENTY

Materiał:
Polipropylen PP
Zastosowanie:
element ozdobny zaślepiający otwór.
Wymiary gabarytowe:
29x25x29
20x17x17 z rowkiem
Opakowanie:
500 szt.; - konfekcja do uzgodnienia.
Kolory:
brąz, beż, pozostałe do uzgodnienia.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Puszka maskująca otwór bolca antywyważeniowego

Zaczep rygla drzwi podwójnych
Materiał:
Polipropylen PP.
Zastosowanie:
zaczep mimośrodowy montowany
w ościeżnicy.
Wymiary gabarytowe:
Ø 15, 16,4x15,5
Opakowanie:
500 szt.
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PUSZKI

Materiał:
Blacha stalowa głębokotłoczna
DC-04, # 1,5 mm,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
element wspomagający montaż ościeżnicy.
Wymiary gabarytowe:
54x30x28
Opakowanie:
1000 szt.

OŚCIEŻNICE METALOWE

Puszka walcowa

Puszka zamka 405

Materiał:
Blacha stalowa głębokotłoczna DC-04,
# 0,8 mm, powłoka galwaniczna – cynk biały.
Wymiary gabarytowe:
187x38x23
Zastosowanie:
element stanowiący osłonę kasety
zamka w ościeżnicy.
Opakowanie:
500 szt.

®
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PUSZKI

Materiał:
Blacha stalowa głębokotłoczna DC-04,
# 0,75 mm, powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
element stanowiący osłonę kasety zamka
w ościeżnicy.
Wymiary gabarytowe:
210x35
Opakowanie:
500 szt.

OŚCIEŻNICE METALOWE

Puszka zamka 406

Puszka antywyważeniowa

Materiał:
Blacha stalowa, # 1 mm,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
element wyposażenia ościeżnicy
z blokadą antywłamaniową.
Wymiary gabarytowe:
67x26x20
Opakowanie:
800 szt.

®
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PUSZKI

Materiał:
Element wykonany z blachy głębokotłocznej
DC-04, #1,5 mm, powłoka galwaniczna
- cynk biały
Wymiary gabarytowe:
54 x 30 x 28, Ø otw. 4,5 mm.
Zastosowanie:
Element wspomagający montaż ościeżnicy
Opakowanie:
1000 szt.

®
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Puszka walcowa z otworami do nitowania

22

WZMOCNIENIA

Materiał:
Blacha stalowa, # 2mm,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
element wspomagający montaż ościeżnicy.
Wymiary gabarytowe:
L 25: 51x17x18
L 55: 81x17x18
L 60: 90x17x18
L136: 166x17x18
Opakowanie:
do uzgodnienia.

OŚCIEŻNICE METALOWE

Wzmocnienie otworu zaczepowego

Kątowniki wzmacniające
Materiał:
Blacha stalowa, # 1,5mm,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
element stanowiący wzmocnienie ościeżnicy
Wymiary:
L 200 mm 20x20
L 310 mm 20x20
L 420 mm 20x20
Opakowanie:
1000 szt..

®
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ŁĄ CZNIKI

Materiał:
Blacha stalowa, # 1,5 mm,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
element wspomagający montaż ościeżnicy.
Wymiary gabarytowe:
33x30x20
Opakowanie:
500 szt.

OŚCIEŻNICE METALOWE

Łącznik narożny kątowy

Łącznik narożny mały, duży
Materiał:
Blacha stalowa, # 1,5 mm,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
element wspomagający montaż ościeżnicy.
Wymiary gabarytowe:
mały: 35x29,5
duży: 46,5x35
Opakowanie:
500 szt..
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POZOSTAŁE AKCESORIA

Materiał:
Blacha stalowa, # 2mm,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
element wspomagający transportowanie
ościeżnicy do malowania.
Wymiary gabarytowe:
47x30
Opakowanie:
500 szt.

OŚCIEŻNICE METALOWE

Zaczep „ucho” zawiesia

Pióro małe – lewe, prawe

Materiał:
Blacha stalowa, # 1,5mm,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
element wspomagający montaż ościeżnicy.
Wymiary gabarytowe:
48x30x11
Opakowanie:
100 szt..
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POZOSTAŁE AKCESORIA

Materiał:
Blacha stalowa, # 1,5 mm,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
element wspomagający montaż ościeżnicy
Wymiary gabarytowe:
72x30x7
Opakowanie:
500 szt..

OŚCIEŻNICE METALOWE

Naroże duże

Ściągacz duży

Materiał:
Blacha stalowa, # 2mm,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
element wspomagający montaż ościeżnicy.
Wymiary gabarytowe:
80x35x12
Opakowanie:
100 szt..
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POZOSTAŁE AKCESORIA

Materiał:
Blacha stalowa, # 1,5mm,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
element wspomagający montaż ościeżnicy.
Opakowanie:
1000 szt..

OŚCIEŻNICE METALOWE

Ściągacz mały – lewy, prawy

Kotwa montażowa

Materiał:
Blacha stalowa, # 2mm,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Zastosowanie:
element wspomagający mocowanie
ościeżnicy w ścianie wykonanej
z płyty kartonowo – gipsowej.
Wymiary gabarytowe:
97x40x40
Opakowanie:
300 szt.
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POZOSTAŁE AKCESORIA

Materiał:
Polipropylen PP
Zastosowanie:
zabezpieczenie dekoracyjne otworów
wentylacyjnych drzwi WC.
Wymiary:
Ø zewn. 48, Ø wewn. 39
Opakowanie:
500 kpl.; - konfekcja do uzgodnienia.
Kolory:
biały, brąz, beż, klon, akacja, akacja jasna,
wiśnia, dąb natural, dąb polski, dąb bielony,
wenge, mahoń, buk, olcha calvados, orzech,
orzech jasny, orzech ciemny;
(dobierzemy każdy kolor do odpowiedniej
kolorystyki drzwi).

AKCESORIA DO DRZWI

Tuleja wentylacyjna do drzwi WC – przelot. prosta

Tuleja wentylacyjna do drzwi WC – przelotowa
Materiał:
Polipropylen PP
Zastosowanie:
zabezpieczenie dekoracyjne otworów
wentylacyjnych drzwi WC.
Wymiary:
Ø zewn. 50, Ø wewn. 39
Opakowanie:
500 kpl.; - konfekcja do uzgodnienia.
Kolory:
biały, brąz, beż, klon, akacja, akacja jasna,
wiśnia, dąb natural, dąb polski, dąb bielony,
wenge, mahoń, buk, olcha calvados, orzech,
orzech jasny, orzech ciemny;
(dobierzemy każdy kolor do odpowiedniej
kolorystyki drzwi).
®
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POZOSTAŁE AKCESORIA

Materiał:
Polipropylen PP
Zastosowanie:
zabezpieczenie dekoracyjne otworów
wentylacyjnych drzwi WC.
Wymiary:
Ø zewn. 58, Ø wewn. 50
Opakowanie:
2250 szt.; - konfekcja do uzgodnienia.
Kolory:
biały, brąz, beż, klon, akacja, akacja jasna,
wiśnia, dąb natural, dąb polski, dąb bielony,
wenge, mahoń, buk, olcha calvados, orzech,
orzech jasny, orzech ciemny;
(dobierzemy każdy kolor do odpowiedniej
kolorystyki drzwi).

AKCESORIA DO DRZWI

Tuleja wentylacyjna do drzwi WC – sitko

Narożniki ochronne do drzwi
Materiał:
Polipropylen PP
Zastosowanie:
ochrona naroży drzwi podczas transportu.
Wymiary wewnętrzne:
43 mm, 45 mm, 47 mm, 51 mm,
63 mm, 67 mm, 72 mm, 96 mm.
Opakowanie:
43 mm – 400 szt. ;
45, 47, 51 mm – 350 szt. ;
63, 67, 72 mm – 250 szt. ;
96 mm – 336 szt.
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POZOSTAŁE AKCESORIA

BOLEC - Materiał:
Pręt stalowy Ø12
gatunek C1006,
kryty powłoką cynkową.

BLACHA - Materiał:
Blacha stalowa ST3 #3 mm,
kryta powłoką cynkową.

Zastosowanie:
element stanowiący
ochronę antywłamaniową.

Zastosowanie:
wzmocnienie w ościeżnicy
wspomagające
bolec antywyważeniowy.

Wymiary gabarytowe:
Ø 12, długość 77mm

Wymiary gabarytowe:
53x22

Opakowanie:
Opakowanie:
500 szt.
500 szt.;
- konfekcja do uzgodnienia.

AKCESORIA DO DRZWI

Bolec antywyważeniowy z blachą

Blaszka do montażu szyb
Materiał:
blacha ocynk #1,5mm.
Zastosowanie:
montaż szyb w drzwiach EI30
Wymiary gabarytowe:
30x15x9
Opakowanie:
500 szt.

Kątownik pod samozamykacz
Materiał:
blacha ocynk #2mm.
Zastosowanie:
element wspomagający montaż
samozamykacza
Wymiary gabarytowe:
400x60x40
Opakowanie:
250 szt.
®
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POZOSTAŁE AKCESORIA

Materiał:
Bolec wykonany z pręta stalowego, pokryty
powłoką cynkową. Blacha stalowa ST3 #3 mm,
pokryta powłoką cynkową.
Wymiary gabarytowe:
Bolec: Ø 10 i Ø 12, długość 66 mm,
długość całkowita 80 mm
Blacha 53 x 22, Ø otw. 5,5 mm.
Zastosowanie:
Bolec służy do ochrony antywłamaniowej.
Blacha służy do wzmocnienia w ościeżnicy.
Opakowanie:
Do uzgodnienia.

AKCESORIA DO DRZWI

Bolec antywyważeniowy długi

Bolec antywyważeniowy krótki
z tuleją bez kołnierza i z kołnierzem
Materiał:
Bolec wykonany z pręta stalowego,
pokryty powłoką cynkową.
Blacha stalowa ST3 #3 mm, pokryta powłoką
cynkową. Tuleja ocynkowana.
Wymiary gabarytowe:
Bolec: Ø 12, długość 16 mm.
Blacha 52 x 20, Ø otw. 5,5 mm.
Tuleja bez kołnierza: długość 17 mm,
Ø wew. 15 mm.
Tuleja z kołnierzem: długość 17 mm,
Ø wew. 15 mm, Ø kołnierza. 20 mm.
Zastosowanie:
Bolec służy do ochrony antywłamaniowej.
Blacha służy do wzmocnienia w ościeżnicy.
Opakowanie:
do uzgodnienia
®
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POZOSTAŁE AKCESORIA

Materiał:
Element wykonany z blachy stalowej
z/w DC-01, #2,5 mm.
Wymiary gabarytowe:
50 x 100, Ø bolca 13 mm.
Zastosowanie:
Element stanowiący ochronę
antywłamaniową.
Opakowanie:
do uzgodnienia

Narożniki ochronne do drzwi technicznych

AKCESORIA DO DRZWI

Bolec antywyważeniowy z płaskownikiem spawany

Materiał:
Narożniki wykonane z polipropylenu PP.
Wymiary gabarytowe:
95 mm.
Zastosowanie:
Służy do ochrony naroży ościeżnicy podczas
transportu.
Opakowanie:
336 sztuk.

Blaszka do montażu szyb EI60
Materiał:
Element wykonany z blachy ocynkowanej,
#1,5 mm.
Wymiary gabarytowe:
45 x 30 x 15, Ø otw. 3,5 mm.
Zastosowanie:
Montaż szyb w drzwiach EI60.
Opakowanie:
200 szt.
®
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POZOSTAŁE AKCESORIA

Materiał:
Element wykonany z blachy stalowej #2 mm,
powłoka galwaniczna – cynk biały.
Wymiary gabarytowe:
305 x 25 mm, Ø otw. 8,5 mm i Ø 10 mm.
Zastosowanie:
Element stanowiący wyposażenie do drzwi.
Opakowanie:
Do uzgodnienia.

AKCESORIA DO DRZWI

Kotwa do drzwi

Zaczep bolca przeciwwyważeniowego
Materiał:
Element wykonany z blachy stalowej
z/w DC-01, #3 mm, powłoka satyna,
połysk chrom.
Wymiary gabarytowe:
120 x 42 x 13,5 mm, otworu 20 x 20,
Ø otw. 5 mm.
Zastosowanie:
Element stanowiący ochronę
antywłamaniową.
Opakowanie:
do uzgodnienia
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POZOSTAŁE AKCESORIA

Materiał:
Element wykonany z blachy stalowej
z/w DC-01, #3 mm, powłoka satyna,
połysk chrom.
Wymiary gabarytowe:
120 x 72 x 13,5 mm, otworu 13 x 50,
Ø otw. 5 mm.
Zastosowanie:
Element stanowiący ochronę
antywłamaniową.
Opakowanie:
do uzgodnienia

AKCESORIA DO DRZWI

Zaczep zamka 1

Zaczep zamka 2
Materiał:
Element wykonany z blachy stalowej
z/w DC-01, #3 mm, powłoka satyna,
połysk chrom.
Wymiary gabarytowe:
120 x 150 x 13,5 mm,
otwory 13 x 50, Ø otw. 5 mm.
Zastosowanie:
Element stanowiący ochronę
antywłamaniową.
Opakowanie:
do uzgodnienia
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Z.P.U.H. HENZYM M. Jeka
81-009 Gdynia, Mylna 10 A
e-mail: henzym@henzym.pl
tel./fax 58 572 19 99

pieczęć firmowa

osoba reprezentująca firmę

ZAMÓ WIENIE
L.p.

Nazwa produktu

Ilość

j.m.

Cena netto
w PLN
za szt./kpl.

1.
2.
3.
4.

FORMULARZ ZAMÓ WIENIA

®

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pozostałe uzgodnienia
Forma płatności: ...................................................
Termin płatności: ..................................................
Dostawa towaru: ..................................................
Realizacja zamówienia: .........................................
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REDA

WEJHEROWO

RUMIA

ŁĘŻYCE

GDYNIA
ROGULEWO
Szemud
Koleczkowo

SOPOT
Chwaszczyno

KARTUZY

S6

GDAŃSK

Przodkowo

ŻUKOWO

JAK DOJECHAĆ

Współrzędne GPS N 54O30'34"

ważne telefony:
502 151 364 - obsługa klienta, zaopatrzenie
500 387 925 - obsługa klienta, marketing
508 322 068 - biuro, administracja
502 604 925 - produkcja
502 792 122 - produkcja
e-mail:
henzym@henzym.pl
Zakład produkcyjny, siedziba:
84-207 Koleczkowo,
Łężyce-Rogulewo, ul. Jarzębinowa 8-12
tel./fax 58 572 19 99
Dane do faktury:
ZPUH Henzym M. Jeka
81-009 Gdynia, ul. Mylna 10A
NIP PL 958 039 50 07
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