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Generalny dystrybutor SISO w Polsce od 1989 roku
- high quality furniture fittings

Już od 1989 roku wraz z SISO Denmark budujemy i promujemy markę SISO w Polsce. Wieloletnia działalność w branży
akcesoriów meblowych, szklarskich i budowlanych, pozwoliła nam zgromadzić doświadczenie w sprzedaży wyspecjalizowanych
grup produktów. Naszymi odbiorcami i zarazem partnerami są producenci mebli, oddziały technologiczne, firmy handlowe,
hurtownie, sklepy, zakłady szklarskie i wiele innych. Duża wciąż powiększająca się baza zadowolonych, stałych odbiorców jest
naszym największym sukcesem i motywacją do ciągłego rozwoju na rzecz klientów.
W swojej codziennej pracy kierujemy się podstawowymi zasadami etyki handlowej, jesteśmy elastyczni, staramy się dostosować
do aktualnych potrzeb rynku i wymagań klientów. Udzielamy szerokiego wsparcia, w postaci materiałów technicznych, reklamowych,
katalogów, wzorów jak również szkoleń produktowych. Duża powierzchnia magazynowa aktualnie wynosząca 2000m2 pozwala
nam na realizacje zamówień w ciągu 24 godzin. Pracujemy z największymi i niezawodnymi firmami kurierskimi w Polsce
i za granicą. Realizujemy również zamówienia na nietypowe produkty w ścisłej współpracy z zamawiającym. Jesteśmy otwarci
na nowe wyzwania handlowe i staramy się prowadzić jak najbardziej korzystną politykę cenową dla naszych kontrahentów.
Mocną stroną naszej firmy są ludzie, posiadamy wiedzę o oferowanych produktach i doświadczenie z wieloletniej praktyki,
ale przede wszystkim lubimy to co robimy, a zadowoleni klienci są naszą największą motywacją. Pracujemy w zgranym zespole
i opinia każdego z nas jest ważna. Ciągły rozwój firmy jest naszym wspólnym sukcesem.
Dziękujemy i zapraszamy do współpracy ...
Dane kontaktowe:
PH SISO-POL Edmund Bobin
ul. Rydygiera 15
86-200 Chełmno
Dział handlowy / Magazyn: ul. Chociszewskiego 2, Chełmno
NIP: 875-000-08-82
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tel. + 48 56 686 20 94
tel. + 48 56 641 78 48
fax + 48 56 692 67 71
e-mail: siso-pol@siso-pol.pl
www.siso-pol.pl
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PRZEPUST KABLI „NX, NS, PAVO”
PRZEPUST KABLOWY NX
Materiał:		
Wykończenie:		

aluminium
czarny

34x400x19mm		
34x800x19mm		

#ZB02.124
#ZB02.125

Przepust kablowy ze szczotką nylonową.
Przeznaczony do montażu przyściennego.

PRZEPUST KABLOWY NS
Materiał:		
Wymiary:		

aluminium
45x180x20mm

Wykończenie:
anodowany		
czarny			

ZB02.126
ZB02.127

Przepust kablowy ze szczotką nylonową.

PRZEPUST KABLOWY PAVO

SOFT CLOSE

Materiał:		
Wymiary:		
Wykończenie:		
Kod produktu:		

znal
300x120x26
biel
#ZB02.134

Przepust z funkcją cichego domykania.
Przeznaczony do mebli biurowych,
konferencyjnych itp.
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PRZEPUST KABLI „FORRO”
Materiał: 		
Wymiary:		
Nr katalogowy:		

aluminium anodowane
276 x 120 x 25,5 mm
25.20.349

Przepust posiada system redukcji odgłosu zamykania.

SOFT CLOSE

Materiał:
Kolor:			
Nr katalogowy:		

stal
czarny
#25.20.344

Mocowanie listwy zasilającej:
użyteczne gdy trzeba zastosować
standardową listwę zasilającą pod
przepustem FORRO.
Do zestawu dołączony jest komplet
rzepów, umożliwiających zamocowanie
listwy zasilającej.
Nie wymaga śrub montażowych.
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PRZEPUSTY „MAMBO” & „PUNTA”
POSIADAJĄ FUNKCJĘ CICHEGO DOMYKANIA
PRZEPUST MAMBO
Materiał: 		
Wymiary zewnętrzne:
Wymiary mocowania:

tworzywo sztuczne
299 x 120 x 27,5mm
286 x 110mm

Wykończenie:
srebrny:			
czarny:			
biały, RAL9016:		

#25.20.380
#25.20.381
#25.20.382
SOFT CLOSE

PRZEPUST PUNTA
Materiał: 		
Wymiary zewnętrzne:
Wymiary mocowania:

aluminium
295 x 117 x 27,5mm
286 x 108mm

Wykończenie:
srebrny:			
czarny:			
biały, RAL9016:		

#25.20.385
#25.20.386
#25.20.387

SOFT CLOSE
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PROWADZENIA „SPRING, TRIK, SPIDER”
PROWADZENIE KABLI SPRING
Materiał: 		
tworzywo sztuczne
Wysokość maks.:
1300mm
Otwór na kable:		
70mm
Stopa dolna z dociskiem metalowym.
Wykończenie:
czarny			
srebrny, RAL9006
transparentny		
biały			

#ZB02.116
#ZB02.117
#ZB02.118
#ZB02.138

Do biurek z regulowaną wysokością blatu.
Elastyczny materiał dopasowuje się do różnych
wysokości.

150

PROWADZENIE/ZACISK KABLI TRIK
Materiał: 		
Wymiary:		

tworzywo sztuczne
91,8 x 65,8 x 29,8

Wykończenie:
czarny			
szary			

#ZB02.128
#ZB02.128

Organizer kabli montowany pod blatem.

PROWADZENIE KABLI SPIDER
Materiał: 		

tworzywo sztuczne

Wykończenie:
srebrny, RAL 9006
czarny			

#ZB02110
#ZB02.110-9

Poziome prowadzenie kabli, instalowane pod
biurkiem z możliwością montażu po łuku.
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ZACZEP STOŁU „#22”
Zaczep stołu #22 jest opatentowaną wersją standardowych zaczepów.
Największą zaletą jest to, że przylega do blatu płasko, zarówno w pozycji otwartej
jak i zamkniętej.
Materiał: 		
stal, czarny			
stal nierdz., polerowana		
stal, stare złoto			
stal, żółty ocynk		
stal, jasny ocynk		

#24.02.999
#24.03.000
#24.03.001
#24.03.002
#24.03.003

Zaczep XXL
stal, żółty ocynk		

#24.03.005
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„SURF” ŁĄCZNIK DO BLATÓW

SURF tworzywo PA6
Opatentowane rozwiązanie do łączenia blatów.
Połączenie designu oraz funkcjonalności.
znal, wykończenie aluminium:		
tworzywo PA6				

#24.03.100
#24.03.107

Wkręty, śruba, mufy mocujące do zakupienia osobno:
4 x wkręt do drewna			
#11.08.298
1 x śruba M6 czarna			
#12.00.903
1 x mufa wkręcana M6			
#12.10.223

SURF znal
wykończenie aluminium
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ŁĄCZNIK BLATÓW „CLICK CATCH”

Materiał: 			
Długość:			
Wykończenie:			
Nr katalogowy:			

stal hartowana 3mm
151mm
jasny ocynk
#24.03.140

Wersja XL 210mm:		
Dodatkowa część żeńska:

#24.03.145
#24.03.130

„CLICK CATCH” to innowacyjne, opatentowane
rozwiązanie do łączenia blatów. Może być również
stosowany do łączenia sof oraz łóżek.
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ŁĄCZNIK „CLICK CATCH” 90°

Materiał: 		
Wykończenie:		
Nr katalogowy:		

Do łączenia paneli dolnych w meblach biurowych.
Używany także w konstrukcjach, gdzie potrzebne są szybkie
i stabilne połączenia elementów pod kątem 90 stopni.
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stal hartowana 3mm
jasny ocynk
#24.03.147

„TURTLE” ZŁĄCZE DO BLATÓW

Idealny do łączenia drewnianych blatów, oraz
paneli poprzez obrócenie pokrywki i zablokowanie.
Materiał: 		
			
Wymiary:		
Nr katalogowy:		
Wzornik wiercenia:
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czarne tworzywo
z włóknem szklanym
Ø62 x 18mm
#24.03.075
#24.03.078

NOGI DO STOŁÓW I BLATÓW „ELIN”
SKANDYNAWSKI DESIGN
Materiał: 		
Wysokość:		

stal
710mm + regulacja 20mm

Kolor:
chrom			
miedź			
czarny mat		
biały mat		

ZS.001
ZS.001M
ZS.002
ZS.002B

Stabilna płytka montażowa wmontowana na stałe.
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KWADRATOWE ZŁĄCZE DO NÓG „KEA”

Specjalny system sprężyn ułatwia ustawienie nogi pod
każdym kątem i zapobiega jej pęknięciu.
Materiał: 		
Rozstaw otworów:
Wymiary:		
Nr katalogowy:		
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znal surowy
32mm
47,5 x 47,5mm
M8
#11.07.001
M10
#11.07.002

OKRĄGŁE ZŁĄCZE DO NÓG „KEA”

Specjalny system sprężyn ułatwia ustawienie nogi pod
każdym kątem i zapobiega jej pęknięciu.
Materiał: 		
Rozstaw otworów:
Wymiary:		
Nr katalogowy:		
			

- 15 -

znal surowy
32mm
Ø60 mm
M8
#11.07.005
M10
#11.07.006

WPUSZCZANE ZŁĄCZE DO NÓG „KEA”

Specjalny system sprężyn ułatwia ustawienie nogi pod
każdym kątem i zapobiega jej pęknięciu.
Materiał: 		
Otwór w blacie:		
Wymiary:		
Nr katalogowy:		
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znal surowy
Ø22 x 15mm
47,5 x 47,5mm
M8
#11.07.001
M10
#11.07.002

TRAPEZOWE ZŁĄCZE DO NÓG „KEA”

Specjalny system sprężyn ułatwia ustawienie nogi pod
każdym kątem i zapobiega jej pęknięciu.
Złącze nadaje się do montażu ram łóżek.
Materiał: 		
Wymiary:		
Nr katalogowy:		
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znal surowy
47,5 x 47,5mm
M8
#11.07.001
M10
#11.07.002

„TWISTER” ŁĄCZNIK DO NÓG
Materiał: 		
Wymiary:		
Nr katalogowy:		

wzmocnione tworzywo i stal
Ø106,5 x 27 mm
#06.11.100

Aluminiowy dysk do łączenia mocowania ze szklanym
blatem za pomocą kleju UV - do nabycia osobno.
Nr katalogowy:		
#06.11.121
Wkręty i śruba dwustronna do nabycia osobno.

Łącznik nóg „TWISTER”

Dysk do klejenia na UV
(do nabycia osobno)

„TWISTER” jest łącznikiem zapewniającym płynną regulację
kąta ustawienia w zakresie 0-20°. Przeznaczony do nogi
o maksymalnej średnicy Ø50mm, mocowanej na śrubę
dwustronną M8.
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„MINI TWISTER” ŁĄCZNIK DO NÓG

Materiał: 		
stal nierdzewna 304
Wymiary:		
Ø85 x 24 mm
Nr katalogowy:		
#06.11.200 - czarny
			#06.11.201 - surowy
Możliwe ustawienie pod kątem: 0, 6.5, 13.5, 20°
Przeznaczony do łóżek, krzeseł, sof, stolików.
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ŁĄCZNIK NÓG POD KĄTEM „TWIST-TURN”

Materiał: 		
Regulacja:		
Wymiary:		
Maks. średnica nogi:
Nr katalogowy:		

czarne tworzywo z włóknem szklanym
0-15 stopni
Ø79,5 x 20mm
Ø60mm
#06.11.130
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ŁĄCZNIK NÓG POD KĄTEM 10 STOPNI

Materiał: 		
Nachylenie:		
Wymiary:		
Nr katalogowy:		

stal, jasny ocynk
10 stopni
66x58mm
#06.11.150
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ŁĄCZNIK NÓG „LINO” POD KĄTEM 10 STOPNI
Wymiary:
Nachylenie:

120 x 120mm
10 stopni

Materiał:
stal		
znal		

Kolor:		
czarny		
jasny beż

Nr katalogowy:
#ZS02.003
#ZS02.002

Elastyczne mocowanie przeznaczone
do montażu nóg stołów pod kątem 10 stopni.
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ZŁĄCZE „ZIMAK”
Materiał:
Część żeńska:		
Część męska		

znal
#11.01.500
#11.01.501

Stosowane wszędzie tam, gdzie potrzeba mocnych
oraz niewidocznych łączników.
Przeznaczone do montażu łóżek, stołów i innych
konstrukcji drewnianych.
Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu bez
dodatkowych narzędzi.

Łączenie klinowe
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SYSTEM POŁĄCZEŃ „MINI LUNA”

Podkładka MINI LUNA
Materiał:			
Wykończenie:			
Wiercenie:			
Gwint wewnętrzny:		

znal
surowe
Ø30mm
M6		

Śruby M6
Materiał:			
Wymiary:			
Wykończenia:			
				

stal
25-120mm
czarny, brązowiony, nikiel,
jasny ocynk, żółty ocynk

Klucze inbusowe
Materiał:			
stal, stal hartowana
Wymiary:
4mm, czarny		
#12.06.010
		
4mm, jasny ocynk
#12.06.015
Zaślepki
Materiał:
Wiercenie:
Kolor:		
		
		

tworzywo
Ø30mm
brąz			
biały			
beż			

#11.04.245
#11.04.246
#11.04.244
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SYSTEM POŁĄCZEŃ „MEDIA LUNA”
Skład zestawu:
Podkładka brąz Ø30x17		
Śruba koronowa M6x50		
Nakrętka wałeczkowa M6x20

#11.04.239
#11.04.028
#12.07.070

Części opcjonalne:
Zaślepka Ø30 brąz		
Zaślepka Ø30 biel		
Zaślepka Ø30 beż		
Śruba koronowa M6 x 30mm
Śruba koronowa M6 x 65mm
Śruba koronowa M6 x 80mm
Nakrętka wałeczkowa M6x14

#11.04.245
#11.04.246
#11.04.244
#11.04.020
#11.04.030
#11.04.035
#12.07.030
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SYSTEM POŁĄCZEŃ „MAXI LUNA”

Podkładka MAXI LUNA
Materiał:			
Wykończenie:			
Wiercenie:			
Otwór:				
Nr katalogowy:			

znal
surowe
Ø40mm
Ø8mm
#11.04.230		

Trzpień gwintowany
Materiał:			
Wymiary:			
Nr katalogowy:			

stal, żółty ocynk
95 x M8
#12.08.647

Mufa wkręcana
Materiał:			
Wymiary:			
Nr katalogowy:			

stal, żółty ocynk
Ø15 x 30 x M8
#12.10.176

Nakrętka sześciokątna
Materiał:			
Gwint:				
Nr katalogowy:			

stal, jasny/żółty ocynk
M8
#12.12.016

Zaślepki
Kolor:		
		
		

#11.04.247
#11.04.250
#11.04.248

brąz		
biały		
beż		
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SYSTEM POŁĄCZEŃ „FUERTE”

Mimośród FUERTE
Materiał:			
Wiercenie:			
Otwór inbusowy:		
Nr katalogowy:			

znal, gniazdo ze stali hart.
Ø35 x 17mm
6mm
#11.03.610

Klucz inbusowy
Materiał:			
Nr katalogowy:			

stal, jasny ocynk
#11.03.650

Mufa wkręcana
Materiał:			
Wymiary:			
Nr katalogowy:			

stal, jasny ocynk
M8 x 15mm
#12.10.270

Trzpień męski do połączeń 90°
Materiał:			
Trzpień				
Nr katalogowy: męski 64mm
		
męski 84mm

stal, jasny ocynk
M8
#11.03.620
#11.03.625

Trzpień męski/żeński do połączeń 180°
Materiał:			
stal, jasny ocynk
Trzpień				
M8
Nr katalogowy: męski 64mm #11.03.620
		
męski 84mm #11.03.625
		
żeński 52mm #11.03.660
Zaślepki:			

brąz, biały, beż, czarny
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ŁĄCZNIKI „DOVETAIL” & „BONE”
ŁĄCZNIK „DOVETAIL”
Zastosowanie:
Szybka instalacja elementów
profilowanych, ozdobnych. Konieczne
użycie frezu.
Możliwa regulacja zamontowanej
listwy wzdłuż wyfrezowanego kanału.
Materiał:
Wymiary:

brązowe tworzywo
6,9 x 13 x 19mm

Łącznik:
Frez:		

#11.05.840
#11.05.841

ŁĄCZNIK „BONE”
Zastosowanie:
Złącze wbijane, niewidoczny montaż
paneli pod kątem 90 lub 180 stopni.
Możliwość rozłączenia w każdym
momencie.
Materiał:
Wiercenie:

biały nylon
Ø10 x 10 mm

Część męska: #11.06.015
Część żeńska: #11.06.016
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KÓŁKA MEBLOWE - TOP DESIGN
KÓŁKO PRATO
Obudowa:		
Kółko:			
Pierścień na kółku:
Wykończenie:		

stal
stal
czarna guma
aluminium

Wersja:
Ø50 bez hamulca
Ø50 z hamulcem
Ø75 bez hamulca
Ø75 z hamulcem

ZKW06.003
ZKW06.005
ZKW06.004
ZKW06.006

KÓŁKO ARIA
Obudowa:		
Kółko:			
Pierścienie na kółku:
Wykończenie:		

stal chromowana
aluminium
elastyczne tworzywo
aluminium

Wersja:
Ø50 bez hamulca
Ø50 z hamulcem
Ø75 bez hamulca
Ø75 z hamulcem

ZKJ04.006
ZKJ04.007
ZKJ04.004
ZKJ04.005

KÓŁKO BENE
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Obudowa:		
Kółko:			
Pierścienie na kółku:

stal - kolor czarny
akryl
elastyczne tworzywo

Wersja:
Ø75 bez hamulca
Ø75 z hamulcem

ZKJ04.008
ZKJ04.009

ZATRZASKI PUSH TO OPEN „MINI LATCH”
NAJWIĘKSZA OFERTA ZATRZASKÓW MINI LATCH NA RYNKU
ZATRZASK MINI LATCH Z ZACZEPEM
Materiał			
stal, brązowe tworzywo		
stal, białe tworzywo		
stal, czarne tworzywo		
stal, czarne tworzywo		
stal				
stal nierdz., białe tworzywo

Zaczep				
brązowe tworzywo		
białe tworzywo			
czarne tworzywo		
znal				
znal				
białe tworzywo			

Nr katalogowy
#22.01.010
#22.01.015
#22.02.016
#ZA001
#ZA002
#ZA003

OSOBNY ZACZEP - ZNAL
Materiał:		
Nr katalogowy:		

znal
#ZA004

Z ROLKĄ METALOWĄ

CAŁY METALOWY
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STAL NIERDZEWNA 304

WSPORNIK PÓŁKI, BELKI „SLOPE”
DO MOCOWANIA PÓŁEK NA SKOŚNYCH ŚCIANACH NP. NA PODDASZACH

Specyfikacja:
Możliwość zamontowania półki szklanej i drewnianej.
Może być używany na ścianach od 0-66 stopni.
Maksymalna głębokość półki: 45cm
Maksymalna ładowność: 30kg na dwa wsporniki.
Wymiary: 		
Materiał: 		

335x113x23,5mm
stal nierdzewna SS304

Numer katalogowy:
Szczotkowany:		
Polerowany:		
Surowy:			

#22.02.800
#22.02.801
#22.02.802

Komplet zawiera:
2 x wkręty montażowe,
2 x kołki,
1 x klucz,
3 x przyssawki pod półkę szklaną,
2 x śrubki mocujące,
2 x podkładkę,
1 x instrukcję.
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SERIA OKUĆ DO GABLOT „PASSION”
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OKUCIA „PASSION” KLEJONE NA UV
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„PASSION” ŁĄCZNIKI DO SZKŁA
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ŁĄCZNIKI DO MEBLI TAPICEROWANYCH

Zaczepy do łączenia bez użycia narzędzi.
Przeznaczone do sof, narożników, mebli
tapicerowanych, puf itd.
Elementy łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą
lub nałożenie z góry - w zależności od łącznika.
Materiał: stal wysokogatunkowa lub tworzywo.
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PH SISO-POL Edmund Bobin
ul. Rydygiera 15, 86-200 Chełmno
Dział handlowy/Magazyn: ul. Chociszewskiego 2
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pn - pt
w godzinach: 8:00 - 16:00
www.siso-pol.pl

Obsługa firm handlowych i produkcyjnych 			
tel. + 48 56 686 20 94 						
tel. + 48 56 691 00 06 						
tel. + 48 56 641 78 48 						
fax +48 56 692 67 71						
e-mail: siso-pol@siso-pol.pl
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Obsługa klientów detalicznych
tel. +48 56 676 19 26
tel. +48 663 484 595
e-mail: sklep@siso-pol.pl
www.okuciaonline.pl

