
5.   Galanterie kovová 
 

051 - Ozdobné hřebíky 

02 - úprava mosaz 

obj. č. typ,  průměr hlavičky 

1430 106.02, průměr = 6 mm 

1206 108.02, průměr = 8 mm 

1289 110.02, průměr = 10 mm 

1431 112.02, průměr = 12 mm 

  

 

03 - úprava nikl 

obj. č. typ,  průměr hlavičky 

1613 106.03, průměr = 6 mm 

1693 108.03, průměr = 8 mm 

1208 110.03, průměr = 10 mm 

1209 112.03, průměr = 12 mm 

1288 220.03, průměr = 20 mm 
 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

1462 412.03, průměr = 12 mm - dvounožkové 

1463 416.03, průměr = 16 mm - dvounožkové 

1464 420.03, průměr = 20 mm - dvounožkové 
 

 

 04 - úprava staronikl 

 

  

 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0262 1508M.04, průměr = 10 mm 

0189 1507M.04, průměr = 12 mm 



05 - úprava starozlato 
 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0175   90.05, průměr = 9 mm 

0161 110.05, průměr = 10 mm 

0149 160.05, průměr = 12,5 mm 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0162 650.05, průměr = 10 mm 

0163 670.05, průměr = 11 mm 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0155 1507.05, průměr = 14 mm 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0156 1191A.05, průměr = 16 mm 

 

  06 - úprava bronz - renesance 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0311   100.06, průměr = 9,6 mm 

0168   110.06, průměr = 10 mm 

0160   160.06, průměr = 12,5 mm 

0159   670.06, průměr = 11 mm 

0133 1507.06, průměr = 14 mm 
 



 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0260 1508M.06, průměr = 10 mm 

0261 1507M.06, průměr = 12 mm 

0445 1504M.06, průměr = 17 mm 
 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0291 1611MA06, průměr = 11 mm 
 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0259 548W.06, průměr = 12 mm 

0152 547W.06, průměr = 14 mm 

0444 546W.06, průměr = 15,5 mm 
 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0442 508B.06, průměr = 12 mm 

0151 506B.06, průměr = 14 mm 
 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0438 1191A.06, průměr = 16 mm 
 



 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0440 888/L, průměr = 24 mm, pyramida 
 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0952 506U.06, průměr = 15 mm 
 

 

07 - úprava staromosaz 

 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0170    90.07, průměr = 9 mm 

0158  110.07, průměr = 10 mm 

0154  160.07, průměr = 12,5 mm 

0172  670.07, průměr = 11 mm 

0176 1507.07, průměr = 14 mm 

0264 1504.07, průměr = 18 mm 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0177 1191A.07, průměr = 16 mm 
 

 

 

  

 

  



08 - úprava staroměď 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0180   90.08, průměr = 9 mm 

0181 110.08, průměr = 10 mm 

0294 160.08, průměr = 12,5 mm 

0293 670.08, průměr = 11 mm 
 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0164 548W.08, průměr = 12 mm 

0165 547W.08, průměr = 14 mm 
 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0443 508B.08, průměr = 12 mm 

0441 506B.08, průměr = 14 mm 
 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0439 1191A.08, průměr = 16 mm 
 

  

09 - úprava bruniert (antik) 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0178   90.09, průměr = 9 mm 

0179 110.09, průměr = 10 mm 

0150 160.09, průměr = 12,5 mm 

0153 670.09, průměr = 11 mm 
 



 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0292 1611MA09, průměr = 11 mm 
 

  

10 - úprava BLACK 

 

obj. č. typ, průměr hlavičky 

0263 110 1/3, průměr = 10 mm 

0166 160 1/3, průměr = 12,5 mm 
 

 

 

052 - Ozdobné hřebíky v pásu 

02 - úprava mosaz 

 

  

03 - úprava nikl 

 

  

obj. č. průměr hlavičky typ, balení 

0966 9,6 mm 100.02, 1m, 250 m 

0967 9,6 mm 02/100, hřebíček k pásu (1 m = 24 hřebíčků) 

na obj. 11,3 mm 130.02, 1m, 250 m 

0210 11,3 mm 02/130, hřebíček k pásu (1 m = 24 hřebíčků) 

obj. č. průměr hlavičky typ, balení 

0481 9,6 mm 100.03, 1m, 250 m 

0482 9,6 mm 03/100, hřebíček k pásu (1 m = 24 hřebíčků) 

0767 11,3 mm 130.03, 1m, 250 m 

0769 11,3 mm 03/130, hřebíček k pásu (1 m = 24 hřebíčků) 



05 - úprava starozlato 

 

  

 

06 - úprava bronz-renesance 

 

  

 

053 - Ozdobné podložky 

Ozdobné podložky 

 

 

 

 

 

 

03 - povrchová úprava galvan. ponikl 

  

 

 

obj. č. průměr hlavičky typ, balení 

0309 9,6 mm 100.05, 1m, 250 m 

0310 9,6 mm 05/100, hřebíček k pásu (1 m = 24 hřebíčků) 

0079 11,3 mm 130.05, 1m, 250 m 

0078 11,3 mm 05/130, hřebíček k pásu (1 m = 24 hřebíčků) 

obj. č. průměr hlavičky typ, balení 

0311 9,6 mm 100.06, 1m, 250 m 

0312 9,6 mm 06/100, hřebíček k pásu (1 m = 24 hřebíčků) 

0171 11,3 mm 130.06, 1m, 250 m 

0169 11,3 mm 06/130, hřebíček k pásu (1 m = 24 hřebíčků) 

obj. č. průměr hlavičky úprava, balení 

1972 M4 otevřená 03 - galvan. ponikl, 1 ks, 3 000 ks 

na obj. M3 rolovaná 03 - galvan. ponikl, 1 ks, 5 000 ks 

na obj. M4 rolovaná 03 - galvan. ponikl, 1 ks, 3 000 ks 

1424 M5 rolovaná 03 - galvan. ponikl, 1 ks, 3 000 ks 

1425 M6 rolovaná 03 - galvan. ponikl, 1 ks, 1 000 ks 



054 - Plachtové kroužky, pistony 

• Plachtové kroužky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Povrchová úprava: 

03 - galvan. ponikl                                   
06 - Fe žárový pozink 

  

 

• Pistony ruční (kladivo) 

 

 

obj. č. 
průměr hlavičky 

úprava, balení 
d D H 

na obj. 4 mm 8 mm 5 mm 03, 1 ks, 5 000 ks 

 na obj.  5 mm  12 mm 6 mm   03, 1 ks, 5 000 ks 

1494 8 mm 18 mm 6 mm 03, 1 ks, 2 000 ks 

1496 9 mm 16 mm 6 mm 03, 1 ks, 2 000 ks 

1497 10 mm 18 mm 7 mm 03, 1 ks, 1 000 ks 

na obj. 10 mm 18 mm 7 mm 06, 1 ks, 1 000 ks 

1530 12 mm 24 mm 5 mm 03, 1 ks, 1 000 ks 

na obj. 12 mm 24 mm 5 mm 06, 1 ks, 1 000 ks 

1656 13 mm 27 mm 7 mm 03, 1 ks, 1 000 ks 

na obj. 13 mm 27 mm 7 mm 06, 1 ks, 1 000 ks 

na obj. 18 mm 35 mm 8 mm 03, 1 ks, 500 ks 

1863 18 mm 35 mm 8 mm 06, 1 ks, 500 ks 

1762 24 mm 48 mm 12 mm 06, 1 ks, 200 ks 

1619 40 mm 63 mm 11 mm 06, 1 ks, 100 ks 

obj. č.   vnitřní průměr 

na objednávku     4 mm 

na objednávku     5 mm 

na objednávku     6 mm 

na objednávku     8 mm 

na objednávku     9 mm 

1503   10 mm 

1504   12 mm 

na objednávku   13 mm 

1606   18 mm 

na objednávku   24 mm 

na objednávku   40 mm 


