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Саморіз із шестигранною голівкою зі свердлом до дерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва Розмір Особливість Упаковка Тип упаковки Артикул 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  19 

колір голівки 
— білий цинк 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЗ0-48019 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  19 

колір голівки 
— зелений 
(RAL 6020) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЦ-48019 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  25 

колір голівки 
— білий цинк 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЧ5-48025 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  25 

колір голівки 
— червоний 
(RAL 3005) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЗ0-48025 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  25 

колір голівки 
— зелений 
(RAL 6020) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЦ-48025 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— білий цинк 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЖ3-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— жовтий 
(RAL 1003) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЧ0-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— червоний 
(RAL 3000) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЧ5-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— червоний 
(RAL 3005) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЧ9-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— червоний 
(RAL 3009) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШВ1-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— вишневий 
(RAL 3011) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШС5-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— синій (RAL 

5005) 
250 шт. карт. коробка СМШГДШС0-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— синій (RAL 

5010) 
250 шт. карт. коробка СМШГДШЗ2-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— зелений 
(RAL 6002) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЗ5-48035 
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Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— зелений 
(RAL 6005) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЗ0-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— зелений 
(RAL 6020) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШР4-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— сірий (RAL 

7024) 
250 шт. карт. коробка СМШГДШК4-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— 

коричневий 
(RAL 8004) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШК7-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— 

коричневий 
(RAL 8017) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШК9-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— 

коричневий 
(RAL 8019) 

250 шт. карт. коробка СМШГДШБ0-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  35 

колір голівки 
— білий (RAL 

9010) 
250 шт. карт. коробка СМШГДШЦ-48035 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  38 

колір голівки 
— білий цинк 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЦ-48038 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  55 

колір голівки 
— білий цинк 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЦ-48055 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
4.8 x  70 

колір голівки 
— білий цинк 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЦ-48070 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
5.5 x  32 

колір голівки 
— білий цинк 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЦ-55032 

Саморіз зі свердлом з 
шестигранною голівкою з шайбою 

для кріплення до дерева 
5.5 x  38 

колір голівки 
— білий цинк 

250 шт. карт. коробка СМШГДШЦ-55038 

 

 

 

 


