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Шайба плоска збільшена DIN 9021/ГОСТ 6958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва Розмір Особливість Упаковка Тип упаковки Артикул 

Шайба плоска збільшена d 4 x 12 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗ-04120 

Шайба плоска збільшена d 5 x 15 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗ-05015 

Шайба плоска збільшена d 5 x 15 білий цинк 1000 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗБЦ-05015 

Шайба плоска збільшена d 6 x 19 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗ-06019 

Шайба плоска збільшена d 6 x 19 білий цинк 100/1000 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗБЦ-06019 

Шайба плоска збільшена d 8 x 25 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗ-08025 

Шайба плоска збільшена d 8 x 25 білий цинк 100/500 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗБЦ-08025 

Шайба плоска збільшена d10 x 31 білий цинк 100/200 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗБЦ-10031 

Шайба плоска збільшена d12 x 38 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗ-12037 

Шайба плоска збільшена d12 x 38 білий цинк 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗБЦ-12038 

Шайба плоска збільшена d14 x 44 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗ-14044 

Шайба плоска збільшена d14 x 44 білий цинк 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗБЦ-14044 

Шайба плоска збільшена d16 x 51 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗ-16051 

Шайба плоска збільшена d16 x 51 білий цинк 50/100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗБЦ-16051 

Шайба плоска збільшена d18 x 56 білий цинк 50/100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗБЦ-18056 

Шайба плоска збільшена d20 x 61 білий цинк 50/100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗБЦ-20061 

Шайба плоска збільшена d22 x 67 білий цинк 25/100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗБЦ-22067 

Шайба плоска збільшена d24 x 73 без покриття 50/100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗ-24073 
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Шайба плоска збільшена d24 x 73 білий цинк 25/100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗБЦ-24073 

Шайба плоска збільшена d30 x 92 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗ-30092 

Шайба плоска збільшена d36 x 110 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗ-36110 

 
Нержавіюча сталь А2 

Назва Розмір Особливість Упаковка Тип упаковки Артикул 

Шайба плоска ст. нерж. А2 d 4 x 12 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗН2-04120 

Шайба плоска ст. нерж. А2 d 5 x 15 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗН2-05015 

Шайба плоска ст. нерж. А2 d 6 x 19 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗН2-06019 

Шайба плоска ст. нерж. А2 d 8 x 24 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗН2-08024 

Шайба плоска ст. нерж. А2 d10 x 30 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗН2-10030 

Шайба плоска ст. нерж. А2 d12 x 37 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗН2-12037 

Шайба плоска ст. нерж. А2 d14 x 44 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗН2-14044 

Шайба плоска ст. нерж. А2 d16 x 50 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗН2-16050 

Шайба плоска ст. нерж. А2 d20 x 61 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗН2-20061 

Шайба плоска ст. нерж. А2 d24 x 73 без покриття 100 шт. 
п/е пакет | 

карт. коробка 
ШПЗН2-24073 

 


