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Podstawowe informacje o firmie METALUX-bis.
Firma METALUX-bis (wcześniej METALUX) istnieje od prawie pół wieku. Zajmuje się wytwarzaniem
różnorodnych akcesoriów dla producentów ram i obrazów oraz dla producentów regionalnych wyrobów
kasetkarskich. We wcześniejszych okresach produkowane były również na większą skalę okucia budowlane.
Dzięki posiadaniu własnego zaplecza narzędziowego i doświadczonej kadrze, możemy produkować wszelkiego
rodzaju elementy dla podanych wyżej branż według indywidualnych potrzeb Odbiorców. Zajmujemy się
również wykonywaniem maszyn i urządzeń wspierających produkcję naszych Klientów.
Do grona naszych Klientów należy większość polskich producentów ram i obrazów oraz wiele
rzemieślniczych warsztatów stolarskich z branży kasetkarskiej. Zaopatrujemy również producentów i sklepy z
wyrobami drewnianymi oraz do decoupage-u. Eksportujemy nasze produkty do Odbiorców poza granice
Polski. A gotowe wyroby naszych Klientów są sprzedawane na wszystkich kontynenatch. Dzięki
konkurencyjnym cenom oraz wyrobom dobrej jakości mamy bardzo wielu stałych, zadowolonych z naszych
usług Odbiorców.

Zamówienia, płatności i wysyłka.
Biuro handlowe i zakład produkcyjny są zlokalizowane niedaleko Krakowa, w mieście Świątniki
Górne, przy ulicy Metalowców 3. Biuro i magazyn otwarte są w godzinach 8:00-15:00. Zamówienia można
składać mailowo, telefonicznie, SMS-em, faksem lub osobiście. Znaczną część asortymentu staramy się mieć
dostępną zawsze w magazynie, gotową do sprzedaży. Sprzedaż wysyłkową realizujemy pocztą kurierską
(głównie DHL). Akceptujemy również wysyłki przy wykorzystaniu kuriera Odbiorcy. Zamówienia przyjęte do
godziny 11:00, są realizowane najczęściej w tym samym dniu. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient
po złożeniu zamówienia otrzyma informację o możliwym terminie jego realizacji.
Koszty przesyłki, jeśli nie uzgodniono inaczej, pokrywa Odbiorca i doliczane są do faktury zakupowej
przekazywanej z produktami. Akceptowane formy płatności: przelew na rachunek firmy, gotówka, przesyłka
pobraniowa.

Usługi dodatkowe.
Realizujemy również produkcję artykułów metalowych na indywidualne zamówienia Klientów według
przekazanych wzorów (dokumentacja). Wykonujemy również maszyny służące do produkcji z wykorzystaniem
naszych wyrobów. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, w celu ustalenia szczegółów technicznych i
możliwych terminów wykonania.

2/12

Wieszaki do luster seria WL
Materiał: blacha stalowa 0,6 ocynk ogniowy
Wersje z taśmą dwustronną samoprzylepną,
wytrzymałość na scinanie 40 N/625 mm², wytrzymałość na odrywanie 23 N/25 mm.

dostępne wersje z przetłoczeniem spłaszczonym (do haków z bachy)
Wersje o innych wymiarach całkowitych są dostępne na zamówienie.

Szerokość
kod
magazyn.

[mm]

Wysokość
[mm]

Ciężar
[kg]
/100 szt.

70

70

WL2k4

40

40

WL2k5

50

50

1,2

WL2k5p

50

50

1,2

WL2k8

80

80

3,1

WL2k16

80

160

6,3

WLT1020k

100

200

10,3

WLT1016k

100

160

8,6

WL2

2,3
1,1
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Uwagi

wieszak szlifowany do
przyklejania na silikon,
mocowanie pion. i poziom
wieszak z taśmą
dwustronną
wieszak z taśmą
dwustronną
wersja z płaskim
przetłoczeniem,
wieszak z taśmą
dwustronną
wieszak z taśmą
dwustronną
wieszak tłoczony z taśmą
dwustronną
wieszak tłoczony z taśmą
dwustronną

Dostępne warianty wykonania mocowania wieszaków

eszaki do luster seria WL

HDL - hak do luster na drzwi
Materiał: blacha stalowa niklowana 1,0 mm
Współpracuje z wieszakami do luster z podtłoczeniem płaskim
WL2K4p, - 4x4 cm
WL2K5p - 5x5 cm
WL2K8p - 8x8 cm
WL2K16p - 8x16 cm
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WA1WO - wieszak do ram aluminiowych z wkrętami
Wysokość: 26 mm
Szerokość: 20 mm
Głębokość: 7 mm
Materiał: blacha stalowa 1,5 mm
wkręty M5x5mm
Wykończenie: srebrny (ocynk galwaniczny)

WOC1 - wieszak oczkowy ocynkowany
Wysokość: 32 mm
Szerokość: 16 mm
Grubośc: 1 mm
Średnica otworu zawieszki: 10mm
Średnica otworów pod wkręty: 3mm
Rekomendowane wkręty: 2,5 x 10 (WK1)
Standardowe wykończenie: srebrny (ocynk galwaniczny)

WDPB Zn/Ni – wieszak do półki Billsasen
Wysokość: mm
Szerokość: mm
Materiał: blacha stalowa 1 mm
Średnica otworu zawieszki: 10/ 6 mm
Średnica otworów pod wkręty: 3mm
Rekomendowane wkręty:
Standardowe wykończenie: srebrny (ocynk galwaniczny/nikiel)
Uwagi: mocowanie poziome

WO10 – wieszak okrągły ocynkowany
Średnica: 50 mm
Grubość: 2 mm
Kolor: srebrny (ocynk galwaniczny)
otwory pod wkręty 4 x 5 mm

WWK1 - wieszak wciskany kątowy
Wysokość: 14 mm
Szerokość: 25 mm
Grubość: 0,5mm
Ilość otworów mocujących: 2 średnica otworów: 6 mm
Otwory pod wkręty - 3 szt x 3mm
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W4 - wieszak wciskany
Wysokość: 23 mm
Szerokość: 13 mm
Grubość: 0,5mm
Średnica otworu mocującego: 6 mm
Kolor: - Srebrny (ocynk ogniowy)
- Czarny ocynk

W5 - wieszak wciskany
Wysokość: 23 mm
Szerokość: 13 mm
Grubość: 0,5mm
Średnica otworu mocującego: 3 mm
Kolor: Czarny ocynk

W9 - wieszak wciskany
Wysokość: 20 mm
Szerokość: 12 mm
Grubość: 0,3 mm
Otwór: 6 mm
Kolor: Czarny ocynk

W6 - wieszak wciskany, dwa mocowania
Wysokość: 28 mm
Szerokość: 27 mm
Grubość: 0,5mm
Ciężar:
Ilość otworów mocujących: 2
Średnica otworów mocujących: 6 mm
Standardowe wykończenie: - srebrny (ocynk ogniowy)

6/12

W7, W7c - wieszak wciskany
Wysokość: 28 mm
Szerokość: 42 mm
Grubość: 0,5mm
Ilość otworów mocujących: 6 średnica otworów: 6 mm
Standardowe wykończenie: - srebrny (ocynk ogniowy)
- czarny ocynk (W7c)

W7W - wieszak wciskany wysoki
Wysokość: 28 mm
Szerokość: 42 mm
Grubość: 0,5mm
Ilość otworów mocujących: 6
Średnica otworów mocujących: 6 mm
Standardowe wykończenie: - srebrny (ocynk ogniowy)

W11, W11G wieszak wciskany nr 3
Wysokość : 11,5mm
Szerokość : 40mm
Grubość : 0,5mm
Ilość otworów mocujących : 2 x 6mm, 2mm wersja na gwóźdź
Standardowe wykończenie : srebrny (ocynk ogniowy)

W14 - wieszak wciskany składany
Wysokość: 38 mm
Szerokość: 32 mm
Grubość: 0,5-0,6 mm
Ilość otworów mocujących: 3
Średnica otworów mocujących: 6 mm
Kolory: ocynk ogniowy, czarny ocynk

W18, W18W - wieszak wciskany (wysoki)
– wersja z wyższym zawieszeniem
Dystans od płyty 4mm W18, 5 mm W18W
Szerokość: 36 mm (W18), 33mm (W18W)
Wysokość: 22mm,Otwory: 4 x 5/6mm
Grubość materiału: 0,5mm
Kolor: Srebrny (ocynk ogniowy)
Inne wykonania na zamówienie
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WWT1- wieszak wciskany
Wysokość: 58 mm
Szerokość: 25 mm
Głębokość: 15 mm
Grubość: 0,5mm
Kolor: Srebrny (ocynk ogniowy)

W8 - wieszak wsuwany
Wysokość: 19 mm
Szerokość: 18 mm
Grubość: 0,3 mm
Kolory: ocynk ogniowy, czarny ocynk na zamówienie
Zastosowanie: Płyta HDF 2 mm

W16 - wieszak wsuwany ząbkowany
Wysokość: 21 mm
Szerokość: 16 mm
Grubość: 0,4 mm
Wykonczenie: ocynk , nikiel, czarny ocynk
Zastosowanie: Płyta HDF 2,5-3,2mm

W16K- wieszak wsuwany ząbkowany krótki
Wysokość: 21 mm
Szerokość: 16 mm
Grubość: 0,4 mm
Element przedni (widoczny) skrócony do 4mm
Wykonczenie: ocynk , nikiel, czarny ocynk
Zastosowanie: Płyta HDF 2,5-3,2mm
Na zamówienie dostępna wersja z czołem 3mm
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W30– wieszak wsuwany duży
Wysokość: 31 mm
Szerokość: 30 mm
Grubość: 0,6 mm
Kolor: srebrny - niklowany lub cynkowany
czarny ocynk
Zastosowanie: Płyta HDF 3,0-3,5mm

W13MW, W13MG - wieszak ząbkowany na wkręty/gwoździe
Wysokość: 8 mm
Szerokość: 56 mm
Grubość: 0,8 mm
Kolor: mosiądz z werniksem

W17 - wieszak ząbkowany wciskany
Wysokość: 10 mm
Szerokość: 43 mm
Grubość: 0,8 mm, na zamówienie grubość 1,0
Kolory: mosiądz z werniksem, ocynk ogniowy

K1W - kątownik do ram aluminiowych z wkrętami
Długość boku: 40 mm
Szerokość: 9 mm
Grubość: 1,5 mm
Kolor: Srebrny (ocynk)
Wkręty: 2 x M5x5mm
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K2W - kątownik do ram aluminiowych z wkrętami, zaokrąglony
Długość boku: 40 mm
Szerokość: 9 mm
Grubość: 1,5 mm
Kolor: Srebrny (ocynk)
Wkręty: 2 x M3x7 mm

SP1 - klipsy do antyram
Wysokość: 41 mm
Szerokość: 14 mm
Grubość: 0,4 mm
Kolor: srebrny (nikiel)

Kln - Klipsy do papieru
Wysokość: 41 mm
Szerokość: 52 mm
Głębokość: 14 mm
Standardowe wykonanie: srebrny (nikiel)
Dostepne inne wykończenia:
złoty (mosiądz)
czarny (czarny ocynk)
srebrny jasny (ocynk)

BF1W - blokada do ram foto oksydowana na wkręt/gwóźdź
Wysokość: 23 mm
Szerokość: 7 mm
Grubość: 0,8 mm
Kolor: czarny ocynk
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Wieszaki śrubowe, haczyki, wkręty

kod magazynowy

H8 - Haczyk wkręcany z
ogranicznikiem
H8P - Haczyk wkręcany z
ogranicznikiem i podgięciem
H4 - haczyk wkręcany prosty
WŚ1 - wieszak śrubowy ocynk
WŚ2 - wieszak śrubowy mosiądz
WŚ3 - wieszak śrubowy mosiądz
WŚ4 - wieszak śrubowy mosiądz
WŚM - wieszak śrubowy mały
WK1oc- wkręt stożk. 2,5x10 PZ
WK1 - wkręt stożk. 2,5x10 PZ

Długość
wkrętu/g
wintu

Wys./ śr.
oczka
wewn.

Grub.

[mm]

[mm]

[mm]

23/8

13

2,4

złoty

28/8
25/8
20/9
22/10
11/6
22/10
13/6
10
10

13
12
5
6
2
6
2,8
-

2,0
2,0
2,0
2,7
1,1
2,0
1,6
2,5
2,5

złoty
złoty
srebrny
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny ocynk
żółty ocynk
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Uwagi

Dane kontaktowe.
Zakład Produkcyjno-Handlowy METALUX-bis, Elżbieta Pęczek-Bujas
ul. Metalowców 3, 32-040 Świątniki Górne, Polska
NIP (VAT ID): PL 676-102-32-71, REGON: 350-846-734
BDO 000128694
e-mail:
tel/fax:
kom./SMS
www:

biuro@metalux.bujas.com.pl
+48 12 270 40 86
+48 533 094 401 (zamówienia)
metalux.bujas.com.pl

Rachunki bankowe do płatności:
PLN:
21 2490 0005 0000 4500 3381 3327 (Alior Bank S.A.)
EUR:
PL80 2490 0005 0000 4600 4863 0324 (Alior Bank S.A.)
SWIFT CODE: ALBPPLPWXXX

Lokalizacja: współrzędne GPS 49°56'08.4"N, 19°57'15.5"E, (49.9356609,19.9537678)

Wyświetl pełną mapę
Dojazd
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