
katalog produktów
products catalogue
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zamki drzwiowe
door locks

zamki drzwiowe i akcesoria
door locks & acc.
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zamki drzwiowe
door locks

zamki drzwiowe
door latches

zamki z pokrętłem WC
locks for deadbolts

zamki wierzchnie
security bolt locks

wkładki
cylinders

gałki z zamkiem
knobsets

klamki z zamkiem
handlesets
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zawiasy
hinges 

zawiasy do szkła
glass hinges

zasuwki
barrel bolts

zasuwki
barrel bolts

zawiasy
hinges 
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zawiasy do szkła
glass hinges

zawiasy
hinges

klamki i pochwyty
handles & pull handles

odboje
doorstops

okucia do kabin WC
cabinet fittings

zasuwki
barrel bolts

okucia ze stali nierdzewnej
st. steel fittings 
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klamki i pochwyty
handles

zasuwki
barrel bolts

numery i litery
numbers & letters

zawiasy
hinges

okucia do okiennic
shutters hardware

kołatki
door knockers

wieszaki
hooks

ćwieki ozdobne
nails

okucia rustykalne
rustic black fittings
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łańcuchy drzwiowe
chain door guards

zamykacze drzwiowe i 
przytrzymywacze hydrauliczne
door closers & hydraulic retainers

wizjery
door viewers

klamki, kule i pochwyty
door knobs, lever handles & pull handles

zamki zasuwnic okiennych
window latches

kratki wentylacyjne
vents

odboje i 
przytrzymywacze 
drzwiowe
doorstops

uszczelniacze 
drzwiowe
draught excluders

listwy 
dywanowe
carpet bands

okucia ciesielskie do drewna
wooden frames for construction fittings

okucia budowlane
builders´ hardware 
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wsporniki i kątowniki budowlane
shelf brackets & corner braces

wsporniki poręczy
handrail supports

wsporniki
supports
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podpórki półek szklanych
supports for shelves

półki TV, HI-FI i pod mikrofalę
Tv, video, speaker & microwave supports

systemy półek i zestawy regałów
shelves & shelving sets
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zawiasy meblowe
furniture hinges

nogi
table legs

zatrzaski meblowe
catches 

pręty do szaf i akcesoria
closet bars & accessories

gałki meblowe
knobs

uchwyty meblowe
handles

zamki meblowe
furniture locks

prowadnice szuflad
drawer slides

okucia meblowe
furniture fittings
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kłódki
padlocks

numery i litery
numbers & letters

kółka
castors

symbole i tabliczki informacyjne
symbol plates 

wieszaki
hooks

skrzynki, wrzutnie na listy i gazetniki
mail boxes, letter slots & news paper basket

akcesoria 
pomiarowe
measuring items

zamocowania
fasteners

okucia i akcesoria
hardware

zamocowania
fasteners
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AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A.
Polígono Industrial Zubieta, s/n
48340 Amorebieta (Bizkaia) 
SPAIN

tel. export. + 34 94 630 02 96
fax export. + 34 94 630 02 95
e-mail export. expor@amig.es
tel. skype. amig.export 

tel. 94 630 03 00
fax. 94 630 03 03
e-mail. amig@amig.es 

AGAS SP. Z.O.O
Reguły, ul. Bodycha 97
05-816 Michałowice- Reguły - POLSKA 
tel. fax. + 48 227 23 78 11 
e-mail. agas@agas.pl · www.agas.pl


