
Opis: FLRY 0,22 czarny, pojedyńczy przewód 
do instalacji samochodowych,  jednożyłowa 
linka 0,22mm2 AWG24. Przewody 
sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.22-B 

FLRY 0,22 przewody samochodowe czarne, linka  

#  06465 

Opis: FLRY 0,22 niebieski , pojedyńczy 
przewód do instalacji samochodowych,  
jednożyłowa linka 0,22mm2 AWG24. 
Przewody sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.22-BL 

FLRY 0,22 przewody samochodowe niebieskie, linka  

#  54326 

Opis: FLRY 0,22 brązowy, pojedyńczy 
przewód do instalacji samochodowych,  
jednożyłowa linka 0,22mm2 AWG24. 
Przewody sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.22-BR 

FLRY 0,22 przewody samochodowe brązowe, linka  

#  22444 

Opis: FLRY 0,22 fioletowy, pojedyńczy 
przewód do instalacji samochodowych,  
jednożyłowa linka 0,22mm2 AWG24. 
Przewody sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.22-F 

FLRY 0,22 przewód samochodowy fioletowy, linka  

#  04837 

Opis: FLRY 0,22 zielony, pojedyńczy przewód 
do instalacji samochodowych,  jednożyłowa 
linka 0,22mm2 AWG24. Przewody 
sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.22-G 

FLRY 0,22 przewody samochodowe zielone, linka  

#  54327 

Opis: FLRY 0,22 czerwony, pojedyńczy 
przewód do instalacji samochodowych,  
jednożyłowa linka 0,22mm2 AWG24. 
Przewody sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.22-R 

FLRY 0,22 przewody samochodowe czerwone, linka  

#  24715 

Opis: FLRY 0,22 szara, pojedyńczy przewód 
do instalacji samochodowych,  jednożyłowa 
linka 0,22mm2 AWG24. Przewody 
sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.22-SZ 

FLRY 0,22 przewody samochodowe szare, linka  

#  20788 

Opis: FLRY 0,22 biały, pojedyńczy przewód do
instalacji samochodowych,  jednożyłowa linka 
0,22mm2 AWG24. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.22-W 

FLRY 0,22 przewody samochodowe białe, linka  

#  24386 

Opis: FLRY 0,22 przewody samochodowe 
żółte, pojedyńczy przewód do instalacji 
samochodowych,  jednożyłowa linka 0,22mm2
AWG24. Przewody sprzedajemy w odcinkach 
będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.22-Y 

FLRY 0,22 przewód samochodowy żółty linka  

#  05581 

Opis: FLRY 0,35 czarny, pojedyńczy przewód 
do instalacji samochodowych,  jednożyłowa 
linka 0,35mm2 AWG24. Przewody 
sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.35-B 

FLRY 0,35 przewody samochodowe czarne, linka 

#  14016 

Opis: FLRY 0,35 niebieski, pojedyńczy 
przewód do instalacji samochodowych,  
jednożyłowa linka 0,35mm2 AWG24. 
Przewody sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.35-BL 

FLRY 0,35 przewody samochodowe niebieskie, linka  

#  23272 

Opis: FLRY 0,35 brązowy, pojedyńczy 
przewód do instalacji samochodowych,  
jednożyłowa linka 0,35mm2 AWG24. 
Przewody sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.35-BR 

FLRY 0,35 przewody samochodowe brązowe, linka  

#  09877 



Opis: FLRY 0,35 zielony, pojedyńczy przewód 
do instalacji samochodowych,  jednożyłowa 
linka 0,35mm2 AWG24. Przewody 
sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.35-G 

FLRY 0,35 przewody samochodowe zielone, linka  

#  31057 

Opis: FLRY 0,35 czerwony, pojedyńczy 
przewód do instalacji samochodowych,  
jednożyłowa linka 0,35mm2 AWG24. 
Przewody sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.35-R 

FLRY 0,35 przewody samochodowe czerwone, linka  

#  09878 

Opis: FLRY 0,35 przewody samochodowe 
szara/ czarna, pojedyńczy przewód do 
instalacji samochodowych,  jednożyłowa linka 
0,35mm2 AWG24. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.35-S...

FLRY 0,35 przewód samochodowy szary/czarny, linka  

#  09874 

Opis: FLRY 0,35 przewody samochodowe 
żółte, pojedyńczy przewód do instalacji 
samochodowych,  jednożyłowa linka 0,35mm2
AWG24. Przewody sprzedajemy w odcinkach 
będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.35-Y 

FLRY 0,35 przewód samochodowy żółty linka  

#  53918 

Opis: FLRY 0,5 czarny, pojedyńczy przewód 
do instalacji samochodowych,  jednożyłowa 
linka 0,5mm2 AWG24. Przewody sprzedajemy 
w odcinkach będących wielokrotnością 1 
metra. 

Index:      
LGY-S-0.5-B 

FLRY 0,5 przewód samochodowy czarny, linka  

#  09871 

Opis: FLRY 0,5 przewody samochodowe 
brązowe, pojedyńczy przewód do instalacji 
samochodowych,  jednożyłowa linka 0,35mm2
AWG24. Przewody sprzedajemy w odcinkach 
będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.5-BR 

FLRY 0,5 przewód samochodowy brązowy linka  

#  22408 

Opis: FLRY 0,5 przewody samochodowe 
zielone, pojedyńczy przewód do instalacji 
samochodowych,  jednożyłowa linka 0,35mm2
AWG24. Przewody sprzedajemy w odcinkach 
będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.5-G 

FLRY 0,5 przewód samochodowy zielony linka  

#  23467 

Opis: FLRY 0,5 czerwony, pojedyńczy przewód
do instalacji samochodowych,  jednożyłowa 
linka 0,5mm2 AWG24. Przewody sprzedajemy 
w odcinkach będących wielokrotnością 1 
metra. 

Index:      
LGY-S-0.5-R 

FLRY 0,5 przewód samochodowy czerwony linka  

#  53919 

Opis: FLRY 0,5 szary, pojedyńczy przewód do 
instalacji samochodowych,  jednożyłowa linka 
0,5mm2 AWG24. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.5-SZ 

FLRY 0,5 przewód samochodowy szary linka  

#  23468 

Opis: FLRY 0,5 biały, pojedyńczy przewód do 
instalacji samochodowych,  jednożyłowa linka 
0,5mm2 AWG24. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.5-W 

FLRY 0,5 biały, pojedyńczy przewód do instalacji  

#  14011 

Opis: FLRY 0,75 przewód samochodowy 
czarny linka. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.75-B 

FLRY 0,75 przewód samochodowy czarny linka  

#  09873 

Opis: FLRY 0,75 przewód samochodowy 
niebieski linka. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.75-BL 

FLRY 0,75 przewód samochodowy niebieski linka  

#  20485 



Opis: FLRY 0,75 przewód samochodowy 
brązowy linka. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.75-BR 

FLRY 0,75 przewód samochodowy brązowy linka  

#  55183 

Opis: FLRY 0,75 przewód samochodowy fiolet
linka. Przewody sprzedajemy w odcinkach 
będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.75-F 

FLRY 0,75 przewód samochodowy fiolet linka  

#  55184 

Opis: FLRY 0,75 przewód samochodowy 
czerwony linka. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.75R 

FLRY 0,75 przewód samochodowy czerwony linka  

#  17781 

Opis: FLRY 0,75 przewód samochodowy 
szara linka. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-0.75-SZ 

FLRY 0,75 przewód samochodowy szary linka  

#  55185 

Opis: FLRY 0,75 przewód samochodowy żółty 
linka. Przewody sprzedajemy w odcinkach 
będących wielokrotnością 1 metra.  

Index:      
LGY-S-0.75-Y 

FLRY 0,75 przewód samochodowy żółty linka  

#  55186 

Opis: FLRY 1,5 mm2,  przewód samochodowy 
czarny  linka. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-1,5-B 

FLRY 1,5mm2  przewód samochodowy czarny  linka  

#  25055 

Opis: FLRY 1,5 mm2,  przewód samochodowy 
czerwony  linka. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-1,5-R 

FLRY 1,5mm2 przewód samochodowy czerwony linka  

#  20998 

Opis: FLRY 1,5 mm2,  przewód samochodowy 
żółty linka. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-1,5-Y 

FLRY 1,5mm2  przewód samochodowy żółty linka  

#  55188 

Opis: FLRY 1 mm2,  przewód samochodowy 
czarny  linka. Przekrój żyły 1x1,0mm2. 
Przewody sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-1-B 

FLRY 1mm2  przewód samochodowy czarny  linka  

#  19213 

Opis: FLRY 1 mm2,  przewód samochodowy 
niebieski  linka. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-1-BL 

FLRY 1mm2  przewód samochodowy niebieski  linka  

#  07970 

Opis: FLRY 1 mm2,  przewód samochodowy 
zielony linka. Przekrój żyły 1x1,0mm2. 
Przewody sprzedajemy w odcinkach będących 
wielokrotnością 1 metra.
 

Index:      
LGY-S-1-G 

FLRY 1mm2  przewód samochodowy zielony linka  

#  55187 

Opis: FLRY 1 mm2,  przewód samochodowy 
czerwony  linka. Przewody sprzedajemy w 
odcinkach będących wielokrotnością 1 metra. 

Index:      
LGY-S-1-R 

FLRY 1mm2  przewód samochodowy czerwony  linka  

#  23630 


