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FLEXX
rauch BLUE

Alpská biela

Predná strana/Korpus Č. modelu

Dekoračná tlač dub Sonoma AD067

Dekoračná tlač dub Artisan AD682

sivá metalíza AD068

Alpská biela AD069

Dekoračná tlač dub 
Sonoma

sivá metalíza Úchytky, farba hliníka
Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH

Dekoračná tlač dub 
Artisan
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 Dekoračná tlač 
 Časti nábytku s dekoračnou tlačou majú rovno-
merne krásny, odolný povrch. 

 Informácie o materiáli  Ocenené a certifi kované 

 Zaťažiteľnosť 
 Všetky medze zaťaženia pre časti nábytku a 
príslušenstva nájdete v „tabuľke zaťaženia“ na 
adrese:  
www.rauchmoebel.de/unternehmen/qualitaet-
amp-umwelt.html

 WOODMAX drevotrieskové dosky 
 Drevotriesková doska z čerstvého dreva špeciálne 
pre použitie v obytných priestoroch. Pre našu 
drevotrieskovú dosku Woodmax používame iba 
nezávadné slabé a polomové drevá z trvalo 
udržateľného regionálneho lesného závodu. 

 Naša surovina z prírody 
 Za svoj materiál dosiek získal Rauch rôzne ceny. 
Prísne kontroly neutrálnych inštitútov priebežne 
potvrdzujú nezávadnosť materiálov a postupov. 

 Príslušenstvo 
pozri   rauch 
BLUE  
 Príslušenstvo  
2.0.

 Vnútorná far-
ba dekoračná 
tlač buk Tex-
line 

 Kovové vo-
diace lišty , 
rauch EASY 
SLIDE

 Zásuvky s 
tichými koľajnicami 
uloženými v 
guľôčkových 
ložiskách 

 Voliteľné tlme-
né dovieranie 
otočných a 
posuvných 
dverí 

 Špičkové 
spracovanie 

 Osvedčená 
technika 
kovania 

 Jednoduchá 
montáž 

 Prak-
tické diely 

príslušenstva 
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 Kvalitatívne znaky 
 rauch BLUE 

 The new gua-
rantee of origin 
when buying 
furniture. 

www.blauer-engel.de/uz38
·  low emissions

·  wood from sustainable forestry

·  no adverse impact on health in the living 
environment 
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 The quality 
mark für 
quality-tested 
furniture 

 NOVÉ 
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CenaVýrobok

DOPLNKOVÝ NÁBYTOK

CenaVýrobok

Zásuvkové úložné 
priestory 
vo farbe korpusu

POSTELE Zásuvkové úložné priestory

CenaVýrobok

• Výška bočníc postele = 41 cm

• latového roštu 3 možnosti 
prestavenia do výšky

• Hĺbky vloženia  
(Horný okraj strany 
postele do výšky 
uloženia): 
9,9 cm 
11,5 cm 
13,1 cm

POSTELE Postele

Posteľ

140/200 145 cm 90 cm 209 cm BG 40

605Q 

Sokel zásuviek

s 4 zásuvkami

140/200 140 cm 28 cm 203 cm BG 40

9952 

Pár nočných stolíkov

1zásuvky

47 cm 43 cm 42 cm

637A 

Posteľ

160/200 165 cm 90 cm 209 cm BG 60

605T 

Sokel zásuviek

s 4 zásuvkami

160/200 160 cm 28 cm 203 cm BG 60

9967 

Posteľ

180/200 185 cm 90 cm 209 cm BG 80

605Y 

Sokel zásuviek

s 4 zásuvkami

180/200 180 cm 28 cm 203 cm BG 80

9969 

Posteľ

90/200 95 cm 90 cm 209 cm BG 90

605M 

Sokel zásuviek

s 2 zásuvkami

90/200 80 cm 28 cm 203 cm BG 90

9943 

Nočný stolík

1zásuvky

47 cm 43 cm 42 cm

636J 

Predná strana/Korpus Č. modelu
Dekoračná tlač dub Sonoma AD067
Dekoračná tlač dub Artisan AD682
sivá metalíza AD068
Alpská biela AD069

41 cm 41 cm 41 cm 41 cm
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FLEXX
rauch BLUE

Výrobok

Výrobok

CenaVýrobok

DOPLNKOVÝ NÁBYTOK

Komoda

2-dver.

93 cm 81 cm 42 cm

639F 

Komoda

5zásuvky

93 cm 81 cm 42 cm

639C 

Komoda

2-dver., 4zásuvky

140 cm 81 cm 42 cm

674B 

Komoda

4zásuvky

47 cm 81 cm 42 cm

637F 

Predná strana/Korpus Č. modelu
Dekoračná tlač dub Sonoma AD067
Dekoračná tlač dub Artisan AD682
sivá metalíza AD068
Alpská biela AD069


