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Alpská biela

Predná strana/Korpus, Zníženia Č. modelu

Ods. hodvábne sivá Ods. Dekoračná tlač dub 
Artisan

sivá metalíza (úchytky a úchytkové lišty sivá metalíza) – AC104

Alpská biela (úchytky, farba hliníka, úchytkové lišty alpská biela) AD159 AC105

sivá metalíza Úchytky

hodvábne sivá Dekoračná tlač dub 
Artisan



 rauch ORANGE 
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 Ocenené a certifi kované 

 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. 

 Kvalitatívne znaky 

 bohaté 
príslušenstvo 

2

 Dekoračná tlač 
 Časti nábytku s dekoračnou tlačou majú rovnomerne 
krásny, odolný povrch. 

 Kvalita a materiál 

 Zaťažiteľnosť 
 Všetky medze zaťaženia pre časti nábytku a príslušenstva nájdete v 
„tabuľke zaťaženia“ na adrese:  
https://qrco.de/rauch-belastungstabelle

 10-ročná záruka výrobcu rauch!  
 Záručné podmienky nájdete na rauchmoebel.com/garantie 
a v informáciách priložených k výrobku. 

 Vnútor-
ná farba 
dekoračná 
tlač buk Tex-
line 

 Kovové vo-
diace lišty 

 Voliteľné tl-
mené dovier-
anie otočných 
a posuvných 
dverí 

 Zásuvky s tichý-
mi koľajnicami 
uloženými v 
guľôčkových 
ložiskách 

 Príslušenstvo 
pozri   rauch 
ORANGE 
  Príslušenstvo  
1.1.

 Atraktívny 
dizajn čiel 

 Nadčasový 
vzhľad 

 Kvalita 
produktu 
s dlhou 

životnosťou 

 Vynikajúci 
nábytkové 

kovanie 

 bohaté 
príslušenstvo 

H20090125
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BOSTON EXTRA
rauch ORANGE

CenaVýrobok

Príslušenstvo pre skri-
ne pozri rauch ORANGE 
PRÍSLUŠENSTVO 1.1.

SKRINE

CenaVýrobok

DOPLNKOVÝ NÁBYTOK

CenaVýrobok

• Výška bočníc postele = 
47 cm

• latového roštu 3 možnosti 
prestavenia do výšky

• Hĺbky vloženia 
(Horný okraj strany 
postele do výšky 
uloženia): 
- 13,8 cm 
- 15,4 cm 
- 17,0 cm

POSTELE Kombinácia z postele a 2 nočných stolíků.

4,5 m

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy 
energetickej účinnosti E.

EPREL 766774

Kommode

2-türig, 2 Schubkästen

93 cm 81 cm 42 cm

639H 

Schwebetürenschrank

2-türig, 1 Spiegeltüre, Teilspiegelfront

226 cm 210 cm 62 cm

5544 

Rollbettkasten

59 cm 16 cm 108 cm

9901 

Kommode

2-türig, 6 Schubkästen

140 cm 81 cm 42 cm

674D 

Schwebetürenschrank

2-türig, 1 Spiegeltüre, Teilspiegelfront

271 cm 210 cm 62 cm

5551 

Rollbettkasten-Paar

59 cm 16 cm 108 cm

9961 

*UPOZORNENIE!
Z konštrukčných dôvodov je pri šírke prvku 
112,5 cm polica v hrúbke 2,2 cm.

Bettanlage

mit Beleuchtung, mit Paneel

160/200 259 cm 107 cm 207 cm BG 60

180/200 279 cm 107 cm 207 cm BG 80

03C0 

Kommode

4 Schubkästen

47 cm 81 cm 42 cm

637F 

Schwebetürenschrank

2-türig, 1 Spiegeltüre, Teilspiegelfront

181 cm 210 cm 62 cm

5500 

*



Predná strana/Korpus, Zníženia Č. modelu
Ods. hodvábne sivá Ods. Dekoračná tlač dub Artisan 

sivá metalíza (úchytky a úchytkové lišty sivá metalíza) – AC104
Alpská biela (úchytky, farba hliníka, úchytkové lišty alpská biela) AD159 AC105

47 cm
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CenaVýrobok

Celková hĺbka pre 
skrine s paspartou: 
 64 cm

SKRINE Pasparty s osvetlením.

CenaVýrobok

Celková hĺbka pre 
skrine s paspartou: 
 64 cm

SKRINE Pasparty

Passepartout

mit Beleuchtung

233 cm 214 cm 23 cm

9P3L 

Passepartout

mit Beleuchtung

278 cm 214 cm 23 cm

9P4L 

5,50 m

1W

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy 
energetickej účinnosti G.Passepartout

mit Beleuchtung

189 cm 214 cm 23 cm

9P2L 

Passepartout

233 cm 214 cm 23 cm

9P3P 

Passepartout

278 cm 214 cm 23 cm

9P4P 

Passepartout

189 cm 214 cm 23 cm

9P2P 

Predná strana/korpus Č. modelu
sivá metalíza AC104
Alpská biela AD159 / AC105

  


