
1Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH Odchýlky rozmerov, farieb, modelov a chybné uvedenie cien sú vyhradené.05-07-21Všetky rozmery sú rozmery v cm

CELLE
rauch BLUE

Korpus / Predná strana Č. modelu

Predná strana 
biela s vysokým 

leskom

Predná strana sivá 
soft grey s vysokým 

leskom

Predná strana vysoký 
lesk, sivá s efektom 

Korpus Alpská biela AN925 A9R31 AD830

Korpus Dekoračná tlač dub Sonoma AM625 AK601 AD831

Korpus Dekoračná tlač dub Wotan AC044 AC045 AD832

Korpus Dekoračná tlač dub Artisan AD691 AD692 AD690

Korpus Dekoračná tlač dub Sanremo svetlá AP455 AM401 AD833

Korpus sivá metalíza AJ895 AP801 AD835

Alpská biela Dekoračná tlač dub 
Sonoma

biela s vysokým 
leskom

Passende Extras rauch BLUE Zubehör 2.0 finden Sie nach den Schränken.

Dekoračná tlač dub 
Sanremo svetlá 

sivá metalíza

sivá soft grey s 
vysokým leskom

vysoký lesk, sivá s 
efektom

Dekoračná tlač dub 
Wotan

Úchytky, farba 
hliníka

Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH

Dekoračná tlač dub 
Artisan
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- Kvalita!

Jednoduché plánovanie pomocou:

Doplnkový ná-
bytok a vhodné 

príslušenstvo nájde-
te v časti, nasledu-
júcej za skriňami.
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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 

 Odchýlky rozmerov, farieb, modelov a chybné uvedenie cien sú vyhradené.  Všetky rozmery sú rozmery v cm 05-07-21  Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH 

 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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CELLE
rauch BLUE

3Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH Odchýlky rozmerov, farieb, modelov a chybné uvedenie cien sú vyhradené.05-07-21Všetky rozmery sú rozmery v cm2

 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 

 Odchýlky rozmerov, farieb, modelov a chybné uvedenie cien sú vyhradené.  Všetky rozmery sú rozmery v cm 05-07-21  Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH 

 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 

CenaVýrobok

Passende Extras rauch 
BLUE Zubehör 2.0 
finden Sie nach den 
Schränken.  

 197 cm

SKRINE Skrine s otáčavými dverami

CenaVýrobok

Passende Extras rauch 
BLUE Zubehör 2.0 
finden Sie nach den 
Schränken.  

 197 cm

SKRINE Skrine s otáčavými dverami

CenaVýrobok

Passende Extras rauch 
BLUE Zubehör 2.0 
finden Sie nach den 
Schränken. 

 197 cm

SKRINE Skrine s otáčavými dverami

Skriňa s otočnými dverami

2-dver.

91 cm 197 cm 54 cm

3100 

Skriňa s otočnými dverami

1-dver., hinged right, 2zásuvky

47 cm 197 cm 54 cm

3102 

Skriňa s otočnými dverami

4-dver., 8zásuvky

181 cm 197 cm 54 cm

3124 

Skriňa s otočnými dverami

3-dver.

136 cm 197 cm 54 cm

0EL1 

Skriňa s otočnými dverami

2-dver., 4zásuvky

91 cm 197 cm 54 cm

3121 

Skriňa s otočnými dverami

3-dver., 1dvere so zrkadlami, 6zásuvky

136 cm 197 cm 54 cm

2128 

Skriňa s otočnými dverami

4-dver.

181 cm 197 cm 54 cm

0EL2 

Skriňa s otočnými dverami

2-dver.

91 cm 197 cm 54 cm

3120 

Skriňa s otočnými dverami

4-dver., 2dvere so zrkadlami, 8zásuvky

181 cm 197 cm 54 cm

2138 

Skriňa s otočnými dverami

1-dver.

47 cm 197 cm 54 cm

3103 

Skriňa s otočnými dverami

1-dver., hinged left, 2zásuvky

47 cm 197 cm 54 cm

3101 

Skriňa s otočnými dverami

3-dver., 6zásuvky

136 cm 197 cm 54 cm

3123 

Korpus / Predná strana Č. modelu
Predná strana biela s vysokým leskom Predná strana sivá soft grey s vysokým leskom Predná strana vysoký lesk, sivá 

Korpus Alpská biela AN925 A9R31 AD830
Korpus Dekoračná tlač dub Sonoma AM625 AK601 AD831
Korpus Dekoračná tlač dub Wotan AC044 AC045 AD832
Korpus Dekoračná tlač dub Artisan AD691 AD692 AD690
Korpus Dekoračná tlač dub Sanremo svetlá AP455 AM401 AD833
Korpus sivá metalíza AJ895 AP801 AD835



4 05-07-21

CELLE
rauch BLUE

4 Odchýlky rozmerov, farieb, modelov a chybné uvedenie cien sú vyhradené. 05-07-21 Všetky rozmery sú rozmery v cm Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH

CenaVýrobok

Passende Extras rauch 
BLUE Zubehör 2.0 
finden Sie nach den 
Schränken. 

 210 cm

SKRINE Skrine s otáčavými dverami

CenaVýrobok

Passende Extras rauch 
BLUE Zubehör 2.0 
finden Sie nach den 
Schränken. 

 210 cm

SKRINE Skrine s otáčavými dverami

CenaVýrobok

Passende Extras rauch 
BLUE Zubehör 2.0 
finden Sie nach den 
Schränken.  

 197 cm

SKRINE Regálová časť, Rohové skrine.

Skriňa s otočnými dverami

2-dver.

91 cm 210 cm 54 cm

4867 

Skriňa s otočnými dverami

1-dver., hinged right, 2zásuvky

47 cm 210 cm 54 cm

4873 

Skriňa s otočnými dverami

3-dver.

136 cm 210 cm 54 cm

0EL3 

Skriňa s otočnými dverami

2-dver., 4zásuvky

91 cm 210 cm 54 cm

4874 

Skriňa s otočnými dverami

4-dver.

181 cm 210 cm 54 cm

0EL4 

Skriňa s otočnými dverami

2-dver., 4zásuvky

91 cm 210 cm 54 cm

4875 

Skriňa s otočnými dverami

1-dver.

47 cm 210 cm 54 cm

4866 

Skriňa s otočnými dverami

1-dver., hinged left, 2zásuvky

47 cm 210 cm 54 cm

4872 

Rohová skriňa s otočnými dverami

2-dver., pochôdzny

117 cm 197 cm 117 cm

3126 

Rohová skriňa s otočnými dverami

2-dver., 2dvere so zrkadlami, pochôdzny

117 cm 197 cm 117 cm

2210 

Priestor, potrebný pre rohové skrine:

Rozmery v mmRegálový prvok

47 cm 197 cm 32 cm

8415 

Korpus / Predná strana Č. modelu
Predná strana biela s vysokým leskom Predná strana sivá soft grey s vysokým leskom Predná strana vysoký lesk, sivá s 

Korpus Alpská biela AN925 A9R31 AD830
Korpus Dekoračná tlač dub Sonoma AM625 AK601 AD831
Korpus Dekoračná tlač dub Wotan AC044 AC045 AD832
Korpus Dekoračná tlač dub Artisan AD691 AD692 AD690
Korpus Dekoračná tlač dub Sanremo svetlá AP455 AM401 AD833
Korpus sivá metalíza AJ895 AP801 AD835



505-07-21

CELLE
rauch BLUE

5Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH Odchýlky rozmerov, farieb, modelov a chybné uvedenie cien sú vyhradené.05-07-21Všetky rozmery sú rozmery v cm

Cena Výrobok

SKRINE Nadstavce

CenaVýrobok

Passende Extras rauch 
BLUE Zubehör 2.0 
finden Sie nach den 
Schränken. 

 210 cm

SKRINE Regálová časť, Rohové skrine.

CenaVýrobok

Passende Extras rauch 
BLUE Zubehör 2.0 
finden Sie nach den 
Schränken. 

 210 cm

SKRINE Skrine s otáčavými dverami

Skriňa s otočnými dverami

4-dver., 8zásuvky

181 cm 210 cm 54 cm

4877 

Rohová skriňa s otočnými dverami

2-dver.

117 cm 210 cm 117 cm

4890 

Nadstavec

1-dver., hinged right

47 cm 39 cm 54 cm

3302 

Rohová skriňa s otočnými dverami

2-dver., 2dvere so zrkadlami

117 cm 210 cm 117 cm

5093 

Nadstavec

2-dver.

91 cm 39 cm 54 cm

3306 

Priestor, potrebný pre rohové skrine:

Rozmery v mm

Nadstavec

3-dver.

136 cm 39 cm 54 cm

3307 

Skriňa s otočnými dverami

3-dver., 6zásuvky

136 cm 210 cm 54 cm

4876 

Regálový prvok

47 cm 210 cm 32 cm

8452 

Nadstavec

1-dver., hinged left

47 cm 39 cm 54 cm

3301 

Korpus / Predná strana Č. modelu
Predná strana biela s vysokým leskom Predná strana sivá soft grey s vysokým leskom Predná strana vysoký lesk, sivá s 

Korpus Alpská biela AN925 A9R31 AD830
Korpus Dekoračná tlač dub Sonoma AM625 AK601 AD831
Korpus Dekoračná tlač dub Wotan AC044 AC045 AD832
Korpus Dekoračná tlač dub Artisan NOVÉ AD691 AD692 AD690
Korpus Dekoračná tlač dub Sanremo svetlá AP455 AM401 AD833
Korpus sivá metalíza AJ895 AP801 AD835
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CELLE
rauch BLUE

6 Odchýlky rozmerov, farieb, modelov a chybné uvedenie cien sú vyhradené. 05-07-21 Všetky rozmery sú rozmery v cm Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH

CenaVýrobok

UPOZORNENIE!

Nie je k dispozícíí ako:
• Dekoračná tlač dub 

Artisan 

DOPLNKOVÝ NÁBYTOK

PreisArtikel

UPOZORNENIE!

Nie je k dispozícíí ako:
• Dekoračná tlač dub 

Wotan
• Dekoračná tlač dub 

Artisan 

DOPLNKOVÝ NÁBYTOK

CenaVýrobok

SKRINE Nadstavce

Pár nočných stolíkov

2zásuvky

50 cm 38 cm 37 cm

646Z 

Komoda

2-dver.

93 cm 81 cm 42 cm

676F 

Nočný stolík

3zásuvky

50 cm 54 cm 37 cm

638Z 

Komoda

5zásuvky

93 cm 81 cm 42 cm

677T 

Pár nočných stolíkov

3zásuvky

50 cm 54 cm 37 cm

639Z 

Komoda

1-dver., 4zásuvky

93 cm 81 cm 42 cm

6154 

Nočný stolík

2zásuvky

50 cm 38 cm 37 cm

645Z 

Komoda

4zásuvky

47 cm 81 cm 42 cm

6152 

Nadstavec

2-dver.

117 cm 39 cm 117 cm

3309 

Nadstavec

4-dver.

181 cm 39 cm 54 cm

3308 

Korpus / Predná strana Č. modelu
Predná strana biela s vysokým leskom Predná strana sivá soft grey s vysokým leskom Predná strana vysoký lesk, sivá s 

Korpus Alpská biela AN925 A9R31 AD830
Korpus Dekoračná tlač dub Sonoma AM625 AK601 AD831
Korpus Dekoračná tlač dub Wotan AC044 AC045 AD832
Korpus Dekoračná tlač dub Artisan AD691 AD692 AD690
Korpus Dekoračná tlač dub Sanremo svetlá AP455 AM401 AD833
Korpus sivá metalíza AJ895 AP801 AD835
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CELLE
rauch BLUE

7Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH Odchýlky rozmerov, farieb, modelov a chybné uvedenie cien sú vyhradené.05-07-21Všetky rozmery sú rozmery v cm

CenaVýrobok

UPOZORNENIE!

Nie je k dispozícíí ako:
• Dekoračná tlač dub 

Artisan

DOPLNKOVÝ NÁBYTOK

Komoda

2-dver., 4zásuvky

140 cm 81 cm 42 cm

6155 

Korpus / Predná strana Č. modelu
Predná strana biela s vysokým leskom Predná strana sivá soft grey s vysokým leskom Predná strana vysoký lesk, sivá s 

Korpus Alpská biela AN925 A9R31 AD830
Korpus Dekoračná tlač dub Sonoma AM625 AK601 AD831
Korpus Dekoračná tlač dub Wotan AC044 AC045 AD832
Korpus Dekoračná tlač dub Sanremo svetlá AP455 AM401 AD833
Korpus sivá metalíza AJ895 AP801 AD835
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8 05-07-21Odchýlky rozmerov, farieb, modelov a chybné uvedenie cien sú vyhradené. Všetky rozmery sú rozmery v cm Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH



1Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH Všetky rozmery sú rozmery v cm Odchýlky rozmerov, farieb, modelov a chybné uvedenie cien sú vyhradené.05-07-21

rauch BLUE
PRÍSLUŠENSTVO 2.0

Farba Č. modelu

Texline (vzhľad ľanu v prírodných farbách) A0031

dekoračná tlač 
Texline

Pre skrine s otočnými, skladacími a posuvný-
mi dverami.
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- Kvalita!

Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH



2 Odchýlky rozmerov, farieb, modelov a chybné uvedenie cien sú vyhradené. 05-07-21 Všetky rozmery sú rozmery v cm Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH

rauch BLUE
PRÍSLUŠENSTVO 2.0
pre šírku prvku 45, 67,5, 90, 112,5 cm

Farba Č. modelu
Texline (vzhľad ľanu v prírodných farbách) A0031

Upozornenie!
Bezpodmienečne dodržujte možnosti montáže pre nadstavce zásuvného bloku 
v skriniach s posuvnými dverami

3-dielna súprava

3-dielna súprava

ŠÍRKA PRVKU 

ŠÍRKA PRVKU 

45

67,5

Police pre skrine s otočnými dverami

pre šírku prvku 45 cm

43 cm 1,6 cm 45 cm

9601 

Police pre skrine s otočnými dverami

pre šírku prvku 66cm

66 cm 1,6 cm 45 cm

9F11 

Police pre skrine s posuvnými dverami

pre šírku prvku 45 cm

43 cm 1,6 cm 48 cm

9664 

Police pre skrine s posuvnými dverami

pre šírku prvku 66cm

66 cm 1,6 cm 48 cm

9668 

police na topánky

s lištami pre šírku prvku 45 cm

43 cm 1,6 cm 37 cm

police na topánky

s lištami pre šírku prvku 66cm

66 cm 1,6 cm 37 cm

Šatníková tyč

pre šírku prvku 45 cm

43 cm 3 cm 2 cm

9737 

Šatníková tyč

pre šírku prvku 66cm

65 cm 3 cm 2 cm

9743 

Zásuvková skrinka

s 2 zásuvkami pre šírku prvku 45 cm

43 cm 39 cm 45 cm

9843 

Zásuvková skrinka

s 2 zásuvkami pre šírku prvku 66cm

66 cm 39 cm 45 cm

9864 

2-dielna súprava

2-dielna súprava

1 kus

1 kus

Cena

Cena

45

67,5

45

67,5

45

67,5

45

67,5

5-dielna súprava

5-dielna súprava

9F22 

9F12 

9665 

9669 

9FE2 

9FG2 

9602 

9F13 

9666 

9670 

9FE3 

9FG3 

9603 

9F18 

9667 

9671 

Zásuvky nie sú kombinovateľné so 
skriňami so skladacími dverami.

Zásuvky nie sú kombinovateľné so 
skriňami so skladacími dverami.

CenaVýrobok

ŠÍRKA PRVKU  45

Zásuvková skrinka

s 3 zásuvkami pre šírku prvku 45 cm

43 cm 57 cm 45 cm

9893 

Zásuvky nie sú kombinovateľné so 
skriňami so skladacími dverami.



3Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH Všetky rozmery sú rozmery v cm Odchýlky rozmerov, farieb, modelov a chybné uvedenie cien sú vyhradené.05-07-21

rauch BLUE
PRÍSLUŠENSTVO 2.0

3-dielna súprava

ŠÍRKA PRVKU  90

Police pre skrine s otočnými dverami

pre šírku prvku 90cm

88 cm 1,6 cm 45 cm

9604 

Police pre skrine s posuvnými dverami

pre šírku prvku 90cm

88 cm 1,6 cm 48 cm

9672 

police na topánky

s lištami pre šírku prvku 90cm

88 cm 1,6 cm 37 cm

Šatníková tyč

pre šírku prvku 90cm

87 cm 3 cm 2 cm

9736 

Zásuvková skrinka

pre šírku prvku 90cm s 3 zásuvkami s odkladacími policami

88 cm 57 cm 45 cm

9898 

2-dielna súprava

1 kus Cena

90 90 90 90

5-dielna súprava

9F21 9673 9FH2 

9605 9674 9FH3 

9606 9675 

Zásuvková vložka 9898 aj pre skrine 
so skladacími dverami!

Cena

Cena

Výrobok

Výrobok

ŠÍRKA PRVKU 

ŠÍRKA PRVKU 

67,5

90 90 90 90

Zásuvková skrinka

s 3 zásuvkami pre šírku prvku 66cm

66 cm 57 cm 45 cm

9860 

Zásuvková skrinka

s 2 zásuvkami pre šírku prvku 90cm

88 cm 39 cm 45 cm

9845 

Zásuvková skrinka

s 3 zásuvkami pre šírku prvku 90cm

88 cm 57 cm 45 cm

9895 

Zásuvková skrinka

s 2 zásuvkami pre šírku prvku 90cm

88 cm 39 cm 45 cm

9865 

Zásuvková skrinka

s 3 zásuvkami pre šírku prvku 90cm

88 cm 57 cm 45 cm

9866 

Zásuvky nie sú kombinovateľné so 
skriňami so skladacími dverami.

Zásuvky nie sú kombinovateľné so 
skriňami so skladacími dverami.

Farba Č. modelu
Texline (vzhľad ľanu v prírodných farbách) A0031

pre šírku prvku 45, 67,5, 90, 112,5 cm
Upozornenie!
Bezpodmienečne dodržujte možnosti montáže pre nadstavce zásuv-
ného bloku v skriniach s posuvnými dverami



rauch BLUE

4 Odchýlky rozmerov, farieb, modelov a chybné uvedenie cien sú vyhradené. 05-07-21 Všetky rozmery sú rozmery v cm Dodávateľ: Rauch Möbelwerke GmbH
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3-dielna súprava

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

ŠÍRKA PRVKU  112,5

Police

pre šírku prvku 112,5cm

111 cm 2,2 cm 48 cm

9F01 

Šatníková tyč

pre šírku prvku 112,5cm

110 cm 3 cm 2 cm

9709 

Zásuvková skrinka

s 2 zásuvkami pre šírku prvku 112,5cm

111 cm 39 cm 45 cm

9804 

Zásuvková skrinka

s 3 zásuvkami pre šírku prvku 112,5cm

111 cm 57 cm 45 cm

9806 

Vnútorné rozdelenie

2 Police, 1 Šatníková tyč

110 cm 147 cm 48 cm

9939 

2-dielna súprava

1 kus Cena

112,5 112,5 112,5 112,5

9F02 

9F03 
Zásuvky nie sú kombinovateľné so skriňami so skladacími dverami.

Vnútorné členenie nie je 
kombinovateľné s prvkami so zásuv-
kami!

Farba Č. modelu
Texline (vzhľad ľanu v prírodných farbách) A0031

Upozornenie!
Bezpodmienečne dodržujte možnosti montáže pre nadstavce zásuvného bloku 
v skriniach s posuvnými dverami

Cena

Cena

Výrobok

Výrobok

Vnútorné členenie nie 
je kombinovateľné s 
prvkami so zásuvkami!

ŠÍRKA PRVKU 

ŠÍRKA PRVKU 

90 90 90 90 90

112,5

Vnútorné rozdelenie pre skrine s otočnými dverami

2 Police, 1 Šatníková tyč

88 cm 147 cm 45 cm

9951 

Vnútorné rozdelenie

s 2 policami

45 cm 147 cm 48 cm

9955 

Vnútorné rozdelenie pre skrine s otočnými dverami

s 2 policami

45 cm 147 cm 45 cm

9934 

Vnútorné členenie nie je 
kombinovateľné s prvkami so zásuv-
kami!

Vnútorné rozdelenie pre skrine s posuvnými dverami

2 Police, 1 Šatníková tyč 

88 cm 147 cm 48 cm

9991 

Vnútorné rozdelenie pre skrine s posuvnými dverami

s 2 policami

45 cm 147 cm 48 cm

9955 

Vnútorné rozdelenie pre skrine s posuvnými dverami

vrát. 2 látkových vakúšov

45 cm 147 cm 48 cm

93H1 

pre šírku prvku 45, 67,5, 90, 112,5 cm
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Držiak na ramienka

31 cm 6 cm 4 cm

9760 

CenaVýrobok

VŠEOBECNE Lišta s háčikmi, Vešiak na nohavice, Vešiak na šaty, Vešiak na kravaty

CenaVýrobok

VŠEOBECNE Tlmič posuvných dverí rauch EASY SLIDE   Držiak na ramienka

Cena5-dielna súprava

VŠEOBECNE Tlmič otočných dverí

Vešiak na nohavice

25 cm 7 cm 46 cm

990H 

Vešiak na šaty

7 cm 52 cm 28 cm

9767 

Vešiak na kravaty

otočný

32 cm 27 cm 6 cm

9768 

Súprava tlmičov posuvných dverí, 2 ks EASY SLIDE

pre 2 dv. Skrine s posuvnými dverami,

montáž možná vľavo + vpravo

Tlmí nárazy dverí na vonkajšej strane skrine

9DC2 

Tlmič prostred.dverí, 1 kus EASY SLIDE

pre 3 dv. Skrine s posuvnými dverami

9DC4 

Lišta s háčikmi

35 cm 5 cm 5 cm

9HL1 

Tlmič otočných dverí

45 cm 3 cm 7 cm

9DD5 

všeobecne
Farba Č. modelu
Texline (vzhľad ľanu v prírodných farbách) A0031

10-dielna súprava 9DD0 

Nie je možné pri skriniach so skladacími dverami! Nie je možné pri skriniach so skladacími dverami! Nie je možné pri skriniach so skladacími dverami!
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Farba Č. modelu
Texline (prirodzene sfarbený vzhľad ľanu) A0031

CenaVýrobok

VŠEOBECNE

CenaVýrobok

VŠEOBECNE Zrkadlo

Cena2-dielna súprava

VŠEOBECNE

Vnútorné zrkadlo

pre otočné dvere

29 cm 130 cm 0 cm

98S8 

Vnútorné zrkadlo

Šírka zrkadla 31cm otočné rozťahovací zo 45 cm na 73 cm

31 cm 115 cm 4 cm

9408 

LED svietidlo, súprava 2ks

otočný pre posteľ

3 cm 3 cm 49 cm

99LP 

Závesné zrkadlo

90 cm 60 cm 2 cm

98A7 

Vnútorné osvetlenie

s pohybovým senzorom LED svietidlo

23 cm 2 cm 11 cm

9T1B 

LED svietidlo, súprava 2ks

Hliník Linea-Stixx

35 cm 6 cm 19 cm

9L48 

3-dielna súprava 9L49 

Nie je možné pri skriniach so skladacími dverami! Nie je možné pri skriniach so skla-
dacími dverami!

všeobecne

0,61 m

0,5 W

2 x 1,40 m

5 W

Toto svietidlo obsahuje namontované diódové 
žiarovky energetických tried  A++ - A*. Žiarovky 
v tomto svietidle nemožno vymeniť.

*) Na stupnici od  A++ (najvyššia účinnosť) do E 
(najnižšia účinnosť)

Toto svietidlo obsahuje namontované diódové 
žiarovky energetických tried  A++ - A*. Žiarovky 
v tomto svietidle nemožno vymeniť.

*) Na stupnici od  A++ (najvyššia účinnosť) do E 
(najnižšia účinnosť)

4,5 W

5,80 m
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Možnosti montáže pre zásuvky v skriniach s posuvnými dverami

Skrine s posuvnými dverami, 2-dverové Skrine s posuvnými dverami, 3-dverové

 136 cm  203 cm

 181 cm  271 cm

 226 cm  316 cm

 271 cm  361 cm

67,5 67,5

9860
9864

9860
9864

90 90

9865
9866
9898

9865
9866
9898

90 90 45

9865
9866
9845 
9895 
9898 × 9843

9893

112,5 112,5

9804
9806

9804
9806

90 90 90

9865
9866
9845 
9895 
9898 ×

9865
9866
9845 
9895 
9898

90 90 90

9865
9866
9898 9898

9865
9866
9898

90 45 90 90

9865
9866
9845 
9895 
9898

9843 
9893 ×

9865
9866
9845 
9895 
9898

45 90 90 90 45

9843 
9893

9865
9866
9845 
9895 
9898 9898

9865
9866
9845 
9895 
9898

9843 
9893

67,5 67,5 67,5

9860
9864 × 9860

9864
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