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Útmutató
A termék jelölése: ■ Terméknév
Cikkszám jelölése: 00008904200
Fémrácsok méretmegadása: szélesség x magasság x mélység.
Oldalra szerelhető fémrácsaink 18 és 19 mm vastag forgácslapból készült standard méretű korpuszokhoz egyaránt használhatók.
A *-gal jelölt termékek rendelése esetén a szállítási határidő 4-6 hét.
A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban
megjelenthez képest. A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés tapasztalható, ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk!

Mosogatók • Nemesacél (CNS 18/10)

4.3
A nemesacél mosogatókra a gyártó
10 év felületi garanciát vállal.
A Franke által felhasznált nemesacél a
következő tulajdonságokkal rendelkezik:
• Kiváló minőség: 18 % krómot és
10 % nikkelt tartalmazó acélötvözetből
készült termékek az alábbi
felületkezeléssel rendelhetők a Forest
raktárkészletéről:
matt, selyemfényű és dekor.
• Korrózióálló: a levegőben lévő
oxigénnel való reakció következtében
olyan passzív védőréteg keletkezik az
anyag felszínén, amely gátolja a rozsda
kialakulását. A fenti reakció még akkor
is végbemegy, ha a felületet
megkarcolták vagy igen erős
igénybevételnek tették ki.
• Hőálló: 1450 ˚C-ig nem olvad meg
és ellenáll a hősokknak. A forró edények
és serpenyők nem hagynak nyomot a
mosogatón.
• Rugalmas: a Franke által használt
rozsdamentes acél 50%-ot meghaladó
rugalmassága az egyik legfontosabb
követelmény a gyártás során, mivel
ezáltal csökkenthető a mosogatóban a
porcelán-, illetve üvegkár.
• Higiénikus: a mosogató felszíne
egyáltalán nem porózus. Bakterológiai
szempontból veszélyes lerakódások így
nem keletkeznek, a mosogató tisztítása
pedig egyszerű.
• Hosszú élettartam: a nemesacél
mosogatókra a gyártó 10 év felületi
garanciát vállal.
• Újrahasznosítható: a már kidobásra
ítélt króm-nikkel acélból készült
tárgyakat maradéktalanul be lehet
olvasztani, és újrahasznosításuk révén
belőlük új nemesacél-öntvények
készíthetők.
Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a
raktárkészleten lévő választékot tartalmazza. További
termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a
Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke
katalógusban található termékek szállítási határideje 4
hét. A képek illusztrációk.
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csaphely- és dugóemelő furattal,
jobboldali medencével

* Csak rendelésre, szállítási határidő: 4 hét

csaphely- és dugóemelő furattal,
jobboldali medencével
290

* Csak rendelésre, szállítási határidő: 4 hét

csaphely- és dugóemelő furattal

4

120

290

120

290

n AKX 654 Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, excenteres,
dugóemelővel, matt felülettel
méret: 1000x510 mm
medence méret: 320x430x180 mm
komfortmedence: ø 235x150 mm
kivágási méret: 980x490 R30mm
min. szekrényméret: 600 mm
00012400310

n PPX 651 Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, excenteres
dugóemelővel, matt felülettel
méret: 1000x510 mm
med. méret: 340x410x200 mm és
160x410x160 mm
kivágási méret: 980x490 mm
min. szekrényméret: 600 mm
00012400300

n PPX 611 Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, excenteres
dugóemelővel, matt felülettel
méret: 1000x510 mm
med. méret: 470x410x170 mm
kivágási méret: 980x490 mm
min. szekrényméret: 600 mm
jobboldalas med. 00012400290

* Csak rendelésre, szállítási határidő: 4 hét

csaphely- és dugóemelő furattal

* Csak rendelésre, szállítási határidő: 4 hét

baloldalas med.

00012400295

n PPX 610-58
Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, excenteres
dugóemelővel, matt felülettel
méret: 580x510 mm
med. méret: 520x410x200 mm
kivágási méret: 560x490 mm
min. szekrényméret: 600 mm
00012400080

n AMX 34 Aláépíthető
nemesacél mosogató
ca. 20 mm

400

Munkalap

Dűbel
és csavar

SI

LI

CO

N

3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
med. méret: 340x400x190 mm
min. szekrényméret: 400 mm
00012400060

340

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.
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4.5
n BMX 110-40 Aláépíthető
nemesacél mosogató
ca. 20 mm

400

Munkalap

Dűbel
és csavar

SI

LI

CO

N

3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
med. méret: 400x400x190 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400070

400

csaphelyfurattal

csaphelyfurat nélkül

csaphelyfurat nélkül

csaphelyfurattal

n RON 610 Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: ø 510 mm
med. méret: ø 450x170 mm
kivágási méret: ø 494 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400000

n RAN 610 Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: ø 430 mm
med. méret: ø 380x180 mm
kivágási méret: ø 414 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400010

n ETN 610 Nemesacél mosogató
6/4“-os műanyag dugós,
matt felülettel
méret: 455x435 mm
med. méret: 360x355x140 mm
kivágási méret: 435x415 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400020

n MON 610 Nemesacél
mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: 575x505 mm
med. méret: 480x340x150 mm
kivágási méret: 558x488 R22 mm
min. szekrényméret: 600 mm
00012400040

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.
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464

464

csaphelyfurattal

csaphelyfurat nélkül

■ ESN 610 Nemesacél mosogató
6/4“-os műanyag dugós,
matt felülettel
méret: 464x464 mm
med. méret: 395x335x150 mm
kivágási méret: 459x459 R57 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400050

■ EFN 620-78
Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: 780x475 mm
med. méret: 335x395x150 mm
kivágási méret: 760x455 mm
min. szekrényméret: 800 mm
00012400520

csaphelyfurat nélkül

4

■ MON 660
Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: 575x505 mm
med. méret: 320x425x150 mm
és 150x300x80 mm
kivágási méret: 555x485 R22 mm
min. szekrényméret: 600 mm
00012400250

csaphelyfurat nélkül

■ ETN 611/58
Nemesacél mosogató
6/4“-os műanyag dugós,
matt felülettel
méret: 580x510 mm
med. méret: 340x355x145 mm
kivágási méret: 560x490 mm
min. szekrényméret: 400 mm
00012400030

csaphelyfurat nélkül

■ ETN 614
Nemesacél mosogató
6/4“-os műanyag dugós,
matt felülettel
méret: 780x435 mm
med. méret: 360x355x140 mm
kivágási méret: 760x415 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400200

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.
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4.7

csaphelyfurat nélkül

n ESN 611
Nemesacél mosogató
6/4“-os műanyag dugós,
matt felülettel
méret: 860x435 mm
med. méret: 370x340x150 mm
kivágási méret: 840x415 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400210

435

860

335

csaphelyfurat nélkül

n MON 611
Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: 860x500 mm
med. méret: 345x395x160 mm
kivágási méret: 843x485 R22 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400220

csaphelyfurat nélkül
(398)

3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: 770x500 mm
med. méret: ø 410x160 mm
kivágási méret: 753x483
R241,5 mm
min. szekrényméret: 550 mm
00012400230

40

500

ø410

(58)

335

n PMN 614
Nemesacél mosogató

486
770

csaphelyfurat nélkül

500

770

csaphelyfurat nélkül

n PMN 681
Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: 770x500 mm
med. méret: ø 410x160 mm
kivágási méret: 753x483
R241,5 mm
min. szekrényméret: 550 mm
00012400240

n EFN 651-78
Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: 780x475 mm
med. méret: 355x395x150 mm
és 150x300x80 mm
kivágási méret: 760x455 mm
min. szekrényméret: 600 mm
00012400280

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.
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csaphelyfurat nélkül

n EFN 621
Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: 1160x475 mm
med. méret: 335x395x150 mm
kivágási méret: 1140x455 mm
min. szekrényméret: 800 mm
00012400700

csaphelyfurat nélkül

n MON 651
Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: 965x500 mm
med. méret: 345x395x160 mm
és 170x320x80 mm
kivágási méret: 945x480 R22 mm
min. szekrényméret: 600 mm
00012400260

csaphelyfurattal

3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: 960x500 mm
med. méret: 402x383x150 mm
és 191x250x80 mm
kivágási méret: sablon alapján
min. szekrényméret: 900x900 mmes sarok vagy 700 mm egyenes
00012400810

4

sarokszekrény
sarokszekrény

csaphely- és dugóemelő furattal

Sarokszekrény

0

83

0

22

0

Sarokszekrény

50

n MON 651-E
Nemesacél mosogató

csaphelyfurattal

n EFX 682-E
Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, selyemfényű felülettel,
excenteres dugóemelővel
méret: 903x503 mm
med. méret: 290x425x150 mm
kivágási méret: sablon alapján
min. szekrényméret: 900x900 mmes sarok vagy 700 mm egyenes
00012400820

n PNL 621-E
Nemesacél mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, dekor felülettel,
méret: 830x830x500 mm
med. méret: 340x400x180 mm
kivágási méret: sablon alapján
00012400800

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.
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4.9

csaphelyfurat nélkül

n DSN 711
Teletetős nemesacél mosogató
6/4“-os műanyag dugós,
matt felülettel
méret: 800x600 mm
med. méret: 340x370x140 mm
beép. méret: 800x600 mm
hátfal: 25x0,8 mm, perem: 30 mm
jobboldalas csep. 00012400900
baloldalas csep.

csaphelyfurat nélkül

00012400910

n DSN 720
Teletetős nemesacél mosogató
6/4“-os műanyag dugós,
matt felülettel
méret: 800x600 mm
med. méret: 340x370x140 mm
beép. méret: 800x600
hátfal: 25x0,8 mm, perem: 30 mm
00012400920

n All in one GLN 611
Nemesacél mosogató
és TAP 640 csaptelep szett
selyemfényű felülettel
tartozékok: edényszárító,
vágódeszka, gyümölcsmosó kosár
méret: 780x435 mm
med. méret: 400x355x150 mm
kivágási méret: 760x415 R30 mm
min. szekrényméret: 500 mm
00012400270

csaphely- és túlfolyó furattal

435

780

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.
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beige

grafit

sahara

A Fragranit DuraKleen® mosogatókra a gyártó 25 év felületi
garanciát vállal.
A Franke Fragranit DuraKleen® mosogatók jellemzői:
• 80%-ban természetes összetevőkből áll: gránitőrlemény, kvarcszilikát, illetve alumínium-hidroxid, valamint kb. 20%-ban akrilból előállított
kompozit anyag, amely ideális tulajdonságokkal rendelkezik a mosogató
gyártáshoz.
• Könnyen kezelhető: igazi kő-karakter, kiválóan tisztítható, tartós.
• Hőálló: 280 ˚C-ig hőálló. Sem a forró edények és serpenyők, sem pedig
a jéghideg tárgyak - szokásos használat esetén - nem hagynak nyomot a
mosogatón.
• Karcálló: az anyagban található akril révén a mosogató felszíne
rugalmas és ellenálló. Ez a fontos jellemző különbözteti meg a Fragranit
DuraKleen®-t a kerámia, illetve zománcozott mosogatóktól.
• Saválló: a savban gazdag gyümölcslevek és a bor, illetve a hagyományos
háztartási tisztítószerek nem hagynak nyomot a mosogató felszínén.
• Ütésálló: az anyag nagymértékben ütésálló, ami pl. a véletlenül elejtett
edények esetén elsődleges fontosságú.
• Csaphely- és dugóemelő furat előkészítés: a megfelelő helyen a
gránit ki van könnyítve, amely a látszó oldalon matricával van megjelölve.
A lyuk kialakításához a jelölésre kell helyezni egy ø8 mm-es pontozót,
amelyre egy határozott kalapácsütést kell mérni. A jelölés helyét mindig
ellenőrizni kell! A gránit mosogatókat tilos megfúrni!

n ROG 610
Fragranit DuraKleen® mosogató

4

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel,
méret: ø 510 mm
med. méret: ø 400x195 mm
kivágási méret: ø 493 mm
min. szekrényméret: 450 mm

beige

00012410000

grafit

00012410001

sahara

00012410002

n SLG 610
Fragranit DuraKleen® mosogató

R8

492

1
R817
562

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel,
méret: 580x510 mm
med. méret: 490x370x224 mm
kivágási méret: sablon alapján
min. szekrényméret: 600 mm

beige

00012410010

grafit

00012410011

n SMG 620
Fragranit DuraKleen® mosogató

510

784

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel,
méret: 784x510 mm
med. méret: 339x436x210 mm
kivágási méret: 770x496 R20 mm
min. szekrényméret: 800 mm

beige

00012410500

grafit

00012410501

sahara

00012410502

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.
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■ EFG 614-78
Fragranit DuraKleen® mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel,
méret: 780x475 mm
med. méret: 330x400x160 mm
kivágási méret: 765x460 R20 mm
min. szekrényméret: 450 mm

excenteres dugóemelővel

beige

00012410210

grafit

00012410211

sahara

00012410212

■ COG 611
Fragranit DuraKleen® mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 860x500 mm
med. méret: 355x420x200 mm
kivágási méret: 840x480 R20 mm
min. szekrényméret: 450 mm

excenteres dugóemelővel

beige

00012410220

grafit

00012410221

■ COG 651
Fragranit DuraKleen® mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 970x500 mm
med. méret: 340x420x200 mm
és 165x306x140 mm
kivágási méret: 950x480 R20 mm
min. szekrényméret: 600 mm

excenteres dugóemelővel

beige

00012410230

grafit

00012410231

sahara

00012410232

■ COG 651-E
Fragranit DuraKleen® mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 960x500 mm
med. méret: 402x383x150 mm és
191x250x80 mm
kivágási méret: sablon alapján
min. szekrényméret: 900x900 mm-es sarok
vagy 700 mm egyenes

sarokszekrény
sarokszekrény

excenteres dugóemelővel,
gyümölcsmosó kosárral

beige

00012410800

grafit

00012410801

■ EFG 682-E
Fragranit DuraKleen® mosogató
3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 905x505 mm
med. méret: 295x430x150 mm
kivágási méret: sablon alapján
min. szekrényméret: 900x900 mm-es sarok
vagy 500 mm egyenes

sarokszekrény
sarokszekrény

beige

00012410810

grafit

00012410811

sahara

00012410812

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.
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4.12 • Mosogatók • Kerámiabetétes keverő csaptelepek
n BAT 601 Keverő csaptelep
kerámiabetétes
króm
00012420000

n BAT 750 Keverő csaptelep
kerámiabetétes
króm

00012420020

beige

00012420021

grafit

00012420022

sahara

00012420023

a gránit kivitelű kerámiabetétes keverő csaptelepek
színben harmonizálnak a gránit mosogatók színeivel

n BAT 740 Keverő csaptelep
kerámiabetétes, zuhanyfejes

4

króm

00012420010

beige

00012420011

grafit

00012420012

sahara

00012420013

a gránit kivitelű kerámiabetétes keverő csaptelepek
színben harmonizálnak a gránit mosogatók színeivel

n BAT 820 Keverő csaptelep

188

kerámiabetétes
króm
00012420030

153

219

Ø45

n BAT 840 Keverő csaptelep

235

120

149

kerámiabetétes
króm
00012420050

Ø46,5

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

Mosogatók • Kerámiabetétes keverő csaptelepek, tartozékok

45

4.13

n Tonga keverő csaptelep

249
221

kerámiabetétes
elfordítható csapfejjel
króm
00012420060

185
176
144

55

n Samoa keverő csaptelep
kerámiabetétes
elfordítható csapfejjel
króm
00012420070

286
253

44,5

120

130

n Háztartási hulladékőrlő

185

3 1/2“-os lefolyóval rendelkező
mosogatóknál alkalmazható
teljesítmény: 375 W-1/2 LE
súly: 7 kg
anyagösszetétel: galvanizált acél
automatikus blokkolásgátlóval
00012421000

210

n Távkapcsoló hulladékőrlőhöz
a szett elemei:
• távkapcsoló
• vezérelt dugalj
műszaki paraméterek:
hálózati feszültség: 230 V / 50 Hz
max. kapcs. teljesítmény:
16 A (3500 W)
hatótávolság: kb. 30 m
elem típusa: 1 db 23A 12 V
00012421011

n Beépíthető konyhai mérleg
műszaki paraméterek:
max. méréshatár: 5000 g
pontosság: 0-2000 g-ig 2 g
2000-5000 g-ig 5 g
mérési mértékegységek:
g/kg és oz/lbs
méret: 245x245 mm
kivágási méret: 227x227 R6 mm
00012421100

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

4

4.14 • Mosogatók • Kiegészítők
n Tisztítószer
nemesacél mosogatókhoz
kiszerelés: 250 ml
00012422010

n Lefogató karom
nemesacél mosogatókhoz
rendelési egység: db
00112401000

n Csaplyuk kisajtoló
nemesacél mosogatóhoz
Ø 35 mm-es lyuk készítéséhez
00012422030

n Tisztítószer
nemesacél és
Fragranit DuraKleen®
mosogatókhoz
kiszerelés: 200 ml
00012422000

n Lefogató karom
Fragranit DuraKleen®
mosogatókhoz
rendelési egység: 6 darab /
csomag
00112401010

n Csaplyuk takaró
króm
00012422020

4
n Helytakarékos lefolyótoldó, a szifon elé
A toldó segítségével, a szifon a szekrénytesten belül, a megfelelő
pozícióba helyezhető.
00012419992

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

Hulladékgyűjtők

4.15

433

n Cube 30
Szelektív hulladékgyűjtő
műanyag, kézi működtetésű,
teljes kihúzású
szín: fekete-világos szürke
űrtartalom: 2x15 liter
méret: 253x433x467 mm
min. szekrényméret: 300 mm
00010010100

n Cube 40
Szelektív hulladékgyűjtő
műanyag, kézi működtetésű,
teljes kihúzású
szín: fekete-világos szürke
űrtartalom: 2x14 liter
méret: 335x348x407 mm
min. szekrényméret: 400 mm
00010010110

n Cube 41
Szelektív hulladékgyűjtő
műanyag, automatikus nyitással,
teljes kihúzású
szín: fekete-világos szürke
űrtartalom: 1x18 + 2x8 liter
méret: 341x335x475 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00010010041

n Sorter 700 K 45
Szelektív hulladékgyűjtő
műanyag, előlaptartóval,
lábbal vagy kézzel működtethető,
teljes kihúzású
szín: világos szürke
űrtartalom: 1x18 + 2x8 liter
méret: 409x389x461 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00010010200

n Sorter 700 K 60
Szelektív hulladékgyűjtő
műanyag, előlaptartóval,
lábbal vagy kézzel működtethető,
teljes kihúzású
szín: világos szürke
űrtartalom: 2x18 + 2x8 liter
méret: 559x389x461 mm
min. szekrényméret: 600 mm
00010010210
Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, a Franke weboldalról (www.franke.hu), illetve a Franke
katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.
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4.16 • Hulladékgyűjtők
n Art 208
Műanyag fürdőszobai
hulladékgyűjtő
szín: fehér
űrtartalom: 5 liter
oldalra szerelhető
automatikus nyitású
00010000101

n Art 270
Műanyag hulladékgyűjtő
űrtartalom: 13 liter
oldalra szerelhető
automatikus nyitású
fehér

00010000202

metálszürke

00010000204

n Art 272
Fém-műanyag hulladékgyűjtő

4

szín: króm-metálszürke
űrtartalom: 13 liter
oldalra szerelhető
automatikus nyitású
00010000302

n Art 276
Fém-műanyag hulladékgyűjtő
szín: alumínium-metálszürke
űrtartalom: 13 liter
oldalra szerelhető
automatikus nyitású
00010000351

n Art 280
Műanyag hulladékgyűjtő,
fenéklapra szerelhető
szín: fehér
űrtartalom: 16 liter
fenéklapra szerelhető
Kézi működtetésű,
kihúzáskor a tető
automatikusan nyílik.
00010000450

Hulladékgyűjtők

4.17
n Art 226
Műanyag hulladékgyűjtő
fenéklapra szerelhető
szín: szürke-világos szürke
űrtartalom: 20 liter
Kézi működtetésű, kihúzáskor a tető
automatikusan nyílik.
A hulladékgyűjtő tartalmaz egy tároló
tálcát is.
00010000501

n Art 227
Műanyag szelektív
hulladékgyűjtő
szín: szürke-világos szürke
űrtartalom: 2x14 liter
Kézi működtetésű, kihúzáskor a tető
automatikusan nyílik.
00010000650

n Art 235
Műanyag szelektív
hulladékgyűjtő
szín: fehér
űrtartalom: 2x16 liter
Fiókba vagy kihúzható lapra szerelhető.
Kihúzáskor a tető automatikusan
hátrabillen.
00010000600

n Art 907
Szelektív hulladékgyűjtő
90-es elemhez méretre vágható tartóval,
kiemelhető tartozékokkal, papír- és
tisztítószer tartóval
űrtartalom: 2 x 14
méret: 803/840 x 250 x 422/490
antracit-metálszürke
00010001010

n Art 906
Szelektív hulladékgyűjtő
90-es elemhez méretre vágható tartóval,
kiemelhető tartozékokkal
űrtartalom: 3 x 14
méret: 803/840 x 250 x 422/490
antracit-metálszürke
00010001000

4

4.18 • Hulladékgyűjtők, tárolóeszközök, kiegészítők
n Art 921
Szelektív hulladékgyűjtő
60-as elemhez méretre vágható tartóval,
kiemelhető tartozékokkal
űrtartalom: 16 + 2 x 7,5 l
Kihúzáskor a tető automatikusan
hátrabillen.
méret: 503/540 x 320 x 422/490
antracit-metálszürke
00010001020

n Art 922
Szelektív hulladékgyűjtő
90-as elemhez méretre vágható tartóval,
kiemelhető tartozékokkal
űrtartalom: 2 x 16 + 2 x 7,5 l
Kihúzáskor a tető automatikusan
hátrabillen.
méret: 803/840 x 320 x 422/490
antracit-metálszürke
00010001030

4
n Art 150
Takarítóeszköz tartó
szín: króm-szürke
teherbírás: 9 kg
fenéklapra szerelhető
automatikus működésű
00006301000

n Műanyag csúszásgátló
szín: szürke
vastagság: 1,2 mm
Meggátolja a ráhelyezett tárgyak
csúszását, egymáshoz ütődését,
tartós, könnyen tisztán tartható.
rendelés: fm
szélesség (mm)

cikkszám

450

00003650000

600

00003650010

Alumínium tálca, hűtőszekrény tartókeret

4.19

18

n 40\86.X
Alumínium tálca vízzáró profillal
7

A mosogatótálca alatti
korpuszfeneket védi a mosogatóból
és a hulladékgyűjtőből kikerülő
szennyeződésektől. Higiénikus, könnyen
tisztítható felület. A vízzáró profilok
levétele után a kívánt méretre vágható,
majd a profilokat vissza kell helyezni.
névl. méret
(mm)

méret (mm)

cikkszám

600

564x547

00003650500

900

864x547

00003650510

n 31\73.A08
Hűtőszekrény szellőző tartókeret
Beépíthető hűtők alá, 10\31 Serie 31
műanyag lábbal (7.140 oldal) szerelhető
tartórács. A hűtőszekrények megfelelő
működését a helyes szellőzés biztosítja.
A rács elősegíti a hűtőmotor jobb
szellőzését. A kicsepegő folyadék nem
tesz kárt a korpuszban.
beépítési méret: 563 x 512 mm
teherbírás - max.: 350 kg
00014202500

4

4.20 • Evőeszköztartók
MOD műanyag evőeszköztartók
Külméretük a fiók belméretének megfelelő méretűre vágható.
magasságuk: 45 mm

n MOD35 Evőeszköztartó

max.490

min.380

35-ös elemhez
méret: 230/270 x 380/490mm
szín

cikkszám

fehér

00005500100

metálszürke

00005500200

világos szürke

00005500210

min230
max.270

n MOD40 Evőeszköztartó

min.380
max.490

40-es elemhez
méret: 300/340 x 380/490mm
szín

cikkszám

fehér

00005500300

metálszürke

00005500400

világos szürke

00005500410

min.300
max.340

4

n MOD45 Evőeszköztartó

max.490

min.380

45-ös elemhez
méret: 350/390 x 380/490mm
szín

cikkszám

fehér

00005500500

metálszürke

00005500600

világos szürke

00005500610

min.350
max.390

n MOD55 Evőeszköztartó

min.380
max.490

55-ös elemhez
méret: 430/470 x 380/490mm
szín

cikkszám

fehér

00005500700

metálszürke

00005500800

világos szürke

00005500810

min.430
max.470

n MOD60 Evőeszköztartó

min.500
max.540

max.490

min.380

60-as elemhez
méret: 500/540 x 380/490mm
szín

cikkszám

fehér

00005500900

metálszürke

00005501000

világos szürke

00005501010

Evőeszköztartók

4.21
n Art 738 Evőeszköztartó
30-as elemhez
méret: 204/248 x 45 x 428/488 mm
szín

cikkszám

fehér

00005410000

metálszürke

00005410001

n Art 739 Evőeszköztartó
40-es elemhez
méret: 304/352 x 45 x 428/488 mm
szín

cikkszám

fehér

00005410010

metálszürke

00005410011

n Art 740 Evőeszköztartó
45-ös elemhez
méret: 350/390 x 45 x 431/490 mm
szín

cikkszám

fehér

00005410020

metálszürke

00005410021

4
n Art 743 Evőeszköztartó
50-es elemhez
méret: 400/440 x 45 x 430/490 mm
szín

cikkszám

fehér

00005410030

metálszürke

00005410031

n Art 741 Evőeszköztartó
60-as elemhez
méret: 504/540 x 45 x 431/490 mm
szín

cikkszám

fehér

00005410040

metálszürke

00005410041

n Art 742 Evőeszköztartó
90-es elemhez
méret: 800/840 x 45 x 430/490 mm
metálszürke
00005410051

4.22 • Konyhai rendszerezők
n Art 305
Konyhai rendszerező
60-as elemhez
3x2 db elválasztó panellal
méret:
503/540 x 134 x 422/490 mm
metálszürke
00005410100

n Art 345
Konyhai rendszerező

4

90-es elemhez
1x2 és 2x4 db elválasztó panellal
méret:
803/840 x 134 x 422/490 mm
metálszürke
00005410150

n Art 375
Konyhai rendszerező
120-as elemhez
3x4 db elválasztó panellal
méret:
1103/1140 x 134 x 422/490 mm
metálszürke
00005410200

Fa konyhai kiegészítők

4.23
n Kenyérszeletelő

8[fji_ch[j
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LWiWbWjch[j

anyaga: bükk (olajozott)
méret: 370 x 22 x 450 mm
beépítési méret:
412 x 40 x 460 mm
00006300100

n Tálalódeszka
anyaga: bükk (olajozott)
méret: 370 x 22 x 450 mm
beépítési méret:
412 x 40 x 460 mm
00006300200

n Késtartó
anyaga: bükk (olajozott)
méret: 370 x 22 x 450 mm
beépítési méret:
412 x 40 x 460 mm
00006300300

n Fonott kosár I.
alsó megvezetésű
anyaga: bükk (olajozott)
méret:
370 x 180 x 450 mm
beépítési méret:
412 x 200 x 460 mm
00006300400

n Fonott kosár II.
felső megvezetésű
anyaga: bükk (olajozott)
méret:
370 x 180 x 450 mm
beépítési méret:
412 x 200 x 460 mm
00006300500

4

4.24 • Konyhai fémrácsok • Felső szekrénybe szerelhető

Beépítési méret

min. 265

564 / 764 / 864

563 / 763 / 863

4

Vasalat méret

n ES A
Edénycsepegtető garnitúra
szín: króm-alumínium
A szett tartalma:
• 1 db tányércsepegtető
• 1 db edénycsepegtető
• 1 db műanyag, áttetsző vízgyűjtő tálca
típus

méret (mm)

cikkszám

ES60A

563 x 263

00006207060

ES80A

763 x 263

00006207057

ES90A

863 x 263

00006207050

n ES 90F
Edénycsepegtető garnitúra
szín: króm-alumínium
méret: 863x263 mm
A szett tartalma:
• 1 db tányércsepegtető
• 1 db edénycsepegtető
• 1 db fém vízgyűjtő tálca
00006207052

Konyhai fémrácsok • Felső szekrénybe szerelhető

4.25
n CM90V
Tányértartó csepegtető
szín: króm-alumínium
méret: 863 x 110 x 263 mm
Vízgyűjtő tálca tartására alkalmas.
00006207090

n CM90P
Edénycsepegtető
szín: króm-alumínium
méret: 863 x 43 x 263 mm
Vízgyűjtő tálca tartására alkalmas.
00006207095

4
n CM R Tányértartók
szín: króm-alumínium

n VA900
Fém vízgyűjtő tálca

típus

méret (mm)

cikkszám

CM60R

563 x 95 x 263

00006207070

CM80R

763 x 95 x 263

00006207075

CM90R

863 x 95 x 263

00006207080

Beépítési méret

564 / 764 / 864

min. 265

szín: króm
méret: 820 x 243 mm
00006207056

563 / 763 / 863

Vasalat méret

4.26 • Konyhai fémrácsok • Alsó szekrénybe szerelhető
n EGTGSB3C Fenéklapra szerelhető, 3 részes, teljesen
kihúzható, önbehúzó polcrendszer, előlaptartóval
szín: króm
típus

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

EGTGS30B3C

254 x 520 x 460

264 x 560 x 470

00006207221

EGTGS40B3C

354 x 520 x 460

364 x 560 x 470

00006207241

Beépítési méret

min. 470

264 / 364

Vasalat méret

254 / 354

n CP Fenéklapra szerelhető kihúzható
kosár, előlaptartóval

típus

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

CP240

345 x 257 x 450

364 x 270 x 460

00006207042

CP245

385 x 257 x 450

414 x 270 x 460

00006207045

CP260

545 x 257 x 450

564 x 270 x 460

00006207036

Beépítési méret

364 / 414 / 564

min. 460

4

szín: króm-szürke
Az előlaptartó magassága: 257 mm
A kosár magassága: 120 mm

345 / 385 / 545

Vasalat méret

n CPFGS SSC Fenéklapra szerelhető,
teljesen kihúzható, önbehúzó kosár, előlaptartó nélkül
szín: króm
A kosár magassága: 120 mm
típus

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

CPFGS245SSC

402 x 160 x 450

414 x 170 x 460

00006207039

CPFGS260SSC

552 x 160 x 450

564 x 170 x 460

00006207038

Konyhai fémrácsok • Alsó szekrénybe szerelhető

4.27
n EDP45 Fenéklapra szerelhető,
dupla kihúzható egység
szín: króm-szürke
méret: 402 x 515 x 460 mm
beépítési méret: 414 x 560 x 470 mm
Jobbos és balos nyitású ajtóhoz is
szerelhető.
Az ábra a balos változatot mutatja.
00006207200

450

220

200

370

4

n KCCPTGS545 Oldallapra
szerelhető, teljesen kihúzható,
önbehúzó edénytároló,
előlaptartóval
Az edénytároló alatt tálca van
az esetlegesen lecsepegő víz
összegyűjtésére. A mosogatógépből
kivett edények tárolására ajánljuk.
szín: króm
méret: 398 x 220 x 513 mm
beépítési méret: 414 x 230 x 520 mm
Az előlaptartó magassága: 155 mm
00006207028

4.28 • Konyhai fémrácsok • Alsó szekrénybe szerelhető
Beépítési méret

364 / 414 / 564

n CCT Oldallapra szerelhető,
teljesen kihúzható kosár, előlaptartó nélkül

min. 460

szín: króm
A kosár magassága:120 mm

Vasalat méret

340 / 390 / 540

típus

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

CCT140

344 x 125 x 450

364 x 150 x 460

00006207032

CCT145

394 x 125 x 450

414 x 150 x 460

00006207033

CCT160

544 x 125 x 450

564 x 150 x 460

00006207031

n PRCF02 Előlaptartó CCT kosárhoz
00006207029
szín: króm
magasság: 51 mm

4

Beépítési méret

414 / 564 / 864

CCT kosár típusa

L (mm)

CCT140

328

CCT145

375

CCT160

528

n RI5 Fióklapra szerelhető
oldalmagasító fémkorlát

min. 520

szín: króm

368 / 518 / 798

Vasalat méret

típus

méret (mm)

cikkszám

RI545

368 x 100 x 497

00006207330

RI560

518 x 100 x 497

00006207340

RI590

798 x 100 x 497

00006207350

Konyhai fémrácsok • Alsó szekrénybe szerelhető

4.29
n KSLRI090
Mosogató alatti fiókhoz
kialakított fémkorlát garnitúra
szín: króm
méret: 772 x 123 x 490 mm
1
2

1

2

felső fiókba szerelhető
alsó fiókba szerelhető

00006207355

Beépítési méret

864

320

min. 500

467

150

770 770
330 330
108
467

465
150

108

480

270

270

465

765

480

765

320
772

1

Vasalat méret

2

4

4.30 • Konyhai fémrácsok • Alsó szekrénybe szerelhető
n ELT153 Oldallapra szerelhető,
3 részes, teljesen kihúzható,
önbehúzó polcrendszer,
előlaptartóval
szín: króm
méret: 110 x 485 x 465 mm
beépítési méret: 114 x 560 x 470 mm
Mindkét oldalra szerelhető.
00006207261

Mod. 300

n ELT302 Oldallapra szerelhető,
2 részes, teljesen kihúzható
polcrendszer, előlaptartó nélkül
szín: króm
méret: 230 x 485 x 450 mm
beépítési méret: 264 x 560 x 460 mm
Mindkét oldalra szerelhető.
00006207275

4
n EPT303 Oldallapra szerelhető,
3 részes, teljesen kihúzható
polcrendszer, előlaptartó nélkül
szín: króm
méret: 240 x 480 x 290 mm
beépítési méret: 264 x 560 x 300 mm
Mindkét oldalra szerelhető.
00006207211

n PDTT06C Oldallapra szerelhető,
3 részes, teljesen kihúzható,
önbehúzó tisztítószer tartó
polcrendszer, előlaptartó nélkül

450

130
290

535

95

215

szín: króm
méret: 250 x 535 x 450 mm
beépítési méret: 264 x 560 x 460 mm
Mindkét oldalra szerelhető.
00006207361

Konyhai fémrácsok • Alsó szekrénybe szerelhető

4.31

n 2102 Oldalra szerelhető, 2 részes, teljesen kihúzható
polcrendszer, előlaptartóval, üvegtartó kialakítással
szín: króm

Beépítési méret

behúzás

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám
00006220010

2102N/30-50PC

hagyományos

235 x 535 x 430

264 x 560 x 440

2102NY/30-50PC

csillapított

235 x 535 x 430

264 x 560 x 440

00006220110

2102N/40-50PC

hagyományos

335 x 535 x 430

364 x 560 x 440

00006220020

2102NY/40-50PC

csillapított

335 x 535 x 430

364 x 560 x 440

00006220120
00006220030

2102N/45-50PC

hagyományos

385 x 535 x 430

414 x 560 x 440

2102NY/45-50PC

csillapított

385 x 535 x 430

414 x 560 x 440

00006220130

2102N/60-50PC

hagyományos

535 x 535 x 430

564 x 560 x 440

00006220040

2102NY/60-50PC

csillapított

535 x 535 x 430

564 x 560 x 440

00006220140

min. 490

264 / 364 / 414 / 564

típus

235 / 335 / 385 / 535

Vasalat méret

n 2104 Oldallapra szerelhető, 2 részes, teljesen
kihúzható polcrendszer, előlaptartóval
szín: króm
méret: 110 x 535 x 510 mm
beépítési méret: 114 x 560 x 515
Mindkét oldalra szerelhető.
típus

behúzás

cikkszám

2104/15-50PC

hagyományos

00006220200

2104Y/15-50PC

csillapított

00006220210

4

n CM.DN Fenéklapra szerelhető,
2 részes, kihúzható polcrendszer, előlaptartóval
szín: szürke

Beépítési méret

min. 490

264 / 364

235 / 345

Vasalat méret

típus

méret (mm)

beép. méret (mm)

cikkszám

CM.DN30DUV

235 x 545 x 480

264 x 560 x 490

00006231120

CM.DN40DUV

345 x 545 x 480

364 x 560 x 490

00006231130

4.32 • Konyhai fémrácsok • Alsó szekrénybe szerelhető

LM.SU90X46 - Előlaptartó nélkül

n LM.S Oldallapra szerelhető, teljesen
kihúzható kosár, csillapított csukódással
szín: szürke
Az előlaptartó magassága: 220 mm
típus

méret (mm)

beép. méret (mm)

cikkszám

LM.SU90X46

862 x 170 x 450

864 x 200 x 460

00006232210

LM.SFU90X46

862 x 215 x 450

864 x 250 x 460

00006232200

Beépítési méret

min. 460

864

LM.SFU90X46 - Előlaptartóval

862

Vasalat méret

csillapító

4

n WE03.240 Oldallapra szerelhető, teljesen
kihúzható polcrendszer előlaptartóval
szín: szürke
méret: 100 x 485 x 485 mm
beépítési méret: 114 x 560 x 490
Mindkét oldalra szerelhető
típus

polcok száma

cikkszám

WE03.2405.01.002

2

00006231101

WE03.2406.01.002

3

00006231111

Konyhai fémrácsok • Alsó szekrénybe szerelhető

4.33
n ML0 Fenéklapra szerelhető, 3 részes,
kihúzható polcrendszer, előlaptartóval,
üvegtartó kialakítással
szín: króm-szürke

164 / 264 / 364
464 / 564

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

146 x 535 x455

164 x 560 x 460

00006250058

ML005

235 x 515 x 455

264 x 560 x 460

00006250070

ML010

355 x 530 x 455

364 x 560 x 460

00006250060

ML010-5

454 x 535 x455

464 x 560 x 460

00006250072

ML010-6

554 x 535 x455

564 x 560 x 460

00006250074

min. 460

Beépítési méret

típus
ML010-2
üvegtartó
kialakítás
nélkül

146 / 235 / 355
454 / 554

Vasalat méret

n ML003H Oldallapra szerelhető, 2 részes,
teljesen kihúzható polcrendszer, előlaptartóval

4

szín: króm
Mindkét oldalra szerelhető
méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

110 x 490 x 470

114 x 560 x 480

00006250095

ML003H/180

180 x 490 x 470

214 x 560 x 480

00006250097

n ML003H Oldallapra szerelhető, 2 részes,
teljesen kihúzható polcrendszer

ML003A

ML003C

típus
ML003H

szín: króm
Mindkét oldalra szerelhető

120

ML003C

ML003A

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

245 x 430 x 475

264 x 500 x 480

00006250080

ML003A

245 x 430 x 475

264 x 500 x 480

00006250090

220

430

220

100

100

100

100

310

310

330

430

330

430

100

100

80

80

220

típus
ML003C

220

4.34 • Konyhai fémrácsok • Sarokszekrénybe szerelhető
■ CR450 4/4 Alsó és felső sarokszekrénybe
szerelhető forgókosár garnitúra

40

0

600

300

600

300

szín: króm
A szett tartalma:
• 2 db króm körkosár (ø450 x 75 mm)
• 1 db TB500/2 állítható tartórúd
rögzitő elemekkel (ø25 x 640/800 mm)
00006207301

■ KCM Sarokszekrényből kifordítható,
félkör-kosár garnitúra
szín: króm
A szett tartalma:
• 2 db króm kosár
• 1 db tartólemez
• 1 db műanyag fordító
típus

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

KCM660

660 x 127 x 340

764 x 460 x 400

00006207025

KCM760

760 x 127 x 390

864 x 460 x 450

00006207020

4
■ CG Sarokszekrénybe szerelhető
3/4-es forgókosár garnitúra
szín: króm
A szett tartalma:
• 2 db 3/4-es króm kosár
• 1 db TB500/2 állítható tartórúd, rögzítő elemekkel
(ø25 x 640/800 mm)
800 / 900

típus

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

CG734

ø710 x 85

764 x 640 x 762

00006207290

CG834

ø810 x 85

864 x 640 x 862

00006207280

400 / 450

500

400 / 450

710 / 810

■ ECG 734 Sarokszekrénybe szerelhető
3/4-es forgókosár garnitúra
szín: króm
A szett tartalma:
• 2 db 3/4-es króm kosár
• 1 db TB500/2 állítható tartórúd, rögzítő elemekkel
(ø25 x 640/800 mm)
méret: ø715 x 70 mm
beépítési méret: 764 x 640 x 762
00006207295

Konyhai fémrácsok • Sarokszekrénybe szerelhető

4.35
n NECT 3+3 „Easy corner“
sarokszekrényből kifordítható,
teljesen kihúzható fiókos polcrendszer
(3 fiók, 3 polc)
szín: króm-szürke
méret: 860 x 650 x 500 mm
fiókméret: 365 x 120 x 450 mm
Az ajtó nyitásához 170˚-os kivetőpánt szükséges.
Az „Easy corner“ jobb, ill. bal oldali kivitelben is
szerelhető. A rendszer tartalmaz olyan adaptert is, amely
segítségével betétes ajtókhoz is szerelhető.
00006207720

n NECMG Csillapító gázrugó
NECT 3+3 „Easy corner” sarokszekrényből
kiforduló polcrendszerhez
szín: szürke
00006207730

4

n 883B „Dynamic corner” sarokszekrényből
kiforduló, 2+2 tálcás polcrendszer,
csillapított csukódással
szín: króm-szürke
a képeken és rajzokon balos termék látható
típus

nyitási irány

beépít. méret (mm)

cikkszám

883B/SXC

balos

min. 860 x 600-850 x
480-560

00006220500

883B/DXC

jobbos

min. 860 x 600-850 x
480-560

00006220510

4.36 • Konyhai fémrácsok • Sarokszekrénybe szerelhető
n PON.3/4 Sarokszekrénybe szerelhető
3/4-es forgókosár garnitúra
magasság: 635-850 mm
A szett tartalma:
• 2 db szürke kosár
• 1 db állítható tartórúd, rögzítő elemekkel
típus

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

PON.3/4 690

Ø685 x 75

764 x 635 / 850 x 762

00006231000

PON.3/4 820

Ø815 x 75

864 x 635 / 850 x 862

00006231010

n SC.KCFS Sarokszekrényből kiforduló, 2+2
tálcás polcrendszer, csillapított csukódással
szín: szürke
a képeken és rajzokon jobbos termék látható

4

típus

nyitási irány

SC.KCFS-LV

balos

SC.KCFS-RV

jobbos

méret (mm)

cikkszám

860/870 x 600/800
x 510

00006232010
00006232000

n SC.KCS Sarokszekrényből kiforduló, 2+2 tálcás
polcrendszer, teljesen kihúzható polcokkal,
csillapított csukódással
szín: szürke
a képeken és rajzokon balos termék látható
típus

nyitási irány

SC.KCS-LV

balos

SC.KCS-RV

jobbos

méret (mm)
660 x 570 x 500

cikkszám
00006232230
00006232220

Konyhai fémrácsok • Sarokszekrénybe szerelhető

4.37

n ML180A Sarokszekrényből kifordítható,
félkör kosár garnitúra
magasság: 606 / 780 mm
átmérő: 745 mm
beépítési méret: 764 x 606 / 780 x 450 mm
A szett tartalma:
• 2 db króm kosár
• 1 db állítható tartórúd,
rögzítő elemekkel
00006250111

n ML270A Sarokszekrényből kifordítható,
3/4 kosár garnitúra
magasság: 606 / 780 mm
átmérő: 710 mm
beépítési méret: 764 x 606 / 780 x 764 mm
A szett tartalma:
• 2 db króm kosár
• 1 db állítható tartórúd,
rögzítő elemekkel
00006250101

n ML077F „Magic corner” sarokszekrényből
kiforduló, 2+2 tálcás polcrendszer
szín: króm-szürke
a képeken és rajzokon balos termék látható
nyitási irány
balos
jobbos

méret (mm)
860 x620 x 515

cikkszám
00006250160
00006250150

n ML076 360° Multi funkciós forgókosár
szín: króm-szürke
méret: ø800 x 520-750
min. szekrényméret: 900 x 900 mm-es sarok
00006250170

4

4.38 • Konyhai fémrácsok • Állószekrénybe szerelhető
n CE CK30N Kamrapolc vasalat keret szett
Állószekrények praktikus kihasználásához,
30, 40, 45 és 60 cm szélességű szekrényelemekhez.
szín: szürke
A szett tartalma:
• 1 db teleszkópos keret
• 3 db előlaptartó garnitúra

GCSTS

típus

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

CE1204 CK30N

1090 x 500

1090/1590 x 520

00006206992

CE1604 CK30N

1490 x 500

1490/1990 x 520

00006206993

CE1904 CK30N

1790 x 500

1790/2290 x 520

00006206994

n GCST Kamrapolc vasalat alsó-felső csúszó

GCFTMSC

CE CK30N keret szetthez

Beépítési méret

min. 520

4

264 / 364 / 414
564

240 / 335 / 390
540

Vasalat méret

típus

behúzás

teherbírás (kg)

cikkszám

GCSTS

hagyományos

80

00006206990

GCFTMSC

csillapított

120

00006206991

n CC Fémkosár
CE CK30N keret szetthez
A szett tartalma:
• 1 db króm kosár
• 2 db kosárrögzítő
típus

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

CC30

240 x 105 x 415

264 x 520

00006207005

CC40

335 x 105 x 415

364 x 520

00006207007

CC45

390 x 105 x 415

414 x 520

00006207009

CC60

540 x 105 x 415

564 x 520

00006207012

n PC01 Kosár felfogató vasalat

n Kosár felfogató
garnitúra

CE CK30N keret szetthez
Abban az esetben szükséges,
amikor a kosarat a vasalat
hosszabbító elemére kell felszerelni!
szín: szürke
méret: 160 x 25 x 25 mm
00006207015

CE CK30N keret szetthez
szín: szürke
méret: 38 x 90 x 29
rendelés: db
00106200502

n CK130VE Előlaptartó garnitúra
CE CK30N keret szetthez
szín: szürke
szélesség: 250 mm
00106200501

Konyhai fémrácsok • Állószekrénybe szerelhető

4.39

n LM.CXS Kamrapolc vasalat szett, csillapított csukódással
Állószekrények praktikus kihasználásához,
30 és 40 cm szélességű szekrényelemekhez.
teherbírás: 80 kg
szín: szürke
típus

kosár (db)

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

255 x 1210/1410
x 510

264 x 1210/1410
x 520

00006232100

4

355 x 1210/1410
x 510

364 x 1210/1410
x 520

00006232110

LM.CXS
301719

5

255 x 1710/1910
x 510

264 x 1710/1910
x 520

00006232120

LM.CXS
401719

5

355 x 1710/1910
x 510

364 x 1710/1910
x 520

00006232130

LM.CXS
301921

6

255 x 1910/2110
x 510

264 x 1910/2110
x 520

00006232140

LM.CXS
401921

6

355 x 1910/2110
x 510

364 x 1910/2110
x 520

00006232150

LM.CXS
301214

4

LM.CXS
401214

előlaptartó (db)

3

4

4

n ML060 Kamrapolc vasalat szett
Állószekrények praktikus kihasználásához,
30 és 40 cm szélességű szekrényelemekhez.
3 db előlaptartó garnitúrával
teherbírás: 35 kg
szín: króm-szürke
típus

kosár
(db)

méret (mm)

beépít. méret (mm)

cikkszám

ML060D

4

240 x 1210/1370
x 495

264 x 1210/1370
x 500

00006250030

ML060C

4

355 x 1210/1370
x 495

364 x 1210/1370
x 500

00006250020

ML060F

5

240 x 1520/1720
x 495

264 x 1520/1720
x 500

00006250050

ML060E

5

355 x 1520/1720
x 495

364 x 1520/1720
x 500

00006250040

ML060B

6

240 x 1920/2120
x 495

264 x 1920/2120
x 500

00006250010

ML060K

6

355 x 1920/2120
x 495

364 x 1920/2120
x 500

00006250000

4.40 • Konyhai fémrácsok • Kiegészítők
n J603 Asztali palacktartó
szín: króm
méret: 265 x 495 x 245 mm
00006251180

n J602 Asztali palacktartó
szín: króm
méret: 250 x 100 x 200/300 mm
00006251160

4

n J601 Asztali palacktartó és
kitöltő
szín: króm
méret: 260 x 95 x 260 mm
00006251150

n S112 Összecsukható
edénycsepegtető
szín: króm
méret: 460 x 260 x 310 mm
00006251170

Konyhai fémrácsok • Kiegészítők

4.41
n J610A Függeszthető
palack- és pohártartó
szín: króm
méret: 960 x 390 x 300 mm
pohár talpméret: max. Ø65 mm
00006251190

n J604A
Talpaspohár tartó, 1 részes
szín: króm
méret: 101 x 65 x 342 mm
pohár talpméret max. Ø65 mm
00006251120

n J604B
Talpaspohár tartó, 2 részes
szín: króm
méret: 200 x 65 x 342 mm
pohár talpméret max. Ø65 mm
00006251130

4
n J604C
Talpaspohár tartó, 3 részes
szín: króm
méret: 300 x 65 x 342 mm
pohár talpméret max. Ø65 mm
00006251140

n DPC006 Falra szerelhető fedőtartó
méret: 245 x 440 x 95 mm
00006206900

4.42 • Konyhai fémrácsok • Külső

4

n 827 Fém tartórúd garnitúra
A szett tartalma:
• 1 db rúd (ø16 mm) • 2 db rúdbilincs garnitúra
• 2 db fém végzáró • szimpla akasztók
megnevezés

hossz (mm) akasztó (db)

króm

acél

827-0450C-SC

450

2

00006221000 00006221001

827-0600C-SC

600

2

00006221010 00006221011

827-0900C-SC

900

3

00006221020 00006221021

827-1200C-SC

1200

4

00006221030 00006221031

n 801-007C
90˚-os sarokidom
A szárak hossza:
2x100 mm (ø16 mm)
króm

00006221100

acél

00006221101

Konyhai fémrácsok • Külső

4.43
n CT9865
Egytálcás üvegtartó, magas
méret: 450 x 275 x 190 mm
króm

00006203200

arany

00006203300

acél

00006203400

n CT9866
Egytálcás üvegtartó, alacsony
méret: 455 x 150 x 180 mm
króm

00006202900

arany

00006203000

acél

00006203100

4
n CT9870
Kéttálcás fűszertartó
méret: 215 x 275 x 110 mm
króm

00006202600

arany

00006202700

acél

00006202800

n CT9890
Sarokpolc
méret: 265 x 265 x 275 mm
króm

00006204300

arany

00006204350

4.44 • Konyhai fémrácsok • Külső
n LA9830
Edénycsepegtető fémrács
szín: króm
méret: 755 x 425 x 165 mm
00006206430

n LA9831
Tányér- és pohárcsepegtető
fémrács, fém vízgyűjtő tálcával
szín: króm
méret: 400 x 270 x 280 mm
00006203450

4

n PR9861
Papírtörlő tartó
méret: 325 x 170 x 180 mm
króm

00006202000

arany

00006202100

acél

00006202200

n PR9860
Fólia- és papírtörlő tartó
méret: 325 x 390 x 180 mm
króm

00006202300

arany

00006202400

acél

00006202500

Konyhai fémrácsok • Külső

4.45
n CT9880 Pohártartó
szín: króm
méret: 450 x 125 x 180 mm
00006204700

n PR9845
Szakácskönyv tartó
méret: 430 x 415 x 260 mm
króm

00006204100

acél

00006204200

n LA9835
Fakanáltartó

4

méret: 140 x 270 x 220 mm
A csésze mindkét szín esetében
acél!
króm

00006204500

acél

00006204600

n CO9820 Szimpla akasztó
méret: 5 x 70 x 40 mm
króm

00006203500

arany

00006203510

acél

00006203600

n CO9825 Dupla akasztó
méret: 45 x 70 x 40 mm
króm

00006203700

arany

00006203710

acél

00006203800

n CO9821 Szimpla zárt akasztó
méret: 5 x 50 x 40 mm
króm

00006203650

arany

00006203655

acél

00006203660

4.46 • Konyhai fémrácsok • Külső
■ Fém tartórúd
Ø16 mm
megnevezés

hossz (mm)

cikkszám

króm
R.L60

600

00006230000

R.L100

1000

00006230010

antikolt
R.L60

600

00006230001

R.L100

1000

00006230011

■ LR90 90˚-os sarokidom

Ø',

/&

króm

00006230020

antikolt

00006230021

■ R.UP Rúdbilincs

20
41.6

M4
M4

Ø17

20

19.6

41.6

M4
M4
M4

Ø17

Ø25

45

M4

45

M4

24

Ø25

M4

■ R.UR Rúdbilincs
szín: antikolt
rendelés: db
00006230031

24

■ R.ZP Végzáró

'+$¤-

¤'.

szín: króm
rendelés: db
00006230040

'&

'+$¤-

¤'.

¤'/

('$,('$,

¤(*$*

¤(*$*

'&

¤'/

4

szín: króm
rendelés: db
00006230030

19.6

■ R.ZR Végzáró
szín: antikolt
rendelés: db
00006230041

Konyhai fémrácsok • Külső

4.47
n KZ.HR-18 Akasztó
króm

00006230050

antikolt

00006230051

n KZ.PJ-02
Üvegtartó hosszú
méret: 450 x 295 x 185 mm
króm

00006230100

antikolt

00006230101

n KZ.PJM-14
Üvegtartó rövid
méret: 280 x 235 x 175 mm
króm

00006230110

antikolt

00006230111

n KZ.PD-03
Fűszertartó 2 tálcás
méret: 210 x 310 x 80 mm
króm

00006230120

antikolt

00006230121

4

4.48 • Konyhai fémrácsok • Külső
n KZ.N-01 Sarokpolc
méret: 270 x 235 x 290 mm
króm

00006230130

antikolt

00006230131

n KZ.DP-06
Fólia- és papírtörlő tartó
méret: 325 x 370 x 175 mm
króm

00006230140

antikolt

00006230141

4
n KZ.DK-05 Pohártartó
méret: 450 x 100 x 200 mm
króm

00006230150

antikolt

00006230151

n Fűszertartó üveg szett
szín: króm
anyag: üveg, műanyag
a szett 5 db rúdra akasztható
üveget tartalmaz
00006230160

n S701 Szimpla akasztó
szín: króm
rendelés: db
00006251020

n S702 Dupla akasztó
szín: króm
rendelés: db
00006251030

Konyhai fémrácsok • Külső

4.49
n GP207
Fűszertartó 2 tálcás
szín: króm
méret: 350 x 320 x 160 mm
00006251040

n GP210
Üvegtartó 2 tálcás
szín: króm
méret: 345 x 285 x 140 mm
00006251070

4
n GP303
Fűszertartó 2 tálcás
+ fóliatartó
szín: króm
méret: 330 x 325 x 160 mm
00006251050

n GP108
Üvegtartó 1 tálcás
+ papírtörlő tartó
szín: króm
méret: 400 x 370 x 225 mm
00006251060

4.50 • Konyhai fémrácsok • Külső
n GP203A
Sarokpolc 2 tálcás
szín: króm
méret: 320 x 440 x 320 mm
00006251100

n GP203C
Sarokpolc 2 tálcás
szín: króm
méret: 240 x 435 x 240 mm
00006251110

4
n GP109
Palacktartó
szín: króm
méret: 265 x 365 x 280 mm
00006251090

n GP105
Fedőtartó
szín: króm
méret: 215 x 410 x 100 mm
00006251080

Konyhai fémrácsok • Térbe állítható oszlopos rendszer, Ø35 mm-es rúddal

4.51

■ 2SCA1500
Tartórúd garnitúra
szín: króm
A szett tartalma:
• 2 db fémrúd (ø35 x 1500 mm)
• 2 db takaróhüvely
• 1 db illesztőgyűrű
• 1 db alsó rögzítőelem
• 1 db felső állítható rögzítőelem
00006207420

Asztal elem nem rendelhető

A szerelés folyamata

■ SCA1500
Tartórúd, végzáró kupakkal
szín: króm
méret: Ø35 x 1500 mm
00006207425

■ KFSCA
Rúdrögzítő garnitúra
Ø35 mm-es rúdhoz
A szett tartalma:
• 2 db króm takaróhüvely
• 1 db króm alsó rögzítőelem
• 1 db felső állítható rögzítőelem
00006207529

('&

¤)+

¤'&

¤(*

■ SCS300N
Oszloprögzítő garnitúra

)&

(,&

Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: 260 x 30 x 210 mm
A szett tartalma:
2 db rögzítőkar
00006207500

■ SCA35 Rögzítőgyűrű
Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm • méret: ø35 mm
00006207528
A polcok és a többi kiegészítő, a termékek mellett található műanyag
rögzítőkorona és gumigyűrű segítségével rögzíthetők a tartórúdra.

4

4.52 • Konyhai fémrácsok • Térbe állítható oszlopos rendszer, Ø35 mm-es rúddal
n SCM500L
Trapéz alakú bükk rétegelt
lemez polc
Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm-bükk
méret: 450 x 125 x 400 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207480

n SCM500V
Trapéz alakú üveglapos
fémpolc
Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: 460 x 125 x 405 mm
az üveg vastagsága: 8 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207470
Asztal elem nem rendelhető

4

n SCT500V
Kör alakú, üveglapos
fémpolc
Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: ø375 x 125 x 440 mm
az üveg vastagsága: 8 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207450

n SCT500F
Kör alakú fémpolc
Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: ø370 x 110 x 440 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207440

n SCG500P
Tartókar
Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: 370 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207490

Konyhai fémrácsok • Térbe állítható oszlopos rendszer, Ø35 mm-es rúddal

4.53

n SCM500F
Trapéz alakú fémpolc
Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: 400 x 85 x 390 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207460

n SCR500F
Kör alakú, központosan
felfogatható fémpolc

Asztal elem nem rendelhető

Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: ø370 x 90 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207430

4

4.54 • Konyhai fémrácsok • Térbe állítható oszlopos rendszer, Ø50 mm-es rúddal
■ MAT-057
Tartórúd
méret: Ø50 x 3000 mm
szín: króm
00006233000

■ K.50
Tartórúd
méret: Ø50 x 1500 mm
króm

00006233010

antikolt

00006233011

■ K.MD50
Rúdtalp
Ø50 mm-es rúdhoz
króm

00006233020

antikolt

00006233021

■ K.ZG50
Végzáró kupak
Ø50 mm-es rúdhoz

4

króm

00006233040

antikolt

00006233041

■ K.PM50
Rögzítő gyűrű
A rögzítőgyűrű a fémkosarak
pótlólagos rögzítéséhez, ill. átmenő
furatok (pl. polcoknál) takarásához
használható. A szett 2 db
rögzítőgyűrűt tartalmaz.
króm

00006233050

antikolt

00006233051

A polcok és a többi kiegészítő, a
termékek mellett található műanyag
rögzítőkorona és gumigyűrű
segítségével rögzíthetők a tartórúdra.

Ø51

43

Ø16

Ø5

Konyhai fémrácsok • Térbe állítható oszlopos rendszer, Ø50 mm-es rúddal

4.55

n K.MB50/200
Oszlop rögzítő, szimpla
Ø50 mm-es rúdhoz
méret: Ø70 x 266 mm

3.8
Ø70

Ø 68.5

M5

króm

00006233060

antikolt

00006233061

266

n K.MBP50/200
Oszlop rögzítő, dupla

230

króm

00006233070

antikolt

00006233071

43

Ø1

2

Ø5

Ø51

320

Ø70

Ø50 mm-es rúdhoz
méret: 230 x Ø70 x 320 mm

Ø 50

8.5

n K.MG50
Állítható rögzítőelem

Ø 60

33

Ø 50

108

77

Ø50 mm-es rúdhoz
méret: 108 x Ø60 mm

Ø5

króm

00006233030

antikolt

00006233031

Ø 66

n K.T50
Oszloprögzítő betét
48

Ø50

M10

4

fix
Fixlap
lap

Az oszlopot a betét fix lapon
átmenő csavarja rögzíti.
Ø50 mm-es rúdhoz
anyag: műanyag
00006233080

n K.Z-50
Műanyag toldóelem
Ø50 mm-es rúdhoz
anyag: műanyag
00006233090

4

4.56 • Konyhai fémrácsok • Térbe állítható oszlopos rendszer, Ø50 mm-es rúddal
n K.PS350
Kör alakú, központosan
felfogatható fémpolc
Ø50 mm-es rúdhoz
átm.: 350 mm • tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
króm
00006233100
antikolt
00006233101

n K.PSR350
Kör alakú, központosan
felfogatható üvegpolc
Ø50 mm-es rúdhoz
átm.: 370 mm
üveg vastagság: 6 mm
A tálca a csomagolásban található
gyűrűkkel rögzíthető a rúdon.
króm
00006233110
antikolt
00006233111

n K.PSDB490
Palacktartó polc

4

Ø50 mm-es rúdhoz
átm.: 490 mm
tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
króm
00006233120
antikolt
00006233121

n K.PB350
Kör alakú, karos fémpolc
Ø50 mm-es rúdhoz
méret: Ø350 x 95 x 435 mm
tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
króm
00006233130
antikolt
00006233131

n K.PBS.R350
Kör alakú, karos üvegpolc
Ø50 mm-es rúdhoz
méret: Ø370 x 100 x 445 mm
üveg vastagság: 6 mm
tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
króm
00006233140
antikolt
00006233141

Konyhai fémrácsok • Térbe állítható oszlopos rendszer, Ø50 mm-es rúddal

4.57

n K.PBT350
Trapéz alakú fémpolc
Ø50 mm-es rúdhoz
méret: 350 x 50 x 450 mm
tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
króm
00006233150
antikolt
00006233151

n K.PSWJ-00 Tartókar, 1-es
Ø50 mm-es rúdhoz
karhossz: 215 mm
tartozékok:
• 5 db akasztó a tartókaron
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
króm
00006233160
antikolt
00006233161

n K.PSWT-00 Tartókar, 3-as
Ø50 mm-es rúdhoz
karhossz: 150 mm
tartozékok:
• 3x3 db akasztó a tartókarokon
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
króm
00006233170
antikolt
00006233171

n MT008A
Térbe állítható oszlopos
rendszer
szín: króm
rúd magasság: 2000 mm
rúdátmérő: 50 mm
tálcaátmérő: 360 mm
A rendszer elemei:
• 1 db tartórúd rögzítőgyűrűkkel
• 1 db palacktartó polc
• 4 db kör alakú, központosan
felfogható plexipolc
00006250120

4

4.58 • Fürdőszobai fémrácsok
n BPB Bútorajtóra szerelhető
szennyestartó kosár
méret: 325 x 580 x 240 mm
tartozék:
4 db rögzítőkampó
króm
00006207530
fehér
00006207540

n ML050-1 Bútorajtóra
szerelhető szennyestartó kosár

4

méret: 325 x 580 x 270 mm
króm
00006251200

n WE03 Fenéklapra szerelhető, teljesen kihúzható szennyestartó kosár,
előlap tartóval

Beépítési méret

min. 460

364 / 464

335 / 435

Vasalat méret

típus

méret (mm)

beépítési méret (mm)

cikkszám

WE03.1004.01.001

335 x 560 x 480

364 x 560 x 490

00006232301

WE03.1104.01.001

435 x 560 x 480

464 x 560 x 490

00006232311

Fürdőszobai fémrácsok

4.59
n BMA3 Háromrészes sarokpolc
szín: króm
méret: 270 x 810 x 270 mm
00006207590

n PAA04 Négyrészes polc
szín: króm
méret: 325 x 400 x 100 mm
00006207380

4
n BMK Háromrészes polc
szín: króm
méret: 300 x 500 x 125 mm
00006207570

n CA303 Háromrészes polc
szín: króm
méret: 305 x 920 x 240 mm
00006207600

4.60 • Fürdőszobai fémrácsok
n PAS03 Takarítóeszköz tartó
szín: króm
méret: 385 x 825 x 105 mm
00006207370

n PAP02 Kefe és szemeteslapát tartó
szín: króm
méret: 400 x 165 x 115 mm
00006207400

4
n PA002 Egyrészes polc
szín: króm
méret: 260 x 76 x 100 mm
00006207390

n PAG05 5 részes fogassor
szín: króm
méret: 345 x 55 x 32 mm
00006207410

n BMPA Kétrészes polc, törölközőtartóval
szín: króm
méret: 500 x 435 x 165 mm
00006207580

Lakáskiegészítők, CD tartók
n U-GA001
Előszobai szett
szín: nikkel
magasság 2070 mm
anyag: műanyag
rendelésre
00015400190

4.61
n CD tartó
méret: 65 x 17 x 15 mm
anyag: műanyag
rendelés: párban
ezüst

00015301000

fekete

00015301100

Art 80 CD tartó rendszer

n Art 805S Fémrúd
anyag: acél
méret: Ø8 x 900 mm
00015300400

4

n Art 8020 Rúdtartó
szín: fekete
anyag: műanyag
00015300410

n Art 8030 Rúdtartó
szín: fekete
anyag: műanyag
00015300420

n Soroló gyűrűk
szín: fekete
anyag: műanyag
Art 8015 CD

00015300430

Art 8018 audio

00015300440

Art 8032 video

00015300450

n Art 8060 Rögzítő gyűrű
szín: fekete
anyag: műanyag
00015300460

4.62 • Polctartók
n 110.GS Polctartó

n 67415 Polctartó

polcvastagság: 3-10 mm
teherbírás: 10 kg
méret: 53 x 48 x 27 mm
rendelés: párban

polcvastagság: 3-8 mm
teherbírás: 6 kg
méret: 23 x 43 x 41 mm
rendelés: párban

fehér

00013500100

króm

00013501010

fekete

00013500110

matt króm

00013501020

króm

00013500120

matt nikkel

00013501000

nikkel

00013500130

polcvastagság: 3-14 mm
teherbírás: 10 kg
méret: 29 x 55 x 53 mm
rendelés: párban

n 110.GL Polctartó
polcvastagság: 3-30 mm
teherbírás: 18 kg
méret: 83 x 75 x 40 mm
rendelés: párban

4

króm

00013501110

matt króm

00013501120

matt nikkel

00013501100

polcvastagság: 3-24 mm
teherbírás: 18 kg
méret: 32 x 65 x 74 mm
rendelés: párban

fehér

00013500200

fekete

00013500210

króm

00013501160

króm

00013500220

matt króm

00013501170

nikkel

00013500230

matt nikkel

00013501150

n SU Polctartó rúd
A szett tartalma:
• 1 db rúd
• 1 db alátét
• 1 db műanyag tipli (ø12 x 60 mm)
• 1 db fa-fém menetes csavar (50 mm)
• 1 db fém dübel (ø14 x 20 mm)
• 1 db körmös anya (M8)
• 1 db csavarszár (M8 x 30 mm)
típus

ø (mm)

ø1 (mm)

L (mm)

S (mm)

SU05

12

22

148

5

SU06

12

22

198

5

típus
SU05
SU06

szín

cikkszám

króm

00013502000

matt króm

00013502001

króm

00013502010

matt króm

00013502011

Polctartók

4.63
■ C3276-101
Rejtett polctartó
teherbírás: 40 kg
típus

L1 (mm)

L2 (mm)

L3 (mm)

cikkszám

C3276-10185

185

128

13.5

00013502100

C3276-10148

148

88

11.5

00013502110
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4
■ EGO 30 Függőpolc tartó
teherbírás: 10 kg
rúdhossz: 500 és 1000 mm
szín: króm-fekete
A szett tartalma:
• 1 db rúd
• 1 db rögzítő gipszkartonhoz
• 1 db rögzítő betonfalhoz
500 mm

00004300800

1000 mm

00004300900

4.64 • Polctartók
n MS0122000 Polctartó
28

A polcot alulról 2 db csavar
segítségével lehet rögzíteni
teherbírás - a falsíktól 125 mm-es
súlyvonalban: 200 kg
design: Paolo Nava
rendelés: db

240

218
28

240

28

240

218

19

150

Pretoria króm

00013510000

Botswana nikkel

00013510001

Patagónia ezüst

00013510002

6-20

n MS0122100 Polctartó

152-164
218

28

240

6-20

152-164

6−20

52−64

150

19

218

19

150

6-20

27
19

65
150
5-30 6−10
6-20

32−37

80-̃100
28

27

240

152-164
52−64

46,5

130
5-30

150

19 80-̃100

32−37

52−64
19

6−20

65

218

46,5

152-164

52−64

46,5

5-30

6−10

6−20

65
150

19

130

00013510020
00013510021

Patagónia ezüst

00013510022

polcvastagság: 6-10 mm
teherbírás: 18 kg
design: Franco Guanziroli
rendelés: db
Pretoria króm

00013510030

Botswana nikkel

00013510031

Patagónia ezüst

00013510032

6−10

n MS0144000 Polctartó
65

130

46,5

Pretoria króm
Botswana nikkel

5-30

80-̃100
32−37
27

polcvastagság: 6-20 mm
teherbírás: 18 kg
design: Paolo Nava
rendelés: db

n MS0142700 Polctartó

150

32−37
80-̃100

5-30

80-̃100

46,5

00013510012

6−20

656-20

27

00013510011

Patagónia ezüst

6−10

130

150

27

19

00013510010

n MS0122200 Polctartó

150

19

Pretoria króm
Botswana nikkel

6−10
6−20

32−37
52−64
152-164

4

polcvastagság: 6-20 mm
teherbírás: 75 kg
design: Paolo Nava
rendelés: db

150

19

130

polcvastagság: 5-30 mm
teherbírás: 33 kg
design: Paolo Nava
rendelés: db
Pretoria króm

00013510040

Patagónia ezüst

00013510042

TV forgatók

4.65
n 15 INS
TV-forgató alátét
tapadókorongokkal
szín: fekete
méret: ø230 x 13/18 mm
teherbírás: 200 kg
00015300100

n 19 IKS
TV-forgató alátét
tapadókorongokkal
szín: ezüst
méret: ø280 x 13/18 mm
teherbírás: 200 kg
00015300201

n 20 CNS
TV-forgató alátét
szín: fekete
méret: ø300 x 15 mm
teherbírás: 150 kg
00015300300

n 16 INS
TV-forgató alátét
szín: fekete
méret: ø300 x 10 mm
teherbírás: 150 kg
00015300325

n 16 SNS
TV-forgató alátét
szín: fekete
méret: ø300 x 7 mm
teherbírás: 100 kg
00015300330

n 14 INS
TV-forgató alátét
szín: fekete
méret: ø160 x 9 mm
teherbírás: 80 kg
00015300320

4

4.66 • Gardrób program
n AT ALGS Oldallapra
szerelhető, teljesen kihúzható
kosártartó keret
szín: alumínium-szürke
A kosártartó keret teleszkóposan
állítható a megadott mérethatárok
között.
A típus kiválasztásánál törekedni
kell arra, hogy lehetőleg kerüljük
a teleszkóp teljes széthúzását.
AT41/55ALGS

00009700007

AT55/69ALGS

00009700012

AT69/83ALGS

00009700014

AT83/97ALGS

00009700019

4

Kosárméret (V)
(V=L-90 mm)

Belméret (L)

típus

méret (mm)

beépít. méret (mm)

AT41/55ALGS

410-530 x 85 x 500

410-530 x A x 530

AT55/69ALGS

550-670 x 85 x 500

550-670 x A x 530

AT69/83ALGS

690-810 x 85 x 500

690-810 x A x 530

AT83/97ALGS

830-950 x 85 x 500

830-950 x A x 530

Az „A” méret a választott kosár függvénye

Gardrób program

4.67
n AVF AL
Fém tálca
szín: szürke
Az AT típusú, megfelelő méretű
kosártartó keretbe illeszthető.
típus

méret (mm)

cikkszám

AVF40AL

400 x 85 x 520

00009700021

AVF48AL

480 x 85 x 520

00009700026

AVF72AL

720 x 85 x 520

00009700031

n ACF AL
Fém kosár
szín: szürke
Az AT típusú, megfelelő méretű
kosártartó keretbe illeszthető.
típus

méret (mm)

cikkszám

ACF40AL

410 x 150 x 520

00009700036

ACF48AL

490 x 150 x 520

00009700041

ACF72AL

730 x 150 x 520

00009700046

n AVP
Műanyag kosár
szín: opál
Az AT típusú, megfelelő méretű
kosártartó keretbe illeszthető.
típus

méret (mm)

cikkszám

AVP24

240 x 85 x 525

00009700051

AVP32

320 x 85 x 525

00009700056

AVP40

400 x 85 x 525

00009700061

AVP48

480 x 85 x 525

00009700066

n AS AL
Cipőtartó
szín: szürke
Az AT típusú, megfelelő méretű
kosártartó keretbe illeszthető.
típus

méret (mm)

cikkszám

AS40AL

400 x 200 x 520

00009700071

AS48AL

480 x 200 x 520

00009700076

n APP48AL
Nadrágtartó
szín: szürke
méret: 480 x 75 x 520 mm
Az AT55/69AL vagy szélesebb
típusú kosártartó keretbe
illeszthető.
00009700081

4

4.68 • Gardrób program
n AVP10 Tálca
szín: opál
méret: 440 x 42 x 97 mm
Az AT típusú kosártartó keretbe
vagy az APP48AL típusú
nadrágtartóba illeszthető.
00009700084

n ASU Felső kerettartó
szín: szürke
méret: 150 x 115 x 60 mm
Megoldást kínál a nagyobb
belméretű szekrényekbe való
beépítésre.
00009700085

4

n APPL ALGS
Oldallapra szerelhető, teljesen
kihúzható nadrágtartó
szín: alumínium-szürke
méret: 260 x 200 x 560 mm
00009700122

n APCL ALGS
Oldallapra szerelhető, teljesen
kihúzható öv és nyakkendő tartó
szín: alumínium-szürke
méret: 150 x 100 x 500 mm
00009700112

n AAE ALGS
Teljesen kihúzható vállfatartó
szín: alumínium-szürke
méret: 85 x 180 x 490 mm
00009700117

Gardrób program

4.69
n ASL3ALGS
Oldallapra szerelhető, teljesen
kihúzható, 3 polcos cipőtartó
szín: alumínium-szürke
méret: 300 x 790 x 500 mm
beép. méret: 320 x 850 x 530 mm
00009700147
A cipőtartók alsó részébe az AVP24
típusú műanyag kosár illeszthető.
A beépítési méret erre az esetre
vonatkozik.

4
n ACL2ALGS
Oldallapra szerelhető, teljesen
kihúzható, 2 részes polc
szín: alumínium-szürke
méret: 300 x 600 x 500 mm
beép. méret: 320 x 660 x 530 mm
00009700132
A polc alsó részébe az AVP24 típusú
műanyag kosár illeszthető. A beépítési
méret erre az esetre vonatkozik.

4.70 • Gardrób program
n EGO 1
Gardróblift
teherbírás: 10 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a
megadott mérethatárok között.
szín

600-830 mm

830-1150 mm

króm-fekete

00004300100

00004300200

alu-fekete

00004300105

00004300205

A gardróblift helyigénye a mellékelt
rajzokon látható.
A gardróblift vízszintes helyzetben,
csak megfelelő terhelés mellett
marad.
A vízszintes helyzetből a függőleges
állásig való visszahajtás alatt kézzel
végig követni kell a fogórudat!

4
n Kör keresztmetszetű,
fém vállfatartó rúd
szín

méret (mm)

cikkszám

fehér

1000 x 25 x 0.7

00015510080

fehér

1500 x 25 x 0.7

00015510090

fehér

2000 x 25 x 0.7

00015510100

fehér

3000 x 25 x 0.7

00015510110

króm

1000 x 25 x 0.7

00015510280

króm

1500 x 25 x 0.7

00015510290

króm

3000 x 25 x 0.7

00015510300

n Ovális keresztmetszetű,
fém vállfatartó rúd
szín

méret (mm)

cikkszám

barna

1000 x 30 / 15 x 0.7

00015510980

barna

1500 x 30 / 15 x 0.7

00015510990

barna

2000 x 30 / 15 x 0.7

00015511000

barna

3000 x 30 / 15 x 0.7

00015511010

fehér

1000 x 30 / 15 x 0.7

00015511180

fehér

1500 x 30 / 15 x 0.7

00015511190

fehér

2000 x 30 / 15 x 0.7

00015511200

fehér

3000 x 30 / 15 x 0.7

00015511210

króm

1000 x 30 / 15 x 0.7

00015511480

króm

1500 x 30 / 15 x 0.7

00015511490

króm

3000 x 30 / 15 x 0.7

00015511500

Gardrób program

4.71
n Műanyag rúdtartók
típus: ovális
barna

00015511100

fehér

00015511300

n Fém rúdtartó
szín: króm
típus: ovális
00015511600

n RT03
Fém rúdtartó
szín: nikkel
típus: ovális
00015511605

4

n Fém rúdtartók
típus: kör
fehér

00015510200

króm

00015510400

n EGO 50
Kihúzható vállfatartó
méret (mm)

króm-fekete

króm-fehér

330

00004301300

00004301310

430

00004301400

00004301410

480

00004301500

00004301510

4.72 • Gardrób program
■ AP03
Kihúzható vállfatartó
szín: alumínium-fehér
méret: E=230 mm • L=400 mm
00004305020
E

L

■ AP10
Kihúzható vállfatartó
szín: króm-szürke
méret: 363/200 mm
00004305001
(a képen króm-fekete termék látható)
200

363

4

■ EGO 40
Kihúzható törölköző tartó
szín

300 mm

400 mm

króm-fekete

00004301000

00004301100

króm-fehér

00004301010

00004301101

■ WE11.03
Kihúzható törölköző tartó
szín: szürke
típus

méret (mm)
AxBxC

cikkszám

WE11.0301

65x260x40

00006232400

WE11.0303

155x260x40

00006232410

Gardrób program

4.73
n EGO 7
Kihajtható nadrágtartó
méret: 85/210 x 210/77 x 455 mm
króm-fekete

00004300430

króm-áttetsző

00004300432

n EGO 10
Nyakkendőtartó
méret: 55/20 x 65 x 340 mm
fehér-fekete

00004300500

barna-fekete

00004300510

fekete-fekete

00004300520

n EGO 20
Teleszkóposan állítható cipőtartó
A cipőtartó rúd teleszkóposan állítható a
megadott mérethatárok között.
Hátfalra és oldallapra is szerelhető.
szín

460 - 700 mm

800 - 1100 mm

króm-fekete

00004300600

00004300700

króm-fehér

00004300610

00004300710

4

4.74 • Gardrób program
n GPS2
Cipőtartó
szín: fekete
méret: 583 x 195 x 175 mm
Kétsoros tárolású,
lenyíló ajtóra szerelhető.
00004304000

4
n GPSC2
Cipőtartó
szín: fekete
méret: 580 x 325 x 175 mm
Kétsoros tárolású,
lenyíló ajtóra szerelhető.
00004304010

Gardrób program

4.75
■ 14105
Gardróblift
szín: alumínium-fekete
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a
megadott mérethatárok között.
méret (mm)

cikkszám

680-850

00004310000

855-1100

00004310010

4

A gardróblift helyigénye a mellékelt rajzokon látható.
A gardróblift vízszintes helyzetben, csak megfelelő terhelés mellett marad.
A vízszintes helyzetből a függőleges állásig való visszahajtás alatt kézzel
végig követni kell a fogórudat!

■ Kör keresztmetszetű,
fém vállfatartó rúd
szín: króm
méret: 3000 x Ø25 x 0,7 mm
00015520000

■ Ovális keresztmetszetű,
fém vállfatartó rúd
szín: króm
méret: 3000 x 30/15 x 0,7 mm
00015520010

Ø50

Ø50
Ø50.7
.7

.7

2 2 152 1515

■ Fém rúdtartó

Ø 25.2

Ø 25..22
Ø 25

szín: króm
típus: kör
00015521000

4.76 • Világítástechnikai eszközök • Tájékoztató
Az általunk forgalmazott világítástechnikai
eszközök elsősorban bútorokon, illetve
bútorokba szerelve alkalmazhatók.
Konyhákban, fürdőszobákban, a lakás
egyéb helyiségeiben ugyanúgy, mint
irodák, üzletberendezések, kiállítások, vagy
kirakatok berendezéseiben.
A bútor világítástechnikai eszközeink számos
előnnyel rendelkeznek:
• magas minőség az anyagok és a
felületkezelés tekintetében
• fém ház és burkolat (nem műanyag)
• a legújabb bútortervezési irányzatoknak
megfelelő design
• megbízható működés
• könnyű szerelhetőség
• a halogén és LED lámpák szettben
is alkalmazhatók
A lámpák típusai:
• 12 és 230 V-os halogén
lámpák és lámpa szettek
• kompakt fénycsöves lámpák
• fénycsöves lámpák
• LED-es lámpák

4

A képek alján található piktogramok
tájékoztatnak a felhasználási lehetőségekről.
Jelmagyarázat:
Konyha
Fürdőszoba
Nappali
Hálószoba
Étkező

Halogén lámpák • 12V

4.77
■ Midi-BK halogénlámpa
• izzó: 20 W-os halogén izzó
(beszerelhető 10 W-os is)
• feszültség: 12 V
• edzett opál takaróüveg
Amennyiben a Midi-BK lámpákat zsákfuratba
szereli, max. 10W-os égők használatát
javasoljuk.

■ Midi-BK L=15
15 cm-es vezetékkel, sorkapoccsal
szín

cikkszám

króm

00015600000

alumínium

00015600001

nikkel

00015600002

■ Midi-BK L=200
200 cm-es vezetékkel, AMP kábelsaruval
szín

cikkszám

króm

00015600010

alumínium

00015600011

nikkel

00015600012

arany

00015600013

fehér

00015600014

fekete

00015600015

■ Set Midi-BK - 3xMIDI-BK 20W
Basic A 60W-os elektronikus
transzformátorral
szín

opál üveggel

átlátszó üveggel

króm

00015600250 00015600260

alu.

00015600251 00015600261

nikkel

00015600252 00015600262

arany

00015600253 00015600263

fehér

00015600254 00015600264
00015600265

fekete

■ 5x Midi-BK 20W
• AMP kábelsaruval szerelt halogén lámpák,
200 cm-es vezetékekkel, opál üveggel
• MD 105 elektronikus transzformátor,
230-240/12V, 150 cm vezeték
szín

cikkszám

króm

00015600030

alumínium

00015600031

nikkel

00015600032

4

4.78 • Halogén lámpák • 12V
■ Saturno halogénlámpa
• izzó: 20 W-os halogén izzó
(beszerelhető 10 W-os is)
• feszültség: 12 V
• edzett opál takaróüveg
• alumínium ház
• könnyű szerelhetőség
• 200 cm-es vezetékkel
• AMP kábelsaruval
szín

cikkszám

króm

00015600040

alumínium

00015600041

nikkel

00015600042

■ Saturno OB halogénlámpa
A Saturno spotlámpa ferde
burkolattal szerelt változata,
ugyanazokkal a jellemzőkkel.
szín

4

cikkszám

króm

00015600050

alumínium

00015600051

nikkel

00015600052

■ Set Saturno - 3x Saturno 20W
• AMP kábelsaruval szerelt
200 cm-es vezetékekkel ellátott
halogén lámpák
• MD 80 elektronikus transzformátor,
230-240/12V 200 cm-es vezeték
szín

cikkszám

króm

00015600060

alumínium

00015600061

nikkel

00015600062

Halogén lámpák • 12V

4.79
■ Quadra halogénlámpa
• 12 V / 20 W-os halogén izzó
(beszerelhető 10 W-os is)
• edzett opál takaróüveg
• alumínium ház
• könnyű szerelhetőség
• 200 cm-es vezetékkel, AMP kábelsaruval
szín

cikkszám

alumínium

00015600070

acél

00015600071

■ Major halogénlámpa
• 12 V / 20 W-os halogén izzó
(beszerelhető 10 W-os is)
• edzett, külső opál takaróüveg
• alumínium ház
• könnyű szerelhetőség
• 200 cm-es vezetékkel, AMP kábelsaruval
• alumínium
00015600310

■ Frame halogénlámpa
• 12 V / 20 W-os halogén izzó
(beszerelhető 10 W-os is)
• edzett opál takaróüveg
• átmenő- vagy zsákfuratba süllyeszthető
• 200 cm-es vezetékkel, AMP kábelsaruval
• alumínium
00015600340

■ Mask halogénlámpa
• 2 x 12 V / 10 W-os halogén izzók
• edzett opál takaróüveg
• átmenő- vagy zsákfuratba süllyeszthető
• 200 cm-es vezeték a transzformátorig
AMP kábelsaruval
• transzformátorral ellátva - 230/12 V
• 150 cm-es vezeték, villásdugóval a
főáramkörhöz
• kapcsolóval ellátva
• alumínium
00015600350

■ Isy halogénlámpa
• 12 V / 20 W-os halogén izzók
• edzett opál takaróüveg
• 180 cm-es vezeték a transzformátortól
• transzformátorral ellátva - 230/12 V
• kapcsolóval ellátva
• alumínium színben
izzó / hosszméret (mm)

cikkszám

1 x 20 W / 300

00015600270

2 x 20 W / 450

00015600280

2 x 20 W / 600

00015600290

3 x 20 W / 900

00015600300

4

4.80 • Halogén lámpák • 12V
■ Pyramide halogénlámpa
• 12 V / 20 W-os halogén izzó
(beszerelhető 10 W-os is)
• edzett opál takaróüveg
• acél vagy eloxált alumínium ház
• könnyű szerelhetőség
• 200 cm-es vezeték
• AMP kábelsaruval
szín

cikkszám

alumínium

00015600080

acél

00015600081

■ Set Piramide - 3xPiramide 20W
• AMP kábelsaruval szerelt 200 cm-es
vezetékekkel ellátott halogén lámpák
• MD 80 elektronikus transzformátor,
230-240/12V 150 cm-es vezeték
szín

4

cikkszám

alumínium

00015600090

acél

00015600091

■ Set Piramide IG - 2xPiramide 20W +
1x Piramide IG 20W
Az IG típusú lámpán elhelyezett kapcsolóval,
mely mindhárom lámpát működteti
• AMP kábelsaruval szerelt 200 cm-es
vezetékekkel ellátott halogén lámpák
• Eco 60-2 elektronikus transzformátor,
230-240/12V, 180 cm-es vezeték
szín

cikkszám

alumínium

00015600100

acél

00015600101

■ Free Light LW1 halogénlámpa
• 12 V / 20 W-os halogén izzó
(beszerelhető 10 W-os is)
• edzett opál takaróüveg
• acél vagy eloxált alumínium ház
• könnyű szerelhetőség
• 200 cm vezeték
• AMP kábelsaruval
szín

cikkszám

alumínium

00015600110

acél

00015600111

■ Free Light LW1-I halogénlámpa
Az LW1 kapcsolóval ellátott változata
szín

cikkszám

alumínium

00015600120

acél

00015600121

Halogén lámpák • 12V

4.81
n Free Light LWT2
• 12 V / 20 W-os halogén izzó
(beszerelhető 10 W-os is)
• edzett opál takaróüveg
• 180 cm-es vezeték a transzformátortól
• transzformátorral ellátva - 230 / 12 V
• kapcsolóval ellátva
szín

cikkszám

alumínium

00015600125

acél

00015600126

n Free Light SW1-I kapcsoló
• acél vagy eloxált alumínium ház
• könnyű szerelhetőség
• 200 cm-es vezeték az áramforráshoz
és a lámpához
szín

cikkszám

alumínium - fekete

00015600130

acél - fekete

00015600131

n Free Light SO1 konnektor
• acél vagy eloxált alumínium ház
• könnyű szerelhetőség
• 200 cm-es vezeték
szín

cikkszám

alumínium - fekete

00015600140

acél - fekete

00015600141

n Picchio halogénlámpa
• szekrénytest fölé szerelhető
• 12 V / 20 W-os halogén izzó
(beszerelhető 10 W-os is)
• edzett opál búra
• könnyű szerelhetőség
• 180 cm-es vezeték
• AMP kábelsaruval
• nikkel
00015600171

n Picchio Fix halogénlámpa
A Picchio halogénlámpa egyenes karú, lapra,
vagy tükörre szerelhető változata.
nikkel
00015600181

4

4.82 • Halogén lámpák • 12V
n Duo halogénlámpa
• szekrénytest fölé szerelhető
• 2 x 12 V / 20 W-os halogén izzó
(beszerelhető 10 W-os is)
• edzett opál búra
• könnyű szerelhetőség
• 180 cm-es vezeték, AMP kábelsaruval
nikkel
00015600191

n Duo Fix halogénlámpa
A Duo halogénlámpa egyenes karú, lapra,
vagy tükörre szerelhető változata.
nikkel
00015600201

4
n Duo SP halogénlámpa
A Duo halogénlámpa hajlított karú, a tükör
mögé erősíthető változata.
nikkel
00015600211

n Focos halogénlámpa
• 12 V / 20 W-os halogén izzó
(beszerelhető 10 W-os is)
• edzett opál takaróüveg
• könnyű szerelhetőség
• 200 cm-es vezeték, AMP kábelsaruval
szín

cikkszám

alumínium

00015600220

nikkel

00015600221

Halogén lámpák • 12 V, 230 V

4.83
n Flap halogénlámpa
• 12 V / 20 W-os halogén izzó
(beszerelhető 10 W-os is)
• edzett opál takaróüveg
• 50 cm-es vezetékkel
• AMP kábelsaruval
• króm-alumínium
00015600330

n Quasar halogénlámpa
• hidegtükrös 12 V / 20 W-os halogén izzó
• állítható lámpafej
• 20 cm-es vezeték
• AMP kábelsaruval
• nikkel
00015600231

n Octopus halogénlámpa
• 12 V / 20 W-os halogén izzó
(beszerelhető 10 W-os is)
• edzett opál búra
• könnyű szerelhetőség
• flexibilis kar L=30 cm
• 180 cm-es vezeték
• AMP kábelsaruval
• nikkel
00015600241

n Aria halogénlámpa
• 100 W-os halogén vonalizzó
• feszültség: 230 V
• opál búra
• 15 cm-es vezetékkel
• ezüst
00015607060

4

4.84 • Fénycsöves lámpák • 230 V
n Club Sl
• 6 W-os MicroLynx fénycső
• feszültség: 230 V
• átmenő- vagy zsákfuratba süllyeszthető
• 200 cm-es vezeték
• HV sorkapocs
• króm-alumínium
00015607030

n Dune
• 6 W-os MicroLynx fénycső
• feszültség: 230 V
• 200 cm-es vezeték
• HV sorkapocs
• alumínium
00015607000

n Cubo

4

• kombinált lámpatest konnektorral
• 6 W-os MicroLynx fénycső
• feszültség: 230 V
• 200 cm-es vezeték
• kapcsolóval ellátva
• acél
00015607010

n Anthea fénycsöves lámpa
• feszültség: 230 V
• billenő kapcsolóval
alumínium

acél

L=600 mm, 14 W
00015606170

00015606171

L=900 mm, 21 W
00015606180

00015606181

L=1200 mm, 28 W
00015606190

00015606191

n Ego fénycsöves lámpa
• feszültség: 230 V
• műanyag fénycsőtakaró
• eloxált alumínium ház
• billenő kapcsolóval (jobb oldalon)
• 270 cm-es vezeték
• alumínium
fénycső / L (mm)

cikkszám

8 W / 600

00015606020

13 W / 900

00015606030

21 W / 1200

00015606040

Fénycsöves lámpák • 230 V

4.85
n Play fénycsöves lámpa
gardrób szekrényekben történő
felhasználásra
• feszültség: 220-240 V
• műanyag fénycsőtakaró
• eloxált alumínium ház
• zsinóros kapcsolóval
• 290 cm-es vezeték
• alumínium
fénycső / L (mm)

cikkszám

8 W / 580

00015606050

13 W / 860

00015606060

n Prima fénycsöves lámpa

48

31

73

L=...

szekrénytest belső világítás
• véghelyzet kapcsolóval
• feszültség 230 V
• műanyag fénycsőtakaró
• eloxált alumínium ház
• 175 cm-es vezetékkel
fénycső / L (mm)

cikkszám

8 W / 560

00015606250

14 W / 860

00015606260

n Flatty-PL fénycsöves lámpa
•
•
•
•
•

Összekötő kábel Flatty-hez

feszültség: 220-240 V
műanyag fénycsőtakaró
billenő kapcsolóval (jobb oldalon)
200 cm-es vezeték
fehér
fénycső / L (mm)

cikkszám

8 W / 390

00015622000

12 W / 420

00015622005

16 W / 520

00015622010

20 W / 620

00015622015

n Összekötő kábel Flatty-hez
L= 235 mm, fehér
00015605052

n Liteline fénycsöves lámpa
•
•
•
•
•

feszültség: 230 V
műanyag fénycsőbúra
billenő kapcsolóval
150 cm-es vezeték
szürke
fénycső / L (mm)

cikkszám

8 W / 341

00015606200

13 W / 571

00015606210

4

4.86 • Világítástechnikai eszközök tartozékai
n Eco 60 elektronikus transzformátor
• 10-60 W
• 230-240/12V
• max. 3x20 W
• kis méret
• könnyű szerelhetőség
• fehér
00015605000

n MD 80 és MD 105 elektronikus
transzformátorok
• 20-80 W, max. 4x20 W (MD 80)
• 35-105 W, max.
5x20 W (MD 105)
• 230-240/12V
• 6 kimenetű AMP elosztó
• fehér
MD 80

00015605010

MD 105

00015605020

n AMP elosztó - 6 kimenetű

n Kábel villásdugóval
200 cm, fehér
00015605050

n Hosszabbító kábel
180 cm, AMP kábelsaruval
00015605031

n Kapcsoló villásdugóval
HV sorkapoccsal ellátott lámpákhoz
L= 1300+900 mm
00015605051
A lámpákhoz pótizzók illetve fénycsövek
rendelhetők.
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n 8901.065 transzformátor

44

4

45 cm-es vezetékkel, fekete
00015605040

AMP elosztó

116

• 10-60 W
• 230-240/12 V
• méret: 116 x 44 x 19 mm
00015611000

Halogén lámpák • 12 V

4.87
n OHW 16 B halogénlámpa
• izzó: 20 W-os halogén
• feszültség: 12 V
• 15 cm-es vezetékkel
• antikolt
00015620003

n OHW 16 C szett
• izzó: 20 W-os halogén
• a lámpák közti távolság: 70 cm
• THP-60, THP 105 elektronikus
transzformátorral, 230-240/12 V
• 200 cm-es vezetékkel, kapcsolóval ellátva
szín

3 x OHW 16 C

króm

00015620010 00015620017

5 x OHW 16 C

nikkel

00015620011 00015620018

alu.

00015620012 00015620019

antikolt 00015620013 00015620016

4
n OHW 19 halogénlámpa
mozgatható fejjel

24

3,5

65
52

76

• izzó: hidegtükrös, 12 V / 20 W
• 15 cm-es vezetékkel
króm

00015620020

nikkel

00015620021

antikolt

00015620023

n Szett OHW 19 szett - 3 x OHW 19
• a lámpák közti távolság: 1 m
• THP-60 elektronikus transzformátorral
• 200 cm-es vezetékkel, kapcsolóval ellátva
króm

00015620030

nikkel

00015620031

antikolt

00015620033

n LPK halogénlámpa
• izzó: 12 V / 20 W
• opál takaróüveg
• 15 cm-es vezetékkel
króm

00015620040

nikkel

00015620041

alumínium

00015620042

4.88 • Halogén lámpák • 12 V
n LPO halogénlámpa
• izzó: 12 V / 10 W
• opál takaróüveg
• 15 cm-es vezetékkel
króm

00015620050

nikkel

00015620051

alumínium

00015620052

n LPP 2/1 halogénlámpa
• izzó: 12 V / 20 W
• opál takaróüveg
• 15 cm-es vezetékkel
króm

00015620060

nikkel

00015620061

alumínium

00015620062

4
n LPT 2/2 halogénlámpa
• izzó: 2 x 12 V / 20 W
• opál takaróüveg
• 15 cm-es vezetékkel

183

160

105

nikkel

00015620091

alumínium

00015620092

n LPT 3/2 sarok halogénlámpa
135

14
5

1

19

• izzó: 2 x 12 V / 20 W
• opál takaróüveg
• 15 cm-es vezetékkel
nikkel

00015620101

alumínium

00015620102

Halogén- és LED lámpák • 12 V

4.89
n LPT 3c Simba halogénlámpa
• izzó: 12 V / 20 W
• opál takaróüveg
• 15 cm-es vezetékkel
króm

00015620070

nikkel

00015620071

matt króm

00015620072

antikolt

00015620073

n LPTW3c Simba halogénlámpa
Az LPT 3c Simba halogénlámpa kapcsolóval
ellátott változata
króm

00015620080

nikkel

00015620081

matt króm

00015620082

antikolt

00015620083

n OHW 16 LED 3 szet
•
•
•
•

16

8,5

40

a LED színe
kék

n ZH1 ULP/LED

LED mátrixos lámpa szett
teljesítmény: 1,2 W/lámpa
feszültség: 230/12 V
transzformátorral és kapcsolóval ellátva

króm

00015621100

nikkel

00015621101

alumínium

00015621102

LED üvegpolc megvilágítás
Rögzítés öntapadós ragasztószalaggal
12 V-os transzformátorral és kapcsolóval
ellátva. A vezeték hossza az elosztóig: 3 m
az elosztótól: 2 m. 1 db transzformátorhoz
max. 5 db LED panel csatlakoztatható.

n ZH2 ULP/LED

n ZH3 ULP/LED

1-es szet

2-es szet

3-as szet

00015621000

00015621010

00015621020

piros

00015621001

00015621011

00015621021

zöld

00015621002

00015621012

00015621022

fehér

00015621003

00015621013

00015621023

n LED panelek vezetékkel
külön rendelhető
kék

00015621030

piros

00015621031

zöld

00015621032

fehér

00015621033

4

4.90 • LED bútorvilágítás • 24 V
n Posh KIT
3x1W LED lámpa szett
• teljesítmény: 1,2 W/lámpa
• feszültség: 220-240/24 V
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
LED lámpák
• elektronikus transzformátor
180 cm-es vezetékkel
• a bemarás mélysége min. 6 mm
• a befoglaló felület min.
vastagsága 0,8 mm
alumínium

00015608061

acél

00015608060

n Slide KIT
3x1W LED lámpa szett

4

• teljesítmény: 1,2 W/lámpa
• feszültség: 220-240/24 V
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
LED lámpák
• elektronikus transzformátor
180 cm-es vezetékkel
• a bemarás mélysége min. 6 mm
• a befoglaló felület min.
vastagsága 0,8 mm
alumínium

00015608051

acél

00015608050

n Dream KIT
3x1W LED lámpa szett
• teljesítmény: 1,2 W/lámpa
• feszültség: 220-240/24 V
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
LED lámpák
• elektronikus transzformátor
180 cm-es vezetékkel
• a bemarás mélysége: 0-10 mm
KIT 1x1
alumínium

00015608070
KIT 3x1

alumínium

00015608080

LED bútorvilágítás • 24 V

4.91
■ Pixel CW KIT
3x1W LED lámpa szett
• teljesítmény: 1,2 W/lámpa
• feszültség: 220-240/24 V
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
LED lámpák
• elektronikus transzformátor
180 cm-es vezetékkel
• a bemarás mélysége min. 16 mm
• a befoglaló felület min.
vastagsága 0,8 mm
matt nikkel

00015608000

matt króm

00015608001

■ Pixel SP KIT
3x1W LED lámpa szett
• teljesítmény: 1,2 W/lámpa
• feszültség: 220-240/24 V
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
LED lámpák
• elektronikus transzformátor
180 cm-es vezetékkel
matt nikkel

00015608010

matt króm

00015608011

■ Pixel OB KIT
3x1W LED lámpa szett
• teljesítmény: 1,2 W/lámpa
• feszültség: 220-240/24 V
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
LED lámpák
• elektronikus transzformátor
180 cm-es vezetékkel
matt nikkel

00015608020

matt króm

00015608021
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4.92 • LED bútorvilágítás • 24 V
n Net CW KIT
3x1W LED lámpa szett
• teljesítmény: 1,2 W/lámpa
• feszültség: 220-240/24 V
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
LED lámpák
• elektronikus transzformátor
180 cm-es vezetékkel
• a bemarás mélysége min. 16 mm
• a befoglaló felület min.
vastagsága 0,8 mm
• alumínium
00015608030

n Net SP KIT
3x1W LED lámpa szett

4

• teljesítmény: 1,2 W/lámpa
• feszültség: 220-240/24 V
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
LED lámpák
• elektronikus transzformátor
180 cm-es vezetékkel
• alumínium
00015608040

