
1Furnizor: Rauch Möbelwerke GmbH Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț16-04-20

MAILO
rauch BLUE

Front/Corp, Decoruri de accent Nr. model

gri metalic, Decoruri de accent stone grey AP808

alb alpin, Decoruri de accent stone grey A8078
alb alpin gri metalic stone grey Mânere aluminiu

Pentru opțiuni pentru dulapurile cu uși cu balamale consultați ACCESORII BLUE 2.0 / Opțiuni pentru dulapuri cu uși glisante găsiți în funcție de dulapuri. Furnizor: Rauch Möbelwerke GmbH
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 decor imprimat 
 Piesele de mobilier cu decor imprimat prezintă o 
suprafață uniformă frumoasă, rezistentă la uzură 

 Informații material  Distincție și certifi care 

www.blauer-engel.de/uz38
· emissionsarm

· Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

·   in der Wohnumwelt gesundheitlich 
 unbedenklich 

 Sarcina admisibilă 
 Limitele de solicitare pentru toate piesele de 
mobilier și accesorii se afl ă înscrise în „Tabelul de 
sarcini“ de la:  
www.rauchmoebel.de/unternehmen/qualitaet-
amp-umwelt.html

 Plăci aglomerate WOODMAX 
 Placa aglomerată din lemn proaspăt specială pen-
tru utilizarea în spațiile locative. Pentru plăcile no-
astre aglomerate Woodmax utilizăm numai lemn 
moale și cu defecte nesolicitat din exploatările 
forestiere sustenabile din pădurile regionale. 

 Materia noastră primă din natură 
 Pentru materialul prim necesar pentru plăcile 
utilizate Rauch a obținut mai multe distincții. 
Verifi cările riguroase realizate de institute neutre 
confi rmă continuă atestarea materialului și a 
procedurii. 

 Pentru opționale 
suplimentare 
consultați de 
la rauch BLUE 
ACCESORII 2.0  

 decor impri-
mat Texline 

 Șine de 
ghidare din 
metal 

 Setare cu șine 
de rulare cu 
bile, silențioase 

 Amortizoare 
uși cu balama-
le și glisante 
opționale 

 Prelucrare de 
top 

 tehnologie 
feronerie 
dovedită 

 montaj 
simplu 

 articol ac-
cesoriu 
practic 
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PrețArticol

PIESE DE MOBILIER ANEXE

PrețArticol

Opționalele potrivite 
le găsiți pe paginile 
următoare.

DULAPURI Dulapuri cu uși glisante

PrețArticol

Pentru opțiuni pentru 
dulapuri consultați 
rauch BLUE accesorii 
2.0.

DULAPURI Dulapuri cu uși cu balamale

Dulap cu uși c.bal.

5-uși, 2Sertare

136 cm 197 cm 54 cm

3L11  

Dulap c.uși glisante

2-uși

218 cm 210 cm 59 cm

4211  

Element uși

92 cm 147 cm 34 cm

8435  

Dulap cu uși c.bal.

6-uși, 2Sertare, (2 lange + 4 kurze Türen)

181 cm 197 cm 54 cm

3L14  

Element cu sertare

69 cm 100 cm 34 cm

8440  

Dulap cu uși c.bal.

3-uși, 2Sertare

91 cm 197 cm 54 cm

3L12  

Dulap c.uși glisante

2-uși

175 cm 210 cm 59 cm

4210  

Piesă mob.cu rafturi

69 cm 147 cm 34 cm

8513  

Front/Corp, Decoruri de accent Nr. model

gri metalic, Decoruri de accent stone grey AP808

alb alpin, Decoruri de accent stone grey A8078
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PATURI

PrețArticol

PATURI

PrețArticol

PIESE DE MOBILIER ANEXE

Pat

120/200 125 cm 54 cm 206 cm BG 20

900T  

Pat

120/200 125 cm 41 cm 206 cm BG 20

90E2  

Pat

140/200 145 cm 41 cm 206 cm BG 40

90E4  

Pat

90/200 94 cm 54 cm 206 cm BG 90

900R  

Pat

90/200 95 cm 41 cm 206 cm BG 90

90E9  

Comodă

2Sertare

140 cm 43 cm 44 cm

6165  

Etajeră perete

92 cm 34 cm 24 cm

8937  

Noptieră

54 cm 36 cm 41 cm

6538  

Birou

110 cm 75 cm 64 cm

9515  

Front/Corp, Decoruri de accent Nr. model

gri metalic, Decoruri de accent stone grey AP808

alb alpin, Decoruri de accent stone grey A8078

10 kg
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PrețArticol

PATURI Accesorii pentru paturi

PrețArticol

PATURI Accesorii pentru paturi

Tăblie cap

120 cm 48 cm 14 cm

022R*  

Cutie pat cu role

59 cm 16 cm 108 cm

9901  

*Tăblia de cap nr. art. 022R se poate monta și la 
lateralele patului.

Tăblie cap

90 cm 48 cm 14 cm

022P  

Sertare set de 2

46 cm 24 cm 201 cm

993R  

Front/Corp, Decoruri de accent Nr. model

gri metalic, Decoruri de accent stone grey AP808

alb alpin, Decoruri de accent stone grey A8078
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ACCESORII Element integrabil cu sertare și separator inter. pentru dulapuri cu uși glisante. Potrivite pentru toate elementele dulapului (lățime 87 și 109 cm).

PrețArticol

ACCESORII Bară pentru lucruri, amortizoare de uși pentru dulapurile cu uși glisante.

PrețArticol

*INDICAȚIE!
Din motive constructive 
la lățimea elementului de 
109 cm grosimea raftului 
este de 2,2 cm.

ACCESORII Rafturi pentru dulapuri cu uși glisante.

Bară pentru lucruri

106 cm 3 cm 2 cm

9762  

Separator interm.

cu 2 raft

45 cm 147 cm 45 cm

9934  

Amortizor uși glisante set de 2

7 cm 2 cm 21 cm

9TDD  

Bară pentru lucruri

84 cm 3 cm 2 cm

9724  

Element integrabil c

cu 2 sertare

58 cm 39 cm 45 cm

9846  

Rafturi set de 3

85 cm 1,6 cm 45 cm

97W3  

Rafturi 1 buc.

107 cm 2,2 cm 45 cm

98W1  

Rafturi set de 3

107 cm 2,2 cm 45 cm

98W3  

Rafturi 1 buc.

85 cm 1,6 cm 45 cm

97W1  

Front/Corp Nr. model

accesorii – Texline (aspect de țesătură culoare naturală) A0039

87 87 109 109

87 109
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