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Front/Corp, Decoruri de accent Nr. model

alb alpin, Decoruri de accent Decor imprimat stejar Sonoma A9233

alb alpin, Decoruri de accent gri metalic A9234

alb alpin Decor imprimat stejar 

Sonoma

gri metalic Mânere albă

Pentru opțiuni pentru dulapuri consultați ACCESORII 1.0. ORANGE demontat.
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rauch ORANGE

 Furnizor: Rauch Möbelwerke GmbH  Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț 16-04-20  Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm 

 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. 

 Caracteristici calitate 

 Culoare 
interioară 
decor impri-
mat Texline 

 Șine de 
ghidare din 
metal 

 Amortizo-
are uși cu 
balamale 
și glisante 
opționale 

 Setare cu șine 
de rulare cu 
bile, silențioase 

Extras se 
vedea
 rauch ORANGE 
 accesorii  1.0.

 amenajare 
atractivă a 
frontului 

 aspectul 
vizual atem-

poral 

 calitate de 
durată a 

produsului 

 feronerii 
mobilier de 

excepție 

accesorii 
extinse
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PrețArticol

MOBILĂ SUPLIMENTARĂ

PrețArticol

MOBILĂ SUPLIMENTARĂ

PrețArticol

Pentru opțiuni pentru 
dulapuri consultați AC-
CESORII 1.0. ORANGE 
demontat.

DULAPURI Dulapuri cu uși cu balamale.

Dulap cu uși c.bal.

3-uși, 4Sertare

136 cm 202 cm 54 cm

3724  

Piesă mob.cu rafturi

93 cm 62 cm 42 cm

8929  

Corp mobil cu role

3Sertare, (număr vechi articol 7830)

47 cm 65 cm 42 cm

6954  

Dulap cu uși c.bal.

4-uși, 4Sertare

181 cm 202 cm 54 cm

3725  

Dulap cu uși c.bal.

2-uși, 2Sertare

91 cm 202 cm 54 cm

3723  

Piesă mob.cu rafturi

47 cm 127 cm 42 cm

7430  

Birou

140 cm 75 cm 66 cm

9552  

Front/Corp, Decoruri de accent Nr. model

alb alpin, Decoruri de accent Decor imprimat stejar Sonoma A9233

alb alpin, Decoruri de accent gri metalic A9234
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PATURI Comodă înfășat

PrețArticol

PATURI Pat copii

PrețArticol

PATURI

Pereche laterale pat

24 cm 2 cm 141 cm

71B0  

Piesă mob.cu rafturi

23 cm 87 cm 40 cm

6269  

Etajeră perete

cu cârlig

93 cm 42 cm 21 cm

8947  

Pat copii incl. somieră

reglabil pe înălțime 3 ori

70/140 77 cm 86 cm 143 cm BG 70

71A5  

Comodă înfășat

93 cm 89 cm 78 cm

0A96  

Pat

90/200 94 cm 54 cm 206 cm BG 90

909P  

Element integrabil c

47 cm 24 cm 201 cm

9913  

Noptieră

2Sertare, cu role

47 cm 46 cm 42 cm

6917  

Pat

3Sertare

90/200  BG 90

0484  

Front/Corp, Decoruri de accent Nr. model

alb alpin, Decoruri de accent Decor imprimat stejar Sonoma A9233

alb alpin, Decoruri de accent gri metalic A9234

HINWEIS!

Cu lateralele de pat se poate transforma patul 
de bebeluș într-un pat de copil.

HINWEIS!

Pentru comoda de înfășat este necesară fixarea la 
perete.

Exemplu de amplasare pentru baza corpului cu raftu-
ri, pe o parte sau pe ambele părți.

10 kg

15.04.2020 MA
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HINWEIS!
pat înalt 
• incl. somieră rulabilă
• Dimensiuni paturi 90 x 
200 cm
• Înălțime saltea max. 17 cm
• Capacitate portantă max. 
100 kg

Pentru mai multă siguranță 
se recomandă să se utili-
zeze somiera rulabilă livrată.

PATURI pat înalt cu corp cu rafturi, Birou și element cu rafturi cu 3 sertare

PrețArticol

HINWEIS!
pat înalt 
• incl. somieră rulabilă
• Dimensiuni paturi 90 x 
200 cm
• Înălțime saltea max. 17 cm
• Capacitate portantă max. 
100 kg

Pentru mai multă siguranță 
se recomandă să se utili-
zeze somiera rulabilă livrată.

PATURI pat înalt cu corp cu rafturi

pat înalt cu raft

cu somieră cu role Scară dreapta

90/200 108 cm 125 cm 206 cm BG 90

0460  

pat înalt/combinație birou

cu somieră cu role Scară dreapta

90/200 248 cm 125 cm 206 cm BG 90

051P  

pat înalt cu raft

cu somieră cu role Scară stânga

90/200 108 cm 125 cm 206 cm BG 90

0455  

pat înalt/combinație birou

cu somieră cu role Scară stânga

90/200 248 cm 125 cm 206 cm BG 90

051V  

Front/Corp, Decoruri de accent Nr. model

alb alpin, Decoruri de accent Decor imprimat stejar Sonoma A9233

alb alpin, Decoruri de accent gri metalic A9234

Combinație compusă din:

Pat înalt (incl. scară și somieră rulabilă) și element 
cu rafturi

+

Combinație compusă din:

Pat înalt (incl. scară și somieră rulabilă) și element 
cu rafturi, birou și corp cu rafturi cu 3 sertare

+ + +
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