ISOTTA

15.04.2020 MA

rauch BLUE

Front/Corp

Nr. model

Decor imprimat stejar Sonoma

AL619

decor imprimat stejar Stirling

AP519

alb alpin

AR919

alb alpin

Decor imprimat stejar

decor imprimat stejar

Sonoma

Stirling

Mânere aluminiu

Furnizor: Rauch Möbelwerke GmbH
Furnizor: Rauch Möbelwerke GmbH

Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm

16-04-20

Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț

1

Caracteristici calitate
rauch BLUE

Prelucrare de
top

Culoare
interioară
decor imprimat Texline

Șine de
ghidare din
metal

Setare cu
șine de
rulare cu bile,
silențioase

Amortizoare
uși cu balamale și glisante
opționale

tehnologie
feronerie
dovedită

montaj
simplu

articol accesoriu
practic
Informații material
Decor imprimat
Piesele de mobilier cu decor imprimat prezintă o
suprafață uniformă frumoasă, rezistentă la uzură

Sarcina admisibilă
Limitele de solicitare pentru toate piesele de
mobilier și accesorii se aﬂă înscrise în Tabelul de
sarcini de la:
www.rauchmoebel.de/unternehmen/qualitaetamp-umwelt.html

2

T_04

Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț

Distincție și certiﬁcare
Plăci aglomerate WOODMAX
Placa aglomerată din lemn proaspăt specială pentru utilizarea în spațiile locative. Pentru plăcile noastre aglomerate Woodmax utilizăm numai lemn
moale și cu defecte nesolicitat din exploatările
forestiere sustenabile din pădurile regionale.

www.blauer-engel.de/uz38
· low emissions
· wood from sustainable forestry
· no adverse impact on health in the living
environment

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

Toate dimensiunile 16-04-20
reprezintă dimensiuni aprox. în cm

16-04-20
Furnizor: Rauch Möbelwerke GmbH
T_03T_01

ISOTTA

15.04.2020 MA

rauch BLUE

Front/Corp

PATURI

Nr. model

Decor imprimat stejar Sonoma

AL619

decor imprimat stejar Stirling

AP519

alb alpin

AR919

Paturi la înălțime confort.

50 cm

50 cm

Articol

Preț

50 cm

Set pat

Set pat

Set pat

140/200 145 cm 96 cm 208 cm BG 40

160/200 165 cm 96 cm 208 cm BG 60

180/200 185 cm 96 cm 208 cm BG 80

022U

022V

022W

Noptieră

Pereche noptiere

Comodă

Comodă

2Sertare

2Sertare

4Sertare

2-uși

50 cm 38 cm 37 cm

50 cm 38 cm 37 cm

47 cm 81 cm 42 cm

93 cm 81 cm 42 cm

641P

642P

637F

639F

Comodă

Comodă

Comodă

5Sertare

1-uși, Capăt dreapta 4Sertare

2-uși, 4Sertare

93 cm 81 cm 42 cm

93 cm 81 cm 42 cm

140 cm 81 cm 42 cm

639C

66T4

674B

MOBILĂ SUPLIMENTARĂ

Articol

Preț

MOBILĂ SUPLIMENTARĂ

Articol

Preț

Furnizor: Rauch Möbelwerke GmbH

Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm

16-04-20

Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț
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