
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

KIRCHBERG
rauch BLUE

Front/Corp, Absetzungen Nr. model

Dec. acc. Decor imprimat Stejar Wotan

alb alpin, Decoruri de accent Aspect lemn tăiat longitudinal/Alb sticlos/alb aspect 
piele AD581

gri metalic, Decoruri de accent Aspect lemn tăiat longitudinal/Bazalt sticlos/Aspect 
piele bazalt AD582

alb alpin gri metalic

alb aspect piele Aspect piele bazalt

Aspect lemn tăiat 

longitudinal

Alb sticlos Bazalt sticlos

Opțiuni potrivite găsiți în funcție de dulapuri. Furnizor: Rauch Möbelwerke GmbH

Mânere/mânere bară 

aluminiu

Decor imprimat

Stejar Wotan

15.04.2020 MA
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 Caracteristici calitate 

2
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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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rauch BLUE
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KIRCHBERG
rauch BLUE

 Caracteristici calitate 

2
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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 

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

rauch BLUE

PrețArticol

PIESE MOB. CONEXE

PrețArticol

PIESE MOB. CONEXE

PrețArticol

PATURI Set de pat compus din pat și 2 noptiere. Tăblie pat tapițată imitație piele.

Lampă LED set de 2

cu transformator și întrerupător de colț

26 cm 26 cm 1 cm

9T68  

Comodă

5Sertare

93 cm 81 cm 42 cm

639C  

Această lampă include becuri cu LED din clasa de energie A++ - A*. 
Becurile nu pot fi schimbate în lampă.

*) Pe o scală de la A++ (cel mai eficient) până la E (eficiență redusă)

Comodă

2-uși, 2Sertare

93 cm 81 cm 42 cm

639H  

Comodă

2-uși, 6Sertare

140 cm 81 cm 42 cm

674D  

Set pat

Tapițerie tăblie cap

180/200  BG 80

0353  

Comodă

4Sertare

47 cm 81 cm 42 cm

637F  

Comodă

2-uși, 4Sertare

93 cm 119 cm 42 cm

7351  

Front/Corp, Absetzungen Nr. model

Dec. acc. Decor imprimat Stejar Wotan

alb alpin, Decoruri de accent Aspect lemn tăiat longitudinal/alb aspect piele AD581

gri metalic, Decoruri de accent Aspect lemn tăiat longitudinal/Aspect piele bazalt AD582

3,90 m

1 W

15.04.2020 MA



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

KIRCHBERG
rauch BLUE

PrețArticol

ACCESORII Bare pentru lucruri, Amortizoare ușă 

PrețArticol

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

ACCESORII Rafturi

PrețArticol

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

DULAPURI Dulapuri cu uși glisante

Rafturi set de 3

85 cm 1,6 cm 45 cm

97W3  

Bară pentru lucruri

106 cm 3 cm 2 cm

9762  

Rafturi 1 buc.

107 cm 2,2 cm 45 cm

98W1  

Amortizor uși glisante set de 2

7 cm 2 cm 21 cm

9TDD  

Rafturi set de 3

107 cm 2,2 cm 45 cm

98W3  

Rafturi 1 buc.

85 cm 1,6 cm 45 cm

97W1  

Bară pentru lucruri

84 cm 3 cm 2 cm

9724  

Dulap c.uși glisante

2-uși, Front sticlă parțial

261 cm 210 cm 59 cm

503H  

Dulap c.uși glisante

2-uși, Front sticlă parțial

218 cm 210 cm 59 cm

503G  

Front/Corp, Decoruri de accent Nr. model

Dec. acc. Decor imprimat Stejar Wotan

alb alpin, Decoruri de accent Aspect lemn tăiat longitudinal/Alb sticlos AD581

gri metalic, Decoruri de accent Aspect lemn tăiat longitudinal/Bazalt sticlos AD582

accesorii – Texline (aspect de țesătură culoare naturală) A0039

87 109

87 87 109 109

15.04.2020 MA
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KIRCHBERG
rauch BLUE

Articol

Articol

PrețArticol

ACCESORII Element integrabil cu sertare și separator interm. potrivite pentru toate elementele de dulap (lățime 87 și 109 cm).

Separator interm.

cu 2 raft

45 cm 147 cm 45 cm

9934  

Element integrabil c

cu 2 sertare

58 cm 39 cm 45 cm

9846  

Front/Corp Nr. model

accesorii – Texline (aspect de țesătură culoare naturală) A0039

15.04.2020 MA
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