
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

MANDALAY
rauch ORANGE

alb alpin

Front/Corp, Decoruri de accent Nr. model

Decor imprimat stejar Wotan, Decoruri de accent alb alpin AD599

Decor imprimat stejar Wotan, Decoruri de acc. gri măt. AD600
Decor imprimat 
stejar Wotan

Mâner piele negrugri mătăsos

Pentru opțiuni pentru dulapuri consultați ACCESORII 1.0. ORANGE demontat. Furnizor: Rauch Möbelwerke GmbH
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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



3Furnizor: 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

MANDALAY
rauch ORANGE

PrețArticol

MOBILĂ SUPLIMENTARĂ

PrețArticol

MOBILĂ SUPLIMENTARĂ

PrețArticol

PATURI            Front tapițat țesătură light grey.

Pat

180/200 190 cm 97 cm 216 cm BG 80

71C9  

Pereche noptiere

1Sertare

54 cm 43 cm 42 cm

6188  

Comodă

5Sertare

101 cm 89 cm 42 cm

6190  

Pat

Tapițerie tăblie cap

140/200 153 cm 99 cm 210 cm BG 40

71D0  

Comodă

2-uși, 2Sertare

101 cm 89 cm 42 cm

6191  

Pat

Tapițerie tăblie cap

180/200 193 cm 99 cm 210 cm BG 80

71D1  

Pat

140/200 150 cm 97 cm 216 cm BG 40

71C8  

Noptieră

1Sertare

54 cm 43 cm 42 cm

6187  

Comodă

4Sertare

54 cm 89 cm 42 cm

6189  

Front/Corp, Decoruri de accent Nr. model

Decor imprimat stejar Wotan, Dec. acc. alb alpin AD599

Decor imprimat stejar Wotan, Dec. acc. gri mătăsos AD600

44 cm 44 cm 44 cm 44 cm
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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

MANDALAY
rauch ORANGE

PrețArticol

DULAPURI Passepartout-uri cu iluminare

PrețArtikel

DULAPURI Passepartout-uri

PrețArticol

Pentru opțiuni pentru 
dulapuri consultați 
Accesorii 1.0 rauch 
ORANGE

DULAPURI Dulapuri cu uși cu balamale

Passepartout

231 cm 212 cm 58 cm

0K0E  

Passepartout

cu iluminare

231 cm 212 cm 58 cm

0K0S  

Passepartout

275 cm 212 cm 58 cm

0K0F  

Passepartout

cu iluminare

275 cm 212 cm 58 cm

0K0T  

Passepartout

185 cm 212 cm 58 cm

0K0D  

Passepartout

cu iluminare

185 cm 212 cm 58 cm

0K0R  

Dulap cu uși c.bal.

5-uși, 2Uși cu oglindă 2Sertare

226 cm 210 cm 54 cm

04Q6  

Dulap cu uși c.bal.

6-uși, 2Uși cu oglindă 2Sertare

271 cm 210 cm 54 cm

5384  

Dulap cu uși c.bal.

4-uși, 2Uși cu oglindă 2Sertare

181 cm 210 cm 54 cm

5379  

Front/Corp, Decoruri de accent Nr. model

Decor imprimat stejar Wotan, Dec. acc. alb alpin AD599

Decor imprimat stejar Wotan, Dec. acc. gri mătăsos AD600

5,50 m

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

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