
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

ACCESORII 1.0
rauch ORANGE

Furnizor: Rauch Möbelwerke GmbH

pentru dulapuri cu uși cu balamale 
și pliabile de 45, 67,5, 90, 112,5 cm

Culoare Nr. model

Texline (aspect de țesătură culoare naturală) A0033

Decor imprimat 
Texline
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2

pentru dulapuri cu uși cu balamale 
și pliabile de 45, 67,5, 90, 112,5 cm Culoare Nr. model

Texline (aspect de țesătură culoare naturală) A0033

LĂȚIME ELEMENT 

LĂȚIME ELEMENT 

Rafturi 1 buc.

pentru lățime element 45cm

43 cm  1,6 cm 45 cm

Rafturi 1 buc.

pentru lățime element 66cm

66 cm 1,6 cm 45 cm

2 rafturi pt.pantofi

cu baghete pentru lățime element 45cm

43 cm 1,6 cm 37 cm

2 rafturi pt.pantofi

cu baghete pentru lățime element 66cm

66 cm  1,6 cm 37 cm

Bară pentru lucruri

pentru lățime element 45cm

43 cm 3 cm 2 cm

Bară pentru lucruri

pentru lățime element 66cm

65 cm 3 cm 2 cm

Element integrabil c

cu 2 sertare pentru lățime element 45cm

43 cm 39 cm 45 cm

Element integrabil c

cu 2 sertare pentru lățime element 66cm

66 cm 39 cm 45 cm

Element integrabil c

cu 3 sertare pentru lățime element 45cm

43 cm 57 cm 45 cm

Element integrabil c

cu 3 sertare pentru lățime element 66cm

66 cm 57 cm 45 cm

45

67,5

45

67,5

45

67,5

45

67,5

45

67,5

1 bucăți Preț 9601  9737  9843  9893  

Set de 2 9F22  9FE2  

Elementele integr. cu sertare nu sunt posibile la dulapurile cu uși pliante!Set de 3 9602  9FE3  

Set de 5 9603  

1 bucăți Preț 9F11  9743  9864  9860  

Set de 2 9F12  9FG2  

Elementele integr. cu sertare nu sunt posibile la dulapurile cu uși pliante!Set de 3 9F13  9FG3  

Set de 5 9F18  
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Furnizor: 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

ACCESORII 1.0
rauch ORANGE

3

90 90 90

pentru dulapuri cu uși cu balamale 
și pliabile de 45, 67,5, 90, 112,5 cmCuloare Nr. model

Texline (aspect de țesătură culoare naturală) A0033

PrețArticol

Elem. integr. cu sertare 
9898 și pentru dula-
purile cu uși pliante!

LĂȚIME ELEMENT 

Element integrabil c

pentru lățime element 90cm cu 3 sertare cu depozitări

88 cm 57 cm 45 cm

9898  

Separator interm.

cu 2 raft cu bară de haine pentru lățime element 90cm

88 cm 147 cm 45 cm

9951  

Separator interm.

cu 2 raft

45 cm 147 cm 45 cm

9934  

Separările interioare nu sunt po-
sibile la elementele cu sertare!

LĂȚIME ELEMENT 

Rafturi 1 buc.

pentru lățime element 90cm

88 cm  1,6 cm 45 cm

2 rafturi pt.pantofi

cu baghete pentru lățime element 90cm

88 cm  1,6 cm 37 cm

Bară pentru lucruri

pentru lățime element 90cm

87 cm 3 cm 2 cm

Element integrabil c

cu 2 sertare pentru lățime element 90cm

88 cm 39 cm 45 cm

Element integrabil c

cu 3 sertare pentru lățime element 90cm

88 cm 57 cm 45 cm

90 90 90 90 90

1 bucăți Preț 9604  9736  9845  9895  

Set de 2 9F21  9FH2  

Elementele integr. cu sertare nu sunt posibile la dulapurile cu uși pliante!Set de 3 9605  9FH3  

Set de 5 9606  
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ACCESORII 1.0
rauch ORANGE

112,5

Amort.uși cu bal.

PrețArticol

LĂȚIME ELEMENT 

 

 Preț

Set de 10 9DD0

Set de 5 9DD5

GENERAL

Separator interm.

cu 2 raft

45 cm 147 cm 48 cm

9955  

Amortizor uși rotative set de 5

LĂȚIME ELEMENT 

Rafturi 1 buc.

pentru lățime element 112,5cm

111 cm 2,2 cm 48 cm

Bară pentru lucruri

pentru lățime element 112,5cm

110 cm 3 cm 2 cm

Element integrabil c

cu 2 sertare pentru lățime element 112,5cm

111 cm 39 cm 45 cm

Element integrabil c

cu 3 sertare pentru lățime element 112,5cm

111 cm 57 cm 45 cm

Separator interm.

cu 2 raft cu bară de haine pentru lățime element 112,5cm

111 cm 147 cm 48 cm

112,5 112,5 112,5 112,5 112,5

1 bucăți Preț 9F01  9709  9804  9806  9939  

Set de 2 9F02  
Elementele integr. cu sertare nu sunt posibile la dulapurile cu uși pliante!

Separările interioare nu sunt posibile 
la elementele cu sertare!Set de 3 9F03  

Separările interioare nu 
sunt posibile la elemen-
tele cu sertare!

pentru dulapuri cu uși cu balamale 
și pliabile de 45, 67,5, 90, 112,5 cm
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5Furnizor: 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

ACCESORII 1.0
rauch ORANGE

PrețArticol

GENERAL

PrețArticol

GENERAL

PrețArticol

GENERAL

Oglindă interioară

pt. uși cu balamale

29 cm 130 cm 0 cm

98S8  

Lampă LED set de 2

rabatabil pt. pat

2 x3 cm 3 cm 49 cm

99LP  

Oglindă suspendată

90 cm 60 cm 2 cm

98A7  

Iluminare interioară

cu senzor de mișcare Lampă LED

23 cm 2 cm 11 cm

9T1B  

Suport pantaloni

22 cm 7 cm 46 cm

990H  

Suport garderobă

27 cm 52 cm 2 cm

9767  

Suport cravate

rabatabil

31 cm 27 cm 6 cm

9768  

Bară cu cârlige

34 cm 5 cm 3 cm

9HL1  

General
Culoare Nr. model
Texline (aspect de țesătură culoare naturală) A0033

0,61 m

0,5 W

2 x 1,40 m

5 W

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)

Nu sunt posibile la dulapurile cu uși pliante! Nu sunt posibile la dulapurile cu uși pliante!

Nu sunt posibile la dulapurile cu uși pliante!

Nu sunt posibile la dulapurile cu uși pliante!
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ACCESORII 1.0
rauch ORANGE

 

Preț

Set de 3 9L49

Set de 2

GENERAL

Lampă LED set de 2

Alum. Linea-Stixx

 35 cm 6 cm 18 cm

Culoare Nr. model
Texline (aspect de țesătură culoare naturală) A0033

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)

4,5 W

5,80 m

 9L48

General
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