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Alapáras front színek

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 
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Modern
3. kategória

soft fehérsoft fehérsoft fehér

Feláras frontszínek

soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafit sötét palasötét palasötét palavilágos palavilágos palavilágos pala

Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

A front és a fogó színét is meg kell adni rendeléskor!A front és a fogó színét is meg kell adni rendeléskor!A front és a fogó színét is meg kell adni rendeléskor!

creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgy

almaalmaalma fehérfehérfehér bézsbézsbézs textiltextiltextil

bambuszbambuszbambusz antik dióantik dióantik dió kőriskőriskőris teakteakteak

grafit tölgygrafit tölgygrafit tölgy világos sonomavilágos sonomavilágos sonoma sötét sonomasötét sonomasötét sonoma

wengewengewenge arusha wengearusha wengearusha wenge caracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy tacoma akáctacoma akáctacoma akác

meszes tölgymeszes tölgymeszes tölgy
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Alapáras front színek

Modern
1. kategória

Firenze

soft fehérsoft fehérsoft fehér

Feláras frontszínek

soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafit sötét palasötét palasötét palavilágos palavilágos palavilágos pala

Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

calvadoscalvadoscalvados

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 

creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgy

almaalmaalma fehérfehérfehér bézsbézsbézs textiltextiltextil

bambuszbambuszbambusz antik dióantik dióantik dió kőriskőriskőris teakteakteak

grafit tölgygrafit tölgygrafit tölgy világos sonomavilágos sonomavilágos sonoma sötét sonomasötét sonomasötét sonoma

wengewengewenge arusha wengearusha wengearusha wenge caracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy tacoma akáctacoma akáctacoma akác

meszes tölgymeszes tölgymeszes tölgy
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Alapáras front színek

Modern
2. kategória

Helsinki

soft fehérsoft fehérsoft fehér

Feláras frontszínek

soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafit sötét palasötét palasötét palavilágos palavilágos palavilágos pala

Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 

creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgy

almaalmaalma fehérfehérfehér bézsbézsbézs textiltextiltextil

bambuszbambuszbambusz antik dióantik dióantik dió kőriskőriskőris teakteakteak

grafit tölgygrafit tölgygrafit tölgy világos sonomavilágos sonomavilágos sonoma sötét sonomasötét sonomasötét sonoma

wengewengewenge arusha wengearusha wengearusha wenge caracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy tacoma akáctacoma akáctacoma akác

meszes tölgymeszes tölgymeszes tölgy



Houston
RModern

3. kategória

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 20 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

Alapáras front színek

soft fehérsoft fehérsoft fehér

Feláras frontszínek

soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafit sötét palasötét palasötét palavilágos palavilágos palavilágos pala

Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

A keret és a betét színét is meg kell adni rendeléskor!A keret és a betét színét is meg kell adni rendeléskor!A keret és a betét színét is meg kell adni rendeléskor!

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 

creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgy

almaalmaalma fehérfehérfehér bézsbézsbézs textiltextiltextil

bambuszbambuszbambusz antik dióantik dióantik dió kőriskőriskőris teakteakteak

grafit tölgygrafit tölgygrafit tölgy világos sonomavilágos sonomavilágos sonoma sötét sonomasötét sonomasötét sonoma

wengewengewenge arusha wengearusha wengearusha wenge caracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy tacoma akáctacoma akáctacoma akác

meszes tölgymeszes tölgymeszes tölgy



RModern
2. kategória

Alapáras front színek

Line

soft fehérsoft fehérsoft fehér

Feláras frontszínek

soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafit sötét palasötét palasötét palavilágos palavilágos palavilágos pala

Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 

creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgy

almaalmaalma fehérfehérfehér bézsbézsbézs textiltextiltextil

bambuszbambuszbambusz antik dióantik dióantik dió kőriskőriskőris teakteakteak

grafit tölgygrafit tölgygrafit tölgy világos sonomavilágos sonomavilágos sonoma sötét sonomasötét sonomasötét sonoma

wengewengewenge arusha wengearusha wengearusha wenge caracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy tacoma akáctacoma akáctacoma akác

meszes tölgymeszes tölgymeszes tölgy



RModern
2. kategória

Alapáras front színek

London

soft fehérsoft fehérsoft fehér

Feláras frontszínek

soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafit sötét palasötét palasötét palavilágos palavilágos palavilágos pala

Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 

creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgy

almaalmaalma fehérfehérfehér bézsbézsbézs textiltextiltextil

bambuszbambuszbambusz antik dióantik dióantik dió kőriskőriskőris teakteakteak

grafit tölgygrafit tölgygrafit tölgy világos sonomavilágos sonomavilágos sonoma sötét sonomasötét sonomasötét sonoma

wengewengewenge arusha wengearusha wengearusha wenge caracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy tacoma akáctacoma akáctacoma akác

meszes tölgymeszes tölgymeszes tölgy
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Modena Modern
2. kategória

Alapáras front színek

soft fehérsoft fehérsoft fehér

Feláras frontszínek

soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafit sötét palasötét palasötét palavilágos palavilágos palavilágos pala

Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 

creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgy

almaalmaalma fehérfehérfehér bézsbézsbézs textiltextiltextil

bambuszbambuszbambusz antik dióantik dióantik dió kőriskőriskőris teakteakteak

grafit tölgygrafit tölgygrafit tölgy világos sonomavilágos sonomavilágos sonoma sötét sonomasötét sonomasötét sonoma

wengewengewenge arusha wengearusha wengearusha wenge caracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy tacoma akáctacoma akáctacoma akác

meszes tölgymeszes tölgymeszes tölgy
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Modern
2. kategória

Alapáras front színek

soft fehérsoft fehérsoft fehér

Feláras frontszínek

soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafit sötét palasötét palasötét palavilágos palavilágos palavilágos pala

Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 

creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgy

almaalmaalma fehérfehérfehér bézsbézsbézs textiltextiltextil

bambuszbambuszbambusz antik dióantik dióantik dió kőriskőriskőris teakteakteak

grafit tölgygrafit tölgygrafit tölgy világos sonomavilágos sonomavilágos sonoma sötét sonomasötét sonomasötét sonoma

wengewengewenge arusha wengearusha wengearusha wenge caracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy tacoma akáctacoma akáctacoma akác

meszes tölgymeszes tölgymeszes tölgy
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RModern
2. kategória

Alapáras front színek

Vegas

soft fehérsoft fehérsoft fehér

Feláras frontszínek

soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafit sötét palasötét palasötét palavilágos palavilágos palavilágos pala

Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 

creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgy

almaalmaalma fehérfehérfehér bézsbézsbézs textiltextiltextil

bambuszbambuszbambusz antik dióantik dióantik dió kőriskőriskőris teakteakteak

grafit tölgygrafit tölgygrafit tölgy világos sonomavilágos sonomavilágos sonoma sötét sonomasötét sonomasötét sonoma

wengewengewenge arusha wengearusha wengearusha wenge caracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy tacoma akáctacoma akáctacoma akác

meszes tölgymeszes tölgymeszes tölgy



RModern
1. kategória

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 18 mm-es, mindkét oldalon színazonos laminált forgácslap, 
2 mm PVC élzárással.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Alapáras front színek

Dominika

amerikai dióamerikai dióamerikai dió santana tölgysantana tölgysantana tölgy spessarati tölgyspessarati tölgyspessarati tölgy sötét diósötét diósötét dió

wengewengewenge világos sonomavilágos sonomavilágos sonoma sötét sonomasötét sonomasötét sonoma

fehérfehérfehér égerégeréger calvadoscalvadoscalvados mogyorómogyorómogyoró szilvaszilvaszilvajuharjuharjuhar mokkamokkamokkawermuth szilvawermuth szilvawermuth szilva vaníliavaníliavaníliaarusha wengearusha wengearusha wenge

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



Réka
RModern

2. kategória

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Alapáras front színek

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 18 mm-es, mindkét oldalon színazonos laminált forgácslap, 
alumínium él profillal keretezve.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)

santana tölgysantana tölgysantana tölgy spessarati tölgyspessarati tölgyspessarati tölgy sötét diósötét diósötét dióamerikai dióamerikai dióamerikai dió

wengewengewenge világos sonomavilágos sonomavilágos sonoma sötét sonomasötét sonomasötét sonoma arusha wengearusha wengearusha wenge

mokkamokkamokkawermuth szilvawermuth szilvawermuth szilva vaníliavaníliavanília juharjuharjuhar

fehérfehérfehér égerégeréger calvadoscalvadoscalvados mogyorómogyorómogyoró szilvaszilvaszilva

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



RMagasfényu
3. kategória

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Alapáras front színek

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,6 mm vastag magasfényű vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)

Fano

Mf. grafitMf. grafitMf. grafit

MF. fehérMF. fehérMF. fehér MF. bézsMF. bézsMF. bézs MF. pirosMF. pirosMF. piros

MF. lilaMF. lilaMF. lila

MF. feketeMF. feketeMF. fekete MF. szilvaMF. szilvaMF. szilva MF. wengeMF. wengeMF. wenge MF. fehér-aluMF. fehér-aluMF. fehér-alu

MF. fekete-aluMF. fekete-aluMF. fekete-alu MF. gesztenyeMF. gesztenyeMF. gesztenye MF. juharMF. juharMF. juhar

ezüst rácsosezüst rácsosezüst rácsos arany rácsosarany rácsosarany rácsos Mf. elefántcsontMf. elefántcsontMf. elefántcsont Hg. provinceHg. provinceHg. province Hg. castagnoHg. castagnoHg. castagno Hg. marigoldHg. marigoldHg. marigold Mf svájci szilMf svájci szilMf svájci szil

MF. bordoMF. bordoMF. bordo

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



Genova
R

3. kategória

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

ezüst rácsosezüst rácsosezüst rácsos arany rácsosarany rácsosarany rácsos Mf. elefántcsontMf. elefántcsontMf. elefántcsont Hg. provinceHg. provinceHg. province Hg. castagnoHg. castagnoHg. castagno Hg. marigoldHg. marigoldHg. marigold Mf svájci szilMf svájci szilMf svájci szil

Alapáras front színek

Magasfényu

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,6 mm vastag magasfényű vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)

Mf. grafitMf. grafitMf. grafit

MF. fehérMF. fehérMF. fehér MF. bézsMF. bézsMF. bézs MF. pirosMF. pirosMF. piros

MF. lilaMF. lilaMF. lila

MF. feketeMF. feketeMF. fekete MF. szilvaMF. szilvaMF. szilva MF. wengeMF. wengeMF. wenge MF. fehér-aluMF. fehér-aluMF. fehér-alu

MF. fekete-aluMF. fekete-aluMF. fekete-alu MF. gesztenyeMF. gesztenyeMF. gesztenye MF. juharMF. juharMF. juhar

MF. bordoMF. bordoMF. bordo

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



Uno
R

3. kategória

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

ezüst rácsosezüst rácsosezüst rácsos arany rácsosarany rácsosarany rácsos Mf. elefántcsontMf. elefántcsontMf. elefántcsont Hg. provinceHg. provinceHg. province Hg. castagnoHg. castagnoHg. castagno Hg. marigoldHg. marigoldHg. marigold Mf svájci szilMf svájci szilMf svájci szil

Magasfényu

Alapáras front színek

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,6 mm vastag magasfényű vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)

Mf. grafitMf. grafitMf. grafit

MF. fehérMF. fehérMF. fehér MF. bézsMF. bézsMF. bézs MF. pirosMF. pirosMF. piros

MF. lilaMF. lilaMF. lila

MF. feketeMF. feketeMF. fekete MF. szilvaMF. szilvaMF. szilva MF. wengeMF. wengeMF. wenge MF. fehér-aluMF. fehér-aluMF. fehér-alu

MF. fekete-aluMF. fekete-aluMF. fekete-alu MF. gesztenyeMF. gesztenyeMF. gesztenye MF. juharMF. juharMF. juhar

MF. bordoMF. bordoMF. bordo

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



Vigo
R

3. kategória

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

ezüst rácsosezüst rácsosezüst rácsos arany rácsosarany rácsosarany rácsos Mf. elefántcsontMf. elefántcsontMf. elefántcsont Hg. provinceHg. provinceHg. province Hg. castagnoHg. castagnoHg. castagno Hg. marigoldHg. marigoldHg. marigold Mf svájci szilMf svájci szilMf svájci szil

Magasfényu

Alapáras front színek

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,6 mm vastag magasfényű vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)

Mf. grafitMf. grafitMf. grafit

MF. fehérMF. fehérMF. fehér MF. bézsMF. bézsMF. bézs MF. pirosMF. pirosMF. piros

MF. lilaMF. lilaMF. lila

MF. feketeMF. feketeMF. fekete MF. szilvaMF. szilvaMF. szilva MF. wengeMF. wengeMF. wenge MF. fehér-aluMF. fehér-aluMF. fehér-alu

MF. fekete-aluMF. fekete-aluMF. fekete-alu MF. gesztenyeMF. gesztenyeMF. gesztenye MF. juharMF. juharMF. juhar

MF. bordoMF. bordoMF. bordo

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



R

5. kategória

Feláras frontszínek rendelhetők!
Tetszőleges RAL színben, egyeztetés mellett.

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: belső oldal fehér laminált forgácslap, front oldalon színezett üveg.
Alumínium keretszerkezettel és fogóval. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)

Magasfényu

Alapáras front színek

fehérfehérfehér beigebeigebeige sárgasárgasárga okkersárgaokkersárgaokkersárga

narancssárganarancssárganarancssárga pisztáciapisztáciapisztácia inoxinoxinox pirospirospiros

lilalilalila feketefeketefekete

Glass color
A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



Boston
R

2. kategória

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Klasszikus

Alapáras front színek

almaalmaalma tacoma akáctacoma akáctacoma akác creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgysoft fehérsoft fehérsoft fehér soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafitcaracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 20 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

fehérfehérfehér erezett fehérerezett fehérerezett fehér bézsbézsbézs juharjuharjuhar

égerégeréger calvadoscalvadoscalvados öregtölgyöregtölgyöregtölgy mogyorómogyorómogyoró

szilvaszilvaszilvaakácakácakác royal dióroyal dióroyal dió countrycountrycountry

amerikai dióamerikai dióamerikai dióastória dióastória dióastória dió

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



R

1. kategória

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Klasszikus

Alapáras front színek

Genf

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

almaalmaalma tacoma akáctacoma akáctacoma akác creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgysoft fehérsoft fehérsoft fehér soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafitcaracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy

fehérfehérfehér erezett fehérerezett fehérerezett fehér bézsbézsbézs juharjuharjuhar

égerégeréger calvadoscalvadoscalvados öregtölgyöregtölgyöregtölgy mogyorómogyorómogyoró

szilvaszilvaszilvaakácakácakác royal dióroyal dióroyal dió countrycountrycountry

amerikai dióamerikai dióamerikai dióastória dióastória dióastória dió

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



Milánó
R

1. kategória

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Klasszikus

Alapáras front színek

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

almaalmaalma tacoma akáctacoma akáctacoma akác creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgysoft fehérsoft fehérsoft fehér soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafitcaracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy

fehérfehérfehér erezett fehérerezett fehérerezett fehér bézsbézsbézs juharjuharjuhar

égerégeréger calvadoscalvadoscalvados öregtölgyöregtölgyöregtölgy mogyorómogyorómogyoró

szilvaszilvaszilvaakácakácakác royal dióroyal dióroyal dió countrycountrycountry

amerikai dióamerikai dióamerikai dióastória dióastória dióastória dió

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



Pescana
R

2. kategória

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Klasszikus

Alapáras front színek

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

almaalmaalma tacoma akáctacoma akáctacoma akác creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgysoft fehérsoft fehérsoft fehér soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafitcaracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy

fehérfehérfehér erezett fehérerezett fehérerezett fehér bézsbézsbézs juharjuharjuhar

égerégeréger calvadoscalvadoscalvados öregtölgyöregtölgyöregtölgy mogyorómogyorómogyoró

szilvaszilvaszilvaakácakácakác royal dióroyal dióroyal dió countrycountrycountry

amerikai dióamerikai dióamerikai dióastória dióastória dióastória dió

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



Torino
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2. kategória

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Klasszikus

Alapáras front színek

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 20 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

almaalmaalma tacoma akáctacoma akáctacoma akác creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgysoft fehérsoft fehérsoft fehér soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafitcaracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy

fehérfehérfehér erezett fehérerezett fehérerezett fehér bézsbézsbézs juharjuharjuhar

égerégeréger calvadoscalvadoscalvados öregtölgyöregtölgyöregtölgy mogyorómogyorómogyoró

szilvaszilvaszilvaakácakácakác royal dióroyal dióroyal dió countrycountrycountry

amerikai dióamerikai dióamerikai dióastória dióastória dióastória dió

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



Verona
R

1. kategória

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Klasszikus

Alapáras front színek

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, 
  kihúzós vasalatok)

almaalmaalma tacoma akáctacoma akáctacoma akác creek tölgycreek tölgycreek tölgy lincoln tölgylincoln tölgylincoln tölgysoft fehérsoft fehérsoft fehér soft vaníliasoft vaníliasoft vanília soft cappucinosoft cappucinosoft cappucino soft grafitsoft grafitsoft grafitcaracas tölgycaracas tölgycaracas tölgy

fehérfehérfehér erezett fehérerezett fehérerezett fehér bézsbézsbézs juharjuharjuhar

égerégeréger calvadoscalvadoscalvados öregtölgyöregtölgyöregtölgy mogyorómogyorómogyoró

szilvaszilvaszilvaakácakácakác royal dióroyal dióroyal dió countrycountrycountry

amerikai dióamerikai dióamerikai dióastória dióastória dióastória dió

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



R

Livorno
4. kategória

Feláras frontszínek

Egyedi igény alapján egyéb matt fóliával (Egyeztetés alapján)

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. Teljes felületi antikolással.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)

Rusztikus

Alapáras front színek

juharjuhar
antikolvaantikolva
juhar
antikolva

calvadoscalvados
antikolvaantikolva
calvados
antikolva

öregtölgyöregtölgy
antikolvaantikolva
öregtölgy
antikolva

égeréger
antikolvaantikolva
éger
antikolva

akácakác
antikolvaantikolva
akác
antikolva

countrycountry
antik nélkülantik nélkül
country
antik nélkül

astória dióastória dió
antik nélkülantik nélkül
astória dió
antik nélkül

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



R

Portó
4. kategória

Feláras frontszínek

Egyedi igény alapján egyéb matt fóliával (Egyeztetés alapján)

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. Egyedi antikolással.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)

Rusztikus

Alapáras front színek

juharjuhar
antikolvaantikolva
juhar
antikolva

calvadoscalvados
antikolvaantikolva
calvados
antikolva

öregtölgyöregtölgy
antikolvaantikolva
öregtölgy
antikolva

égeréger
antikolvaantikolva
éger
antikolva

akácakác
antikolvaantikolva
akác
antikolva

countrycountry
antik nélkülantik nélkül
country
antik nélkül

astória dióastória dió
antik nélkülantik nélkül
astória dió
antik nélkül

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



R

Rimini
4. kategória

Feláras frontszínek

Egyedi igény alapján egyéb matt fóliával (Egyeztetés alapján)

Rusztikus

Alapáras front színek

juharjuhar
antikolvaantikolva
juhar
antikolva

calvadoscalvados
antikolvaantikolva
calvados
antikolva

öregtölgyöregtölgy
antikolvaantikolva
öregtölgy
antikolva

égeréger
antikolvaantikolva
éger
antikolva

akácakác
antikolvaantikolva
akác
antikolva

countrycountry
antik nélkülantik nélkül
country
antik nélkül

astória dióastória dió
antik nélkülantik nélkül
astória dió
antik nélkül

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. Teljes felületi antikolással.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



R

Róma
4. kategória

Feláras frontszínek

Egyedi igény alapján egyéb matt fóliával (Egyeztetés alapján)

Rusztikus

Alapáras front színek

juharjuhar
antikolvaantikolva
juhar
antikolva

calvadoscalvados
antikolvaantikolva
calvados
antikolva

öregtölgyöregtölgy
antikolvaantikolva
öregtölgy
antikolva

égeréger
antikolvaantikolva
éger
antikolva

akácakác
antikolvaantikolva
akác
antikolva

countrycountry
antik nélkülantik nélkül
country
antik nélkül

astória dióastória dió
antik nélkülantik nélkül
astória dió
antik nélkül

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. Egyedi antikolással.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



Korpusz: 18 mm-es laminált forgácslap 0,6 -os PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm-es, belső oldal laminált fehér, front
oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákumfóliával borított MDF. 

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)

R

Velence

ő t ce sih ll lae pd ín tóer s  n fia ós kil  vá an soi a

c lap tO

ő t ce sih ll lae pd ín tóer s  n fia ós kil  vá an soi a

c lap tO

ő t ce sih ll lae pd ín tóer s  n fia ós kil  vá an soi a

c lap tO

4. kategória

Feláras frontszínek

Egyedi igény alapján egyéb matt fóliával (Egyeztetés alapján)

Rusztikus

Alapáras front színek

juharjuhar
antikolvaantikolva
juhar
antikolva

calvadoscalvados
antikolvaantikolva
calvados
antikolva

öregtölgyöregtölgy
antikolvaantikolva
öregtölgy
antikolva

égeréger
antikolvaantikolva
éger
antikolva

akácakác
antikolvaantikolva
akác
antikolva

countrycountry
antik nélkülantik nélkül
country
antik nélkül

astória dióastória dió
antik nélkülantik nélkül
astória dió
antik nélkül

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. Egyedi antikolással.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

 Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:
- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)

A nyomdai eljárás korlátai miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól! A képen látható kiegészítők, dekorációk soha nem tartozékai a bútornak! 



TR 80 szélesség: 800mm

magasság: 1843mm

mélység: 550mm

TR 120 szélesség: 1200mm

magasság: 1843mm

mélység: 550mm

Rendelhető elrendezések:Tálalószekrények

Rövidajtós

R

TV 80

TV 120

szélesség: 800mm

magasság: 1843mm

mélység: 550mm

szélesség: 1200mm

magasság: 1843mm

mélység: 550mm

Rendelhető elrendezések:
Tálalószekrények

Végigajtós

R

Korpusz: 18 mm-es, laminált forgácslap

0,5 -ös ABS élzárással.  
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.

Tetőlap: 16 mm-es, 3D vákumfóliázott MDF.

A katalógusban szereplő
modellekben és a hozzájuk 

tartozó színekben rendelhető.

Korpusz: 18 mm-es, laminált forgácslap

0,5 -ös ABS élzárással.  
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.

Tetőlap: 16 mm-es, 3D vákumfóliázott MDF.

A katalógusban szereplő
modellekben és a hozzájuk 

tartozó színekben rendelhető.



wenge mágiasötét dióspessarati tölgysantana tölgy

magyar szilva

amerikai dió

calvados mogyoróégerjuharfehér

Alapáras színek

2. árkategóriás színek

sonoma világos sonoma sötét

38 mm-es 

arusha wenge vermuth szilva

Korpuszok

bézs mokka

Munkalapok
28 mm-es

074 W
magasfényű fehér

089 W 
magasfényű fekete

918 L
oregon

964 S 
wenge afrika

010 S
wenge mali

441 W
marimba

092 W
juta bézs

442 W
turado

444 W
kareno

6254 HG
világos bézs márvány

5632 BT
mozaik

5426 GL 
őz barna,lazac

5041 QZ 
pöttyös kőmintás

5144 GL 
sötét salome

5057 GL 
fekete márvány

5108 GL 
homok barna

H 1445 ST10
világos sonoma


