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4.16 Hulladékgyűjtők

■Art 208

Műanyag fürdőszobai

hulladékgyűjtő

szín: fehér

űrtartalom: 5 liter

oldalra szerelhető

automatikus nyitású

 00010000101 

■Art 270

Műanyag hulladékgyűjtő

űrtartalom: 13 liter

oldalra szerelhető

automatikus nyitású

fehér 00010000202

metálszürke 00010000204

■Art 272

Fém-műanyag hulladékgyűjtő

szín: króm-metálszürke

űrtartalom: 13 liter

oldalra szerelhető

automatikus nyitású

 00010000302 

■Art 276

Fém-műanyag hulladékgyűjtő

szín: alumínium-metálszürke

űrtartalom: 13 liter

oldalra szerelhető

automatikus nyitású

 00010000351 

■Art 280

Műanyag hulladékgyűjtő,

fenéklapra szerelhető

szín: fehér

űrtartalom: 16 liter

fenéklapra szerelhető

Kézi működtetésű,

kihúzáskor a tető

automatikusan nyílik.

 00010000450 
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Hulladékgyűjtők 4.17

■Art 226

Műanyag hulladékgyűjtő

fenéklapra szerelhető

szín: szürke-világos szürke

űrtartalom: 20 liter

Kézi működtetésű, kihúzáskor a tető 

automatikusan nyílik.

A hulladékgyűjtő tartalmaz egy tároló 

tálcát is.

 00010000501 

■Art 227

Műanyag szelektív

hulladékgyűjtő

szín: szürke-világos szürke

űrtartalom: 2x14 liter

Kézi működtetésű, kihúzáskor a tető 

automatikusan nyílik.

 00010000650 

■Art 235

Műanyag szelektív

hulladékgyűjtő

szín: fehér

űrtartalom: 2x16 liter

Fiókba vagy kihúzható lapra szerelhető. 

Kihúzáskor a tető automatikusan 

hátrabillen.

 00010000600 

■Art 907

Szelektív hulladékgyűjtő

90-es elemhez méretre vágható tartóval,

kiemelhető tartozékokkal, papír- és 

tisztítószer tartóval

űrtartalom: 2 x 14

méret: 803/840 x 250 x 422/490

antracit-metálszürke

 00010001010 

■Art 906

Szelektív hulladékgyűjtő

90-es elemhez méretre vágható tartóval,

kiemelhető tartozékokkal

űrtartalom: 3 x 14

méret: 803/840 x 250 x 422/490

antracit-metálszürke

 00010001000 
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4.18 Hulladékgyűjtők, tárolóeszközök, kiegészítők

■Art 921

Szelektív hulladékgyűjtő

60-as elemhez méretre vágható tartóval,

kiemelhető tartozékokkal

űrtartalom: 16 + 2 x 7,5 l

Kihúzáskor a tető automatikusan 

hátrabillen.

méret: 503/540 x 320 x 422/490

antracit-metálszürke

 00010001020 

■Art 922

Szelektív hulladékgyűjtő

90-as elemhez méretre vágható tartóval,

kiemelhető tartozékokkal

űrtartalom: 2 x 16 + 2 x 7,5 l

Kihúzáskor a tető automatikusan 

hátrabillen.

méret: 803/840 x 320 x 422/490

antracit-metálszürke

 00010001030 

■Art 150

Takarítóeszköz tartó

szín: króm-szürke

teherbírás: 9 kg

fenéklapra szerelhető

automatikus működésű

 00006301000 

■Műanyag csúszásgátló

szín: szürke

vastagság: 1,2 mm

Meggátolja a ráhelyezett tárgyak

csúszását, egymáshoz ütődését,

tartós, könnyen tisztán tartható.

rendelés: fm

szélesség (mm) cikkszám

450 00003650000

600 00003650010
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Alumínium tálca, hűtőszekrény tartókeret  4.19

■40\86.X 

Alumínium tálca vízzáró pro*llal

A mosogatótálca alatti 

korpuszfeneket védi a mosogatóból 

és a hulladékgyűjtőből kikerülő 

szennyeződésektől. Higiénikus, könnyen 

tisztítható felület. A vízzáró profilok 

levétele után a kívánt méretre vágható, 

majd a profilokat vissza kell helyezni.

névl. méret 

(mm)
méret (mm) cikkszám

600 564x547 00003650500

900 864x547 00003650510

■31\73.A08 

Hűtőszekrény szellőző tartókeret

Beépíthető hűtők alá, 10\31 Serie 31 

műanyag lábbal (7.140 oldal) szerelhető 

tartórács. A hűtőszekrények megfelelő 

működését a helyes szellőzés biztosítja. 

A rács elősegíti a hűtőmotor jobb 

szellőzését. A kicsepegő folyadék nem 

tesz kárt a korpuszban. 

beépítési méret: 563 x 512 mm

teherbírás - max.: 350 kg

 00014202500 

7

18
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4.20 Evőeszköztartók
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■MOD35 Evőeszköztartó

35-ös elemhez

méret: 230/270 x 380/490mm

szín cikkszám

fehér 00005500100

metálszürke 00005500200

világos szürke 00005500210

■MOD40 Evőeszköztartó

40-es elemhez

méret: 300/340 x 380/490mm

szín cikkszám

fehér 00005500300

metálszürke 00005500400

világos szürke 00005500410

■MOD45 Evőeszköztartó

45-ös elemhez

méret: 350/390 x 380/490mm

szín cikkszám

fehér 00005500500

metálszürke 00005500600

világos szürke 00005500610

■MOD55 Evőeszköztartó

55-ös elemhez

méret: 430/470 x 380/490mm

szín cikkszám

fehér 00005500700

metálszürke 00005500800

világos szürke 00005500810

■MOD60 Evőeszköztartó

60-as elemhez

méret: 500/540 x 380/490mm

szín cikkszám

fehér 00005500900

metálszürke 00005501000

világos szürke 00005501010

MOD műanyag evőeszköztartók

Külméretük a fiók belméretének megfelelő méretűre vágható.

magasságuk: 45 mm
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Evőeszköztartók  4.21

■Art 738 Evőeszköztartó

30-as elemhez

méret: 204/248 x 45 x 428/488 mm

szín cikkszám

fehér 00005410000

metálszürke 00005410001

■Art 739 Evőeszköztartó

40-es elemhez

méret: 304/352 x 45 x 428/488 mm

szín cikkszám

fehér 00005410010

metálszürke 00005410011

■Art 740 Evőeszköztartó

45-ös elemhez

méret: 350/390 x 45 x 431/490 mm

szín cikkszám

fehér 00005410020

metálszürke 00005410021

■Art 743 Evőeszköztartó

50-es elemhez

méret: 400/440 x 45 x 430/490 mm

szín cikkszám

fehér 00005410030

metálszürke 00005410031

■Art 741 Evőeszköztartó

60-as elemhez

méret: 504/540 x 45 x 431/490 mm

szín cikkszám

fehér 00005410040

metálszürke 00005410041

■Art 742 Evőeszköztartó

90-es elemhez

méret: 800/840 x 45 x 430/490 mm

metálszürke 

 00005410051 
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4.22 Konyhai rendszerezők

■Art 305

Konyhai rendszerező

60-as elemhez

3x2 db elválasztó panellal

méret:

503/540 x 134 x 422/490 mm

metálszürke 

 00005410100 

■Art 345

Konyhai rendszerező

90-es elemhez

1x2 és 2x4 db elválasztó panellal

méret:

803/840 x 134 x 422/490 mm

metálszürke

 00005410150 

■Art 375

Konyhai rendszerező

120-as elemhez

3x4 db elválasztó panellal

méret:

1103/1140 x 134 x 422/490 mm

metálszürke

 00005410200 






