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Útmutató
A termék jelölése:

n Terméknév

Cikkszám jelölése: 00012500101
Honlapunkon megtalálhatók a termékekhez kapcsolódó vásárlói tájékoztatók:
www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok
Figyelem!

A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban megjelenthez képest.
A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés tapasztalható,
ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
Jelmagyarázat:
Exkluzív • Magas minőségű, igényes formatervezésű termék.
Legkedvezőbb ár • Kínálatunk legolcsóbb terméke az adott kategóriában.
Kiváló ár-érték arány • Kedvező árfekvésű, jó minőséget képviselő termék.

n Asztallábak
n 615
Asztalláb garnitúra fémből
méret: ø60 mm
állíthatóság:+30 mm

Rendelhető tartalék alkatrészek:

690

magasság (mm)
705

705 ipari

fekete

–

–

00001504100

anyag: fém

fehér

–

–

00001504000

00001509000

króm C2

–

–

00001504310

acél

–

–

00001504330

n Állítható talp

antracit

–

–

00001504200

anyag: műanyag

alumina

00001507600

–

–

00001509100

alumina 1

–

00001507500

–

alumina 2

–

00001507510

–

szín

n Asztalláb felfogató

n 615 Alumina
Alumínium asztalláb garnitúra
méret: ø60 mm
magasság: 690 mm
állíthatóság: + 30 mm
00001507600

n 615 Alumina 1
Alumínium asztalláb garnitúra
méret: ø60 mm
magasság: 705 mm
állíthatóság: + 30 mm
00001507500

n 615 Alumina 2
Alumínium asztalláb garnitúra
méret: ø60 mm
magasság: 705 mm
állíthatóság: + 30 mm
00001507510

Az asztalokat terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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n Asztallábak
n 613
Fékezőgörgős asztalláb
méret: ø60 mm
magasság: 710 mm
állíthatóság:+ 100 mm
szín: króm
00001506800

n 620 Asztalláb fémből
méret: ø80 mm
magasság: 690 mm
állíthatóság: + 30 mm
szín: alumina
00001507700

Az asztalokat terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!

n Asztallábak
n 680
Asztalláb garnitúra
méret: ø80 mm
magasság: 705 mm
állíthatóság: +30 mm
A szintetikus lábak
fautánzatú fóliával bevontak.
szín: dió
00001507115

n 646 Quadra
Alumínium asztalláb garnitúra
négyszögletes
keresztmetszeti méret:
60 x 60 mm
magasság: 700 mm
állíthatóság: +10 mm
00001507650

n 812 Crystal
Alumínium asztalláb garnitúra,
üveglapos asztalhoz
méret: ø60mm
magasság: 720 mm
állíthatóság: +30 mm
00001508400

Az asztalokat terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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n Asztallábak
n 656 Click
Asztalláb garnitúra
méret: ø50 mm
magasság: 700 mm
állíthatóság: +30 mm
szín: fekete
00001508700

n 618
QUADRATONDA
Asztalláb garnitúra
méret: ø50x50 - ø50 mm
magasság: 700 mm
állíthatóság: +10 mm
szín: alumínium
00001508600

n 642 Eliteline
Asztalláb
méret: ø100x100 mm
magasság: 700 mm
állíthatóság: +10 mm
szín: szálcsiszolt inox
00001508500

Az asztalokat terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!

n Asztal- és támasztólábak
n 33112 Asztalláb garnitúrák
méret: ø60 mm
állíthatóság: +30 mm
szín
króm
gyöngy nikkel
alumínium
fekete
inox

710
00001540100
00001540110
00001540120
00001540130
00001540140

kód / magasság (mm)
810
870
00001541100
00001542100
00001541110
00001542110
00001541120
00001542120
00001541130
00001542130
00001541140
-

1100
00001543100
00001543110
00001543120
00001543130
‑

n 380 támasztó láb
méret: ø35 mm
a hegesztett felfogató talp: ø60 mm
magasság: 700, 800 mm
állíthatóság: +30 mm
vagy fix talppal
szín: króm
magasság (mm)
700 állítható
700 fix
800 állítható
800 fix

n Asztálláb felfogató
33112 garnitúrához
csavar nélkül
fém
00001543999
Az asztalokat terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!

cikkszám
00001509200
00001509210
00001509250
00001509260
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n Előlap tartó bilincs
n Felfogató
ø 50 és ø 60 mm-es lábakhoz
szín: fekete
00001508970

n Gyűrű csavarral
ø 50 mm-es lábhoz:
00001508965
ø 60 mm-es lábhoz:
00001508967

n Adapter
00001508972

n Felhasználási lehetőségek

n Bisztró asztallábak
n MFMT01.FH - acél
talp: ø 490 mm
laptartó konzol: 240x240 mm
láb: ø 80 mm
magasság: 688 mm
ajánlott asztallap átmérő:
max. ø 1000 mm

n MFMT02.FH - acél
talp: ø 590 mm
laptartó konzol: 240x240 mm
láb: ø 120 mm
magasság: 688 mm
ajánlott asztallap átmérő:
max. ø 1200 mm
szín
alumínium
antracit
fehér
fekete fényes
fekete matt
sötétszürke

RAL szám
9006
7016
9016
9005
9005
7021

MFMT01.FH
00001521000*
00001521001*
00001521002*
00001521003*
00001521004*
00001521005*

MFMT02.FH
00001521010*
00001521011*
00001521012*
00001521013*
00001521014*
00001521015*
*rendelésre

n FM01 kör talpas
bisztró asztalláb

5

720

5

240×240

6

Ø7

0

Ø49

talp: ø490 mm
laptartó konzol: 240x240 mm
láb: ø76 mm
magasság: 720 mm
ajánlott asztallap átmérő:
max. ø800 mm
szín RAL szám
ezüst
9006
fekete
9005

n FM02 dupla kör talpas
bisztró asztalláb

5

5

725

5

240×240

6 40
Ø7 Ø3
Ø490

talp 1: ø490 mm
talp 2: ø340 mm
laptartó konzol: 240x240 mm
láb: ø76 mm
magasság: 725 mm
ajánlott asztallap átmérő:
max. ø800 mm
szín RAL szám
ezüst
9006
fekete
9005

cikkszám
00001521510
00001521511

n FM03 négyzet talpas
bisztró asztalláb
720

5

240×240

5

cikkszám
00001521500
00001521501

450×450

6

Ø7

talp: 450x450 mm
laptartó konzol: 240x240 mm
láb: ø76 mm
magasság: 720 mm
ajánlott asztallap átmérő:
max. ø800 mm
szín RAL szám
ezüst
9006
fekete
9005

cikkszám
00001521520
00001521521
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n Irodabútor asztallábak
n Pechino asztalláb

480

fém kör-lyukas burkolattal (külön rendelhető)
szín: alumínium RAL9006
00010410000

A Pechino
asztallábakhoz
való burkolatok
itt találhatók:

5.11

n Lábkötők Pechino asztallábhoz
szín: alumínium RAL9006
méret: ø42 mm
névleges hossz
(mm)
1200
1400
1600
1800

cikkszám
00010411000
00010411010
00010411020
00010411030

n Tokyo asztalláb
420

csíkos-lyukas burkolattal (külön rendelhető)
szín: alumínium RAL9006

65

695

00010410010

A Tokyo
asztallábakhoz
való burkolatok
itt találhatók:

5.11

720

480

65

n Canberra asztalláb
négyszög-lyukas burkolattal (külön rendelhető)
szín: alumínium RAL9006
00010410020

685

480

n Bangkok asztalláb

65

fém körmintás burkolattal
A láb a képen látható burkolattal együtt rendelhető.
rendelés: párban
szín: alumínium RAL9006
00010410040

685

480

65

n Kuala Lumpur asztalláb
fém körmintás burkolattal
A láb a képen látható burkolattal együtt rendelhető.
szín: alumínium RAL9006

695
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00010410030

690

A Canberra
asztallábakhoz
való burkolatok
itt találhatók:

5.11

n Kábelcsatornás kötők, kiegészítők
n Kábelcsatornás kötők
104

a Tokyo, Canberra, Bangkok,
Kuala Lumpur és Singapore
asztallábakhoz
szín: alumínium RAL9006
névleges
hossz (mm)
1200
1400
1600
1800

L

L (mm)

cikkszám

1140
1340
1540
1740

00010411100
00010411110
00010411120
00010411130

104

n Kábelcsatornás
teleszkópos kötő
szín: alumínium RAL9006
névleges hossz (mm):1200-2000
00010411140

104

n Kábelcsatornás
teleszkópos T-kötők
L alakú asztalokhoz
szín: alumínium RAL9006
névleges hossz (mm)
710-1110
1110-1910

cikkszám
00010411150
00010411160

3

n Singapore középső láb

695

Ø80

L alakú asztalokhoz,
kábelcsatornás kötőkkel
alkalmazható
magasság: 695 mm
átmérő: 80 mm
szín: alumínium RAL 9006

16

65

9

60

15

00010410050

9
14

0

20

9

14

8

Tokyo
Canberra
Pechino

műanyag csíkos
00010410350
00010410300
00010410290

fém körmintás
00010410360
00010410311
00010410311

fém négyszög lyuk.
00010410370
00010410320
00010410320

n Asztalláb burkolatok

fém csíkos lyuk.
00010410380
00010410330
00010410330

fém körlyukas
00010410390
00010410340
00010410340
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n Fém design lábak
n 19527
anyag: acél-műanyag
átmérő: 50 mm • talpméret: Ø85 mm
állíthatóság: +20 mm • teherbírás: 120 kg
magasság (mm)
80
100
120
150
80
100
120
150

szín
króm
króm
króm
króm
nikkel
nikkel
nikkel
nikkel

cikkszám
00014110300
00014110310
00014110320
00014110330
00014110301
00014110311
00014110321
00014110331

n 19305
anyag: alumínium-műanyag • M10-es furattal
átmérő: 60 mm • talpméret: 41 x 49 mm
állíthatóság: +15 mm • teherbírás: 100 kg
magasság (mm)
60
80
100
120
150

szín
alumínium
alumínium
alumínium
alumínium
alumínium

cikkszám
00014110100
00014110110
00014110120
00014110130
00014110140

n 19306
anyag: alumínium-műanyag
méret: 40 x 40 mm
talpméret: 41 x 48 mm
állíthatóság: +15 mm
teherbírás: 100 kg
szín: alumínium

magasság (mm)
60
80
100
120
150

cikkszám
00014110200
00014110210
00014110220
00014110230
00014110240

n 19134
anyag: alumínium-műanyag
méret: 37 x 37 mm
talpméret: 65 x 65 mm
teherbírás: 200 kg
szín: alumínium

magasság (mm)

cikkszám

100

00014110400

150

00014110410

n 19548
anyag: acél-műanyag
átmérő: 30 mm
talpméret: 60 x 60 mm
állíthatóság: 8 mm
teherbírás: 100 kg
szín

80

magasság (mm)
100
120

150

króm

00014110530 00014110540 00014110550 00014110560

matt
króm

00014110531 00014110541 00014110551 00014110561

nikkel

00014110532 00014110542 00014110552 00014110562

matt
nikkel

00014110533 00014110543 00014110553 00014110563

A szekrényeket, terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
A lábak a szekrénytest hibás terheléséből adódó előrebukását nem tudják megakadályozni, ezért az ilyen bútorokat a falhoz kell rögzíteni.

n Műanyag design lábak

n 0768

n 0763

n 0719-54

n 8022/46

H = 60 mm ø50 mm/ø43 mm
állíthatóság: +8 mm
csapméret: ø10x10 mm
teherbírás: max. 100 kg

H = 70 mm ø62 mm/ø48 mm
állíthatóság: +8 mm
csapméret: ø10x10 mm
teherbírás: max. 100 kg

H = 44 mm ø43 mm/ø43 mm
állíthatóság: +8 mm
csapméret: ø10x10 mm
teherbírás: max. 100 kg

H = 46 mm 47x47 mm
furattávolság: 32 mm
teherbírás: max. 250 kg

króm
alumínium
matt nikkel
fekete

00014103500
00014103506
00014103509
00014103512

króm
alumínium
matt nikkel

00014103400
00014103403
00014103406

króm
alumínium
matt nikkel
fekete
fehér

00014103000
00014103006
00014103009
00014103012
00014103015

n 8110/70

n 8248

n Art 16

H = 70 mm 62x62
(46x46 mm)
furattávolság: 32 mm
teherbírás: max. 200 kg

H = 10 mm (96x96)
teherbírás: max. 100 kg

H =120 mm ø45 mm/ø50 mm
állíthatóság: +10 mm
teherbírás: max. 150 kg
m. alumínium 00014106000
matt nikkel
00014106003
króm
00014106006
bükk
00014106009
cseresznye
00014106012

króm
alumínium
matt nikkel

00014103710
00014103711
00014103712

00014103800

króm
alumínium
matt nikkel

00014103700
00014103701
00014103702

n Horganyzott
lábrögzítő csavar
Art 16-hoz, M8x35
00014107000

A szekrényeket, terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
A lábak a szekrénytest hibás terheléséből adódó előrebukását nem tudják megakadályozni, ezért az ilyen bútorokat a falhoz kell rögzíteni.
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n Műanyag design lábak

n Art 66

n Art 76

n 724

H = 110 mm 50x50 / 24x24 mm
állíthatóság: +8 mm
teherbírás: max. 150 kg

H = 115 mm 80x80 / ø45 mm
állíthatóság: +8 mm
teherbírás: max. 150 kg

H=20 mm/60x60 mm
teherbírás: max. 150 kg
szín: alumínium

m. alumínium

00014106200

matt nikkel

00014106203

m. alumínium
matt nikkel

00014106300
00014106303

00014106330

n 145/A

n 777/R

n 707/R

H= 33/ø 38 mm
teherbírás: max. 150 kg
szín: alumínium
M8-as csavarral

H= 110 mm/33x33 mm
állíthatóság: 4 mm
teherbírás: max. 150 kg
szín: alumínium

H= 110 mm/40x40 mm
állíthatóság: 4 mm
teherbírás: max. 150 kg
szín: alumínium

00014106310

00014106340

00014106320

n 727R
méret: 38 x 38 mm
állíthatóság: 5 mm
teherbírás: max. 100 kg
szín: alumínium

magasság (mm)
100
120
150

cikkszám
00014106350
00014106360
00014106370

A szekrényeket, terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
A lábak a szekrénytest hibás terheléséből adódó előrebukását nem tudják megakadályozni, ezért az ilyen bútorokat a falhoz kell rögzíteni.

n Fa- és fém design lábak

n 3546-94

n 3592-70

n R-1498-49

n R-1553

H = 94 mm,
állíthatóság +5 mm
méret: ø=60 mm
csapméret: M8x12 mm
teherbírás: 800 kg

H = 70 mm
méret: 45x45 mm
furat: ø8 mm
teherbírás: 700 kg

H= 49 mm/40x40 mm
furat: ø 5 mm
teherbírás: max. 200 kg

H=50 mm/101x101 mm
V=30 mm
furat: ø 6 mm
teherbírás: max. 200 kg

bükk
tölgy
juhar
olasz
alma

00014105010
00014105012
00014105013
00014105011

bükk
tölgy
juhar
olasz
alma
wenge

00014105031
00014105033
00014105030

olasz
alma
bükk

00014105051
00014105050

n Rögzítőtalp
WM 087

wenge 00014105062
olasz alma 00014105061
bükk
00014105060

a 3546-94 lábhoz
H=13 mm
méret: 90x90 mm
szürke
00014105000

00014105032
00014105034

Színek:

bükk

tölgy

juhar

olasz alma

wenge

n EM-077-A
talpméret: 43x43 mm
állíthatóság: 5 mm
H=50 mm
teherbírás: max.100 kg
króm
00014110000
matt króm
00014110001
H=80 mm
teherbírás: max. 130 kg
króm
00014110010
matt króm
00014110011
H=100 mm
teherbírás: max. 160 kg
króm
00014110020
matt króm
00014110021

A szekrényeket, terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
A lábak a szekrénytest hibás terheléséből adódó előrebukását nem tudják megakadályozni, ezért az ilyen bútorokat a falhoz kell rögzíteni.
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n Műanyag lábak
n 450
Műanyag szekrényláb
H =100, 120, 150 mm
állíthatóság: -5 és +20 mm
teherbírás: 250 kg
H= 100 mm
fekete
00014101100
fehér
00014101310
H= 120 mm
fekete
00014101200
H= 150 mm
fekete
00014101300

n 423
Műanyag szekrényláb

n 450 T2
Műanyag szekrényláb

H= 65, 80, 100, 120, 150 mm
állíthatóság: +15 mm
teherbírás: 230 kg
szín: fekete

H = 100, 120, 150 mm
állíthatóság: -5 és +20 mm
teherbírás: 250 kg
talp: 835 KO; 835 NO; 835 L5
szín: fekete

Magasság (mm)

Cikkszám

65

00014101040
00014101050
00014101052
00014101054
00014101056

80
100
120
150

Magasság (mm)
Cikkszám
100
00014101340
120
00014101345
150
00014101350

n 415
Műanyag szekrényláb

n 835 NO
Műanyag talp

H = 100, 120, 150 mm
állíthatóság: -5 és +20 mm
teherbírás: 150 kg
talp: 840
szín: fekete

450 T2 szekrénylábhoz
fekete

Magasság (mm)

Cikkszám

100

00014101361

120

00014101362

150

00014101363

n 840 Műanyag talp
415 szekrénylábhoz
szín: fekete
00014101369

00014101354

n 835 KO
Műanyag talp
450 T2 szekrénylábhoz
fekete
00014101358

n 835 L5
Műanyag talp
450 T2 szekrénylábhoz
fekete
00014101352

A szekrényeket, terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
A lábak a szekrénytest hibás terheléséből adódó előrebukását nem tudják megakadályozni, ezért az ilyen bútorokat a falhoz kell rögzíteni.

n Fém lábak, kiegészítők

15

95

n 323/H-95
Fém szekrényláb
H=95 mm
állíthatóság: +15 mm
teherbírás: 230 kg
00014100510

34

34

ø60

n 350
Fém szekrényláb
H = 100, 120, 150 mm
állíthatóság: -5 és +20 mm
teherbírás: 250 kg
100 mm
120 mm
150 mm

00014100800
00014100900
00014101000

n 323
Fém szekrényláb

n 323 T6
Fém szekrényláb

H = 60, 100, 150, 200 mm
állíthatóság: +15 mm
teherbírás: 230 kg

H = 100, 150 mm
állíthatóság: +15 mm
teherbírás: 230 kg
Talp: 825 E1

60 mm
100 mm
150 mm
200 mm

00014100400
00014100500
00014100550
00014100600

100 mm
150 mm

00014100630
00014100640

n 228 Csavarral
rögzíthető klip talp

n 825 E1
Fém talp

anyag: műanyag

323 T6-os szekrénylábakhoz

00014101400

00014100680

n 228 Csapos klip talp
anyag: műanyag
00014101600

n 228
Lábazattartó klip
anyag: acél
00014101410

A szekrényeket, terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
A lábak a szekrénytest hibás terheléséből adódó előrebukását nem tudják megakadályozni, ezért az ilyen bútorokat a falhoz kell rögzíteni.
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n Műanyag lábak, kiegészítők

+18 -5

L

n 02A100NR, 02A
120NR, 02A150NR
Műanyag szekrényláb
H = 100, 120, 150 mm
állíthatóság: -5 és +15 mm
teherbírás: 250 kg

150 mm

55

82,5

100 mm
55

120 mm

65

00114100200
00114100204
00114100202

n 10\31.A Serie 31
Műanyag
szekrényláb
H = 100, 120, 150 mm
állíthatóság: -5 és +18 mm
teherbírás: 250 kg

Ø50

16

100 mm

120 mm
150 mm

00014102520
00014102530
00014102540

n 10\05.0360
Felfogató talp
csap nélkül 00014102500

n 06.180
Lábazattartó klip +
talp
csavarral vagy nútba rögzíthető
anyag: műanyag
00114100203

n Lábazatcsavar +
takaró

egyenes és íves műanyag
lábazatelemekhez
anyag: műanyag

02A100NR, 02A120NR,
02A150NR műanyag
szekrénylábhoz

00114100210

00114100199

97

31

Ø28
Ø48

31
max. 18

75

n 22101.001
Műanyag
szekrényláb
leszerelhető talppal
H=100 mm
állíthatóság: -3 és +15 mm
teherbírás: 150 kg
szín: fekete
00114100000

30
15
Ø4

37

60

n 06.151
Lábazattartó klip

50
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n 022901.001
Lábazattartó klip +
talp
csavarral rögzíthető
anyag: műanyag
00114100100

A szekrényeket, terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
A lábak a szekrénytest hibás terheléséből adódó előrebukását nem tudják megakadályozni, ezért az ilyen bútorokat a falhoz kell rögzíteni.

n Fém és műanyag szintezőlábak
n 300 Beütős szintező
szekrényláb
H = 30 mm
állíthatóság: +20 mm
teherbírás: 100 kg
anyag: fém-műanyag
00014100100

n 300 Befúrós
szintező szekrényláb
H = 30 mm
állíthatóság: +20 mm
teherbírás: 100 kg
anyag: fém-műanyag
00014100120

n 302 Szintező
szekrényláb
H = 60 mm
állíthatóság: +30 mm
teherbírás: 80 kg
anyag: műanyag
00014100200

n 306 Szintező
szekrényláb
H = 52 mm
állíthatóság: +25 mm
teherbírás: 300 kg
anyag: fém
00014100300

n 305 Szintező
szekrényláb
H = 32,5 mm
állíthatóság: +20 mm
teherbírás: 400 kg
anyag: fém-műanyag
00014100230

n 304 Szintező
szekrényláb
H = 19,5 mm
állíthatóság: +10 mm
teherbírás: 200 kg
anyag: fém-műanyag
00014100210

A szekrényeket, terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
A lábak a szekrénytest hibás terheléséből adódó előrebukását nem tudják megakadályozni, ezért az ilyen bútorokat a falhoz kell rögzíteni.
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n Szintezőlábak
n 43107.17 szintezőláb
ø 50 mm
S=17 mm
szín: fekete
teherbírás: 150 kg
00010402500

n 43107.44 szintezőláb
ø 50 mm
S=44 mm
szín: fekete
teherbírás: 150 kg
00010402510

n PR 2625/PR 2130
szintezőláb
25 mm-es laphoz
méret: 90 x 28 mm
szín: fekete
00010401800

n PR 2619
NR / PR 2125 F6 szintezőláb
19 mm-es laphoz
méret: 90 x 22 mm
szín: fekete
00010401750

n PR 2701/PR 2130
szintezőláb
25-30 mm-es laphoz
méret: 80 x 28-33 mm
szín: fekete
00010402000

n PR21.25 F8.22
szintezőcsavar
D (mm): 25
S (mm): 10
C (mm): M8 x 22
szín: fekete
00010402300

n PR21.25 F6.22
Szintezőcsavar
D (mm): 25
S (mm): 10
C (mm): M6 x 22
szín: fekete
00010402310
A szekrényeket, terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk!
A maximált teherbírási adatok, statikus, függőleges irányú terhelésre, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
A lábak a szekrénytest hibás terheléséből adódó előrebukását nem tudják megakadályozni, ezért az ilyen bútorokat a falhoz kell rögzíteni.

n Lábazatelemek
n Lábazat előlap
műanyag
hosszméret: 4000 mm

40-es típus

színek
fehér
fehér
bükk
cseresznye
cseresznye
cseresznye

típus / méret
40 / 100
45 / 150
40 / 100
40 / 100
45 / 150
40 / 100 íves

cikkszám
00010900100
00010900900
00010900131
00010901501
00010901506
00010901511

R=234

45-ös típus

n 09-es típusú lábazatelem toldó
műanyag
színek
fehér
cseresznye

cikkszám
97 mm
00010900300
00010901521

cikkszám
147 mm
00010901100
–

n 90˚-os sarokelem
90˚
90˚
90˚

műanyag
színek
fehér
bükk
cseresznye

cikkszám
97 mm
00010900200
00010900231
00010901541

cikkszám
147 mm
00010901000
–
–

n 135˚-os sarokelem
135˚
135˚
135˚

műanyag
színek
fehér
cseresznye

cikkszám
97 mm
–
00010901531

cikkszám
147 mm
00010901200
–

n ASZTALLÁBAK, SZEKRÉNYLÁBAK, BÚTORGÖRGŐK

15.21

n ASZTALLÁBAK, SZEKRÉNYLÁBAK, BÚTORGÖRGŐK

15.22

n Lábazatelemek
n Lábazat előlap
anyag: műanyag - alumínium
hosszméret: 4000 mm
szín
alumínium

cikkszám
10-es típus
97 mm
00010901450

cikkszám
15-ös típus
147 mm
00010901470

10-es típus

15-ös típus

n 19-es típusú lábazat toldó
anyag: alumínium
szín
alumínium

cikkszám
97 mm
00010901460

cikkszám
147 mm
00010901480

n 90˚-os sarokelem
anyag: alumínium
90˚
90˚
90˚

szín
alumínium

cikkszám
97 mm
00010901455

cikkszám
147 mm
00010901475

n 135˚-os sarokelem
135˚
135˚
135˚

anyag: alumínium
szín
alumínium

cikkszám
97 mm
00010901465

cikkszám
147 mm
00010901485

n Lábazatelemek, lábazatvédő profil
n Multicorner
90˚-320˚-ig állítható lábazat toldó és sarokelem
anyag: alumínium
szín
alumínium

Színazonos
vízzáró lécek itt
találhatók:

cikkszám
97 mm
00010903000

cikkszám
147 mm
00010903010

n Lábazat előlap

3.64

13

anyag: műanyag-alumínium
hosszméret: 4000 mm
cikkszám
97 mm
00010901550
00010901560
–
00010901570

97 / 147

színek
fényes alumínium
inox
alumínium inox
matt alumínium

cikkszám
147 mm
–
–
00010901580
00010901590

n Univerzális sarokelem
85˚-270˚-ig állítható lábazat toldó és sarokelem
anyag: műanyag-alumínium
Az univerzális sarokelemek színe megegyezik a fenti lábazati
előlapokéval.
cikkszám
97 mm
00010903020
00010903030
–
00010903040

színek
fényes alumínium
inox
alumínium inox
matt alumínium

8

1

16.5+18.5+20

n Lábazatvédő profil
anyag: áttetsző műanyag
méret (mm)
4000 x 20
4000 x 18,5
4000 x 16,5

cikkszám
00011100100
00011100101
00011100200

cikkszám
147 mm
–
–
00010903050
00010903060

n ASZTALLÁBAK, SZEKRÉNYLÁBAK, BÚTORGÖRGŐK

15.23

n Beltéri bútorgörgők sima felületekre
n 031/N.050N

00002305210

00002305260

talpas, fékezős, Ø50 mm
talpméret: 60 x 60 mm
magasság: 74 mm
teherbírás: 60 kg
szín: fekete

00002305200

70

74

Ø50

00002305210
n 111/NGF.050P

00002305260
00002305200

Ø50

64

Ø50

Ø50

00002305210

00002305240
42×42

Ø5

n 311/FP.050
00002305220

00002305230
38×38

Ø5

talpas,38×38
fékezős, Ø50 mmØ5
talpméret: 38 x 38 mm
magasság: 70 mm
teherbírás: 35Økg
50
szín: fekete

Ø5

Ø5

Ø5

0

0

60×

43×43
Ø50

64

65

70

Ø37

70

42×42

Ø5

0000230526
00002305200

74

00002305250

Ø50

00002305230

00002305240

n 311/MG.037
42×42

Ø5

talpas, Ø37 mm
talpméret: 42 x 42 mm
magasság: 45 mm
Ø
teherbírás:5050 kg
szín: fekete

45

Ø37

70

42×42

Ø5

00002305230

00002305220

38×38

Ø5

38×38

Ø5
65

00002305250

Ø5

0

00002305250

n 141.050

00002305210

0

00002305240

70

fekete
fehér

00002305230

42×42

Ø50

38×38

Ø5

Ø5

Ø50

Ø5

Ø5

0

64

65

70

70

×42

0

0000230521

00002305260

00002305200
n 311/P.050

00002305220

38×38

Ø5

00002305200
00002305201

43×43
talpas,
Ø50 mm
talpméret: 38 x 38 mm
magasság:
65 mm
Ø50
teherbírás: 35 kg
szín: fekete

60×60

60

Ø50

Ø50

00002305220

38×38 Ø50 mm
Ø5 talpas, fékezős,

42×42

Ø37

70

42×42
70

45

Ø5

00002305230
n 311/MF.050

00002305240
Ø5

Ø5

0

talpméret: 42 x 42 mm
magasság: 70 mm
teherbírás: 35Ø5kg
0
szín: szürke-fekete
00002305240

n RA 037
Talpas, ø37 mm
Talpméret: 42x42 mm
Talpmagasság: 46 mm
Teherbírás: 25 kg
00002302000
fekete
alumínium 00002302010

A bútorgörgők a fotelekhez és fiókboxokhoz alkalmazhatók.
A fenti bútorgörgők kizárólag beltérben, sima padozaton alkalmazhatók.

00002305220
Ø5

38×38

Ø50

0000230520
Ø5
64

00002305250

65

Ø5

Ø50

talpas, Ø50
mm
60×60
talpméret: 43 x 43 mm
magasság: 64 mm
teherbírás: 45 kg
Ø50

74

Ø50

Ø5

60×60

43×43

Ø5

74

38×38

65

Ø5

00002305200

70

00002305260
00002305220

8

Ø37

talpas, fékezős,
Ø50 mm
60×60
talpméret: 60 x 60 mm
magasság: 70 mm
teherbírás: 50 kg
Ø50
szín: króm-fekete

60×60

43×43

Ø5

70

38×38

74

00002305220
Ø5

30

250

Ø50

64

50

60×60

00002305260

65

0

Ø50

45

Ø50

60×60

43×43

Ø5

70
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15.24

43

n Beltéri bútorgörgők sima felületekre
n 9615
Talpas, Ø40 mm
Talpmagasság: 57 mm
szín: fekete
00002300600

n 9616
Talpas, Ø50 mm
Talpmagasság: 65 mm
szín: fekete
00002300700

n 9611
Csapos, Ø50 mm
Talpmagasság: 62 mm
szín: fekete
00002300300

n 9609
Fékezős,
hüvelyes, Ø50 mm
Talpmagasság: 65 mm
Hüvely: Ø9,5 mm
szín: fekete
00002300400

n 9613
Fékezős, talpas,
Ø50 mm
Talpmagasság: 68 mm
szín: fekete
00002300500

n 9600
Hüvelyes, ø40 mm
Talpmagasság: 55 mm
Hüvely: ø9,5 mm
szín: fekete
00002300100

n 9610
Hüvelyes, ø50 mm
Talpmagasság: 65 mm
Hüvely: ø9,5 mm
szín: fekete
00002300200

A bútorgörgők a fotelekhez és fiókboxokhoz alkalmazhatók.
A fenti bútorgörgők kizárólag beltérben, sima padozaton alkalmazhatók.

n ASZTALLÁBAK, SZEKRÉNYLÁBAK, BÚTORGÖRGŐK

15.25

n Beltéri bútorgörgők sima felületekre
n P-03

55

ø40

Talpas, ø40 mm
Talpmagasság: 55 mm
Talpméret: 35x35 mm
szín: fekete
00002301000

n P-04 Q

65

ø50

Talpas, fékezős
Ø 50 mm
Talpmagasság: 65 mm
Talpméret: 38x38 mm
szín: fekete
00002301110

n T-04
33

Hüvelyes, Ø 50 mm
Hüvely: Ø10 mm
Talpmagasság: 65 mm
szín: fekete

65

ø50

00002301150

n P-04

65

ø50

Talpas, ø50 mm
Talpmagasság: 65 mm
Talpméret: 38x38 mm
szín: fekete
00002301100

n T-03

55

33

Hüvelyes, Ø 40 mm
Hüvely: Ø10 mm
Talpmagasság: 55 mm
szín: fekete
ø40

00002301050

33

n T-04 Q

65
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ø50

Hüvelyes, fékezős
Ø 50 mm
Hüvely: Ø10 mm
Talpmagasság: 65 mm
szín: fekete
00002301160

A bútorgörgők a fotelekhez és fiókboxokhoz alkalmazhatók.
A fenti bútorgörgők kizárólag beltérben, sima padozaton alkalmazhatók.

n Bútorgörgők, ipari kerekek
n 031/N
Sajtolt acél forgótalp, fékkel, dupla fekete műanyag görgővel
Átmérő: ø50 mm
Talpmagasság: 74 mm
Talpméret: 60 x 60 mm
Teherbírás: 60 kg
A következő felületeken alkalmazható:
szőnyegpadló, járólap, parketta
00002305020

n 032/N
Sajtolt acél forgórész, fékkel, dupla fekete műanyag görgővel
Átmérő: ø50 mm
Talpmagasság: 74 mm
Csapméret: M10 x 25 mm
Teherbírás: 60 kg
A következő felületeken alkalmazható:
szőnyegpadló, járólap, parketta
00002305050

n 141
Sajtolt, krómozott burkolat, forgótalppal, fekete gumigörgővel
A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta
típus
141.30
141.40
141.50

átmérő
30 mm
40 mm
50 mm

talpmagasság
48 mm
55 mm
64 mm

teherbírás
30 kg
35 kg
45 kg

talpméret
43x43 mm
43x43 mm
43x43 mm

cikkszám
00002305090
00002305120
00002305130

n 142
Sajtolt, krómozott burkolat, forgó menetes csappal, fekete gumigörgővel
A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta
típus

átmérő

talpmagasság

teherbírás

csapméret

cikkszám

142.40

40 mm

55 mm

35 kg

M8x30 mm

00002305110

n 111/NE
Sajtolt acél forgótalp, fekete műanyag görgővel
A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta
típus

átmérő

talpmagasság

teherbírás

talpméret

cikkszám

111/NE.40

40 mm

55 mm

15 kg

43x43 mm

111/NE.50

50 mm

66 mm

20 kg

43x43 mm

00002305000
00002305010
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n Bútorgörgők, ipari kerekek
n 112/N
Sajtolt acél keréktartó, forgó menetes csappal, fekete műanyag görgővel
A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta
típus

átmérő

talpmagasság

teherbírás

csapméret

cikkszám

112/N.40

40 mm

59 mm

15 kg

M8x30 mm

112/N.50

50 mm

68 mm

20 kg

M8x30 mm

00002305031
00002305041

n 222/N
Sajtolt acél krómozott fix fémtalp, fekete műanyag görgővel
A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta
típus

átmérő

talpmagasság

teherbírás

talpméret

cikkszám

21/N.025

25 mm

29 mm

20 kg

45x22 mm

222/N.40

40 mm

58 mm

15 kg

43x43 mm

222/N.50

50 mm

67 mm

20 kg

43x43 mm

00002305300
00002305071
00002305081

n 151
Sajtolt acél forgótalppal, fém görgő, gumiborítással, ferde tengelyű
A görgők párban rendelhetők
A következő felületeken alkalmazható: szőnyegpadló, járólap, parketta
típus

átmérő

talpmagasság

teherbírás

talpméret

cikkszám

151.055

53 mm

67 mm

35 kg

35x35 mm

00002305151

n 350
Acél forgótalppal, acél kerékpánt, fekete gumiabronccsal
A következő felületeken alkalmazható: aszfalt, beton, műgyanta padló, kő
típus

átmérő

talpmagasság

teherbírás

talpméret

350/B.100

100 mm

123 mm

85 kg

80x100 mm

350.150

150 mm

178 mm

120 kg

80x100 mm

cikkszám

00010500080
00010500090

n 550
Sajtolt acéltartó és forgótalp, fehér műanyag kerék
A következő felületeken alkalmazható: járólap, kő, beton, műgyanta padló
típus

átmérő

talpmagasság

teherbírás

talpméret

cikkszám

550.80

80 mm

104 mm

75 kg

80x100 mm

00010500100

