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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 AT ALGS Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható kosártartó keret
A kosártartó keret teleszkóposan
állítható a megadott mérethatárok
között.
A típus kiválasztásánál törekedni
kell arra, hogy lehetőleg kerüljük
a teleszkóp teljes széthúzását.
szín: alumínium-szürke
AT41/55ALGS
AT55/69ALGS
AT69/83ALGS
AT83/97ALGS

00009700007
00009700012
00009700014
00009700019

Kosárméret (V)
(V=L-90 mm)

Belméret (L)

típus
AT41/55ALGS
AT55/69ALGS
AT69/83ALGS
AT83/97ALGS

méret (mm)
410-530 x 85 x 500
550-670 x 85 x 500
690-810 x 85 x 500
830-950 x 85 x 500

Az „A” méret a választott kosár függvénye

beépítési méret (mm)
410-530 x A x 530
550-670 x A x 530
690-810 x A x 530
830-950 x A x 530
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n AVF AL Fém tálca
szín: szürke
Az AT típusú, megfelelő méretű
kosártartó keretbe illeszthető.
típus

méret (mm)

cikkszám

AVF40AL

400 x 85 x 520

00009700021

AVF48AL

480 x 85 x 520

00009700026

AVF72AL

720 x 85 x 520

00009700031

n ACF AL fém kosár
szín: szürke
Az AT típusú, megfelelő méretű
kosártartó keretbe illeszthető.
típus

méret (mm)

cikkszám

ACF40AL 410 x 150 x 520 00009700036
ACF48AL 490 x 150 x 520 00009700041
ACF72AL 730 x 150 x 520 00009700046

n AVP műanyag kosár
szín: opál
Az AT típusú, megfelelő méretű
kosártartó keretbe illeszthető.
típus

méret (mm)

cikkszám

AVP24

240 x 85 x 525 00009700051

AVP32

320 x 85 x 525 00009700056

AVP40

400 x 85 x 525 00009700061

AVP48

480 x 85 x 525 00009700066

n AS AL cipőtartó
szín: szürke
Az AT típusú, megfelelő méretű
kosártartó keretbe illeszthető.
típus

méret (mm)

cikkszám

AS40AL

400 x 150 x 520

00009700071

AS48AL

480 x 150 x 520

00009700076

n APP46AL nadrágtartó
szín: szürke
méret: 455 x 103 x 510 mm
Az AT55/69AL vagy szélesebb
típusú kosártartó keretbe
illeszthető.
00009700079

n AVP10 tálca
szín: opál
méret: 440 x 42 x 97 mm
Az AT típusú kosártartó keretbe
vagy az APP46AL típusú nadrágtartóba
illeszthető.
00009700084

n ASUGS
felső kerettartó
szín: szürke
méret: 273 x 120 x 60 mm
Megoldást kínál a nagyobb
belméretű szekrényekbe való beépítésre.
00009700086

n APPL ALGS nadrágtartó
Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható
szín: alumínium-szürke
méret: 260 x 200 x 560 mm
00009700122

n APCL ALGS
öv- és nyakkendő tartó
Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható
szín: alumínium-szürke
méret: 150 x 100 x 500 mm
00009700112

n AAE ALGS vállfatartó
Teljesen kihúzható
szín: alumínium-szürke
méret: 85 x 180 x 490 mm
00009700117
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n ASL3ALGS cipőtartó
Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható,
3 polcos.
szín: alumínium-szürke
méret: 300 x 790 x 500 mm
beép. méret: 320 x 850 x 530 mm
00009700147
A cipőtartók alsó részébe az AVP24 típusú
műanyag kosár illeszthető. A beépítési
méret erre az esetre vonatkozik.

n ACL2ALGS polc
Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható,
2 polcos.
szín: alumínium-szürke
méret: 300 x 600 x 500 mm
beép. méret: 320 x 660 x 530 mm
00009700132
A polc alsó részébe az AVP24 típusú
műanyag kosár illeszthető. A beépítési
méret erre az esetre vonatkozik.

n Fém vállfatartó rúd
Kör keresztmetszetű
szín

méret (mm)

cikkszám

fehér
fehér
fehér
króm
króm
króm

1000 x ø25 x 0.7
1500 x ø25 x 0.7
3000 x ø25 x 0.7
1000 x ø25 x 0.7
1500 x ø25 x 0.7
3000 x ø25 x 0.7

00015510080
00015510090
00015510110
00015510280
00015510290
00015510300

n Fém rúdtartók
típus: kör
szín

cikkszám

fehér
króm

00015510200
00015510400

cikksz. - 12115
–
00015521000

n Teleszkópos vállfaemelő rúd
Fém-műanyag
szín: alumínium
méret: 880/1590mm
00004320199

cikksz. - 13106
–
–
–
–
–
00015520000
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n Vállfatartó rúd
Ovális keresztmetszetű, fém
szín

méret (mm)

cikkszám

barna
barna
barna
fehér
fehér
fehér
króm
króm
króm
króm

1000 x 30 / 15 x 0.7
1500 x 30 / 15 x 0.7
3000 x 30 / 15 x 0.7
1000 x 30 / 15 x 0.7
1500 x 30 / 15 x 0.7
3000 x 30 / 15 x 0.7
1000 x 30 / 15 x 0.7
1500 x 30 / 15 x 0.7
3000 x 30 / 15 x 0.7
4000 x 30 / 15 x 0.9

00015510980
00015510990
00015511010
00015511180
00015511190
00015511210
00015511480
00015511490
00015511500
00015511550

n Műanyag rúdtartók
típus: ovális
szín
barna
fehér

cikkszám
00015511100
00015511300

n Fém rúdtartó
szín: króm
típus: ovális

16

n 12106
Fém rúdtartó

32,87

00015511600

Felülről M6-os csavarral is rögzíthető
szín: nikkel
típus: ovális

19

M6

64

00015521010

n RT03
Fém rúdtartó
szín: nikkel
típus: ovális
00015511605

n Függesztett fém rúdtartók
12110 12109
15
15

szín: nikkel
típus: ovális

48
34

70
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12,5

típus

cikkszám

12109 nyitott
12110 zárt

00015521020
00015521030

cikksz. - 13103
–
–
–
–
–
–
–
–
00015520010
–

n AP10 Kihúzható vállfatartó
szín: króm-szürke
méret: 363/200 mm
00004305001

200

363

n 17102 Kihúzható vállfatartó
szín: nikkel-fekete
kód

méret / kihúzva (mm)

cikkszám

17102.001
17102.002
17102.003
17102.004
17102.005
17102.006

250 / 390
300 / 490
350 / 590
400 / 690
450 / 790
500 / 890

00004311000
00004311010
00004311020
00004311030
00004311040
00004311050

390-490-590-690-790-890

63

250-300-350-400-450-500

n H200-280 A3 Lehajtható vállfatartó
szín: fekete
00004305100
282

26

320

96

73

51

n 2295-121 ZN1A4 Lehajtható vállfatartó
szín: króm-fehér
méret: 19 x120 x 26/129 mm

40

40

120

00008820690

19

26

129
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n GPS2 Cipőtartó
szín: fekete
méret: 583 x 195 x 175 mm
Kétsoros tárolású,
lenyíló ajtóra szerelhető.
00004304000

n GPSC2 Cipőtartó
szín: fekete
méret: 580 x 325 x 175 mm
Kétsoros tárolású,
lenyíló ajtóra szerelhető.
00004304010

n 14105 Gardróblift
szín: alumínium-fekete
teherbírás: 8 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a
megadott mérethatárok között. A gardróblift
helyigénye az alábbi rajzokon látható.
méret (mm)
680-870
870-1250

cikkszám
00004310000
00004310010

680-870
870-1250

n 300/A Gardróblift
teherbírás: 10 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a
megadott mérethatárok között. A gardróblift
helyigénye az alábbi rajzokon látható.
A rajzon látható méretek cm-ben értendők.
00004320000

A gardróblift csak megfelelő terhelés mellett marad vízszintes helyzetben.
A vízszintes helyzetből a függőleges állásig való visszahajtás alatt kézzel végig követni kell a fogórudat!
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n 500/A Gardróblift
Kihúzható ruhaakasztóval a ruhák időleges
elhelyezésére.
teherbírás: 10 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a
megadott mérethatárok között. A gardróblift
helyigénye az alábbi rajzokon látható.
A rajzon látható méretek cm-ben értendők.
00004320020

n 700/A Gardróblift
Pántokkal együtt történő alkalmazásra kialakított
forma. Csillapított csukódás.
teherbírás: 15 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a
megadott mérethatárok között. A gardróblift
helyigénye az alábbi rajzokon látható.
A rajzon látható méretek cm-ben értendők.
00004320040

A gardróblift csak megfelelő terhelés mellett marad vízszintes helyzetben.
A vízszintes helyzetből a függőleges állásig való visszahajtás alatt kézzel végig követni kell a fogórudat!

n 800/A Fali lift
Speciálisan fali rögzítésre tervezve.
csillapított csukódás
teherbírás: 10 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a
megadott mérethatárok között. A fali lift
helyigénye az alábbi rajzokon látható.
A rajzon látható méretek cm-ben értendők.
00004320080

n 151/A Szuperlift
csillapított csukódás
állítható emelőerő
állítható vízszintes végállás
teherbírás: 20 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a
megadott mérethatárok között. A fali lift
helyigénye az alábbi rajzokon látható.
A rajzon látható méretek cm-ben értendők.
00004320060

MIN 67 - MAX 109

10

32,5

29

51

6

42,5

29

91

Kg 20

76

51

MIN 75 - MAX 115

5,5

A gardróblift csak megfelelő terhelés mellett marad vízszintes helyzetben.
A vízszintes helyzetből a függőleges állásig való visszahajtás alatt kézzel végig követni kell a fogórudat!
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n Teleszkóposan állítható cipőtartó
Falra és szekrénybelsőbe, közvetlenül vagy alumínium sínbe, rögzíthető.
A cipőtartó rúd teleszkóposan állítható a megadott mérethatárok között.
A rajzon látható méretek cm-ben értendők.
előről és oldalról is szerelhető

csak oldalról szerelhető

típus

előről és oldalról is szerelhető
csak oldalról szerelhető
(„Z” keresztmetszetű)

111/A
112/A
115/A
116/A

méret (mm)

cikkszám

480-830
830-1130
480-830
830-1130

00004320200
00004320210
00004320220
00004320230

n 117/A Rögzítősín
cipőtartóhoz
méret: 30 x 30 x 1120 mm
anyag: alumínium-műanyag
rendelési egység: pár
A rajzon látható méretek cm-ben értendők.
00004320240

n 121/A Csizmaakasztó
alkalmazásával a csizmaszár nem gyűrődik
anyag: műanyag
rendelési egység: db
A rajzon látható méretek cm-ben értendők.
00004320250

n Nevato állványrendszer

A Nevato egy alumínium csövekből összeállítható állványrendszer, a
csomópontokban az alumínium színnel harmonizáló műanyag idomokkal. Az állványok kialakítása igen sokféle lehet. Képezhetünk belőlük különböző hosszúságú lábakat, és a szerkezet rögzítését a falhoz, vagy
hátlaphoz is megoldhatjuk egy másik idommal.
A polctartó műanyag elemek kisebb szekrényelemek rögzítésére is alkalmasak, így fiókos elemeket is, sőt szükség esetén asztallapokat is
beépíthetünk a segítségükkel, ami a termék sokoldalúságát bizonyítja.
A gardróbok elengedhetetlen részei, a vállfatartó rudak akárhol elhelyezhetők a rendszerben a rúdtartó adapter segítségével.
Az alumínium csövek a kívánt méretnek megfelelően vághatók, vagy egy
idom segítségével toldhatók. Ez utóbbira ritkán van szükség, a három
rendelkezésre álló csőhossz (1100, 2200, 2700 mm) a legtöbb igényt
kielégíti.
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n Nevato állványrendszer
n Rögzítőelem 1
rudak falhoz vagy korpuszhoz történő
rögzítésére
anyag: műanyag
szín: szürke
00009710220

n Rögzítőelem 2
rudak falhoz vagy korpuszhoz történő
rögzítésére (eltakarja a rúdvéget)
anyag: műanyag
szín: szürke
00009710280

n Rúdrögzítő
rudak egymáshoz történő merőleges
kapcsolásához, illetve falhoz vagy
korpuszhoz történő rögzítéséhez
anyag: műanyag
szín: szürke
00009710230

n Polctartó elem
polcok rúdhoz illetve falhoz vagy
korpuszhoz történő rögzítéséhez
anyag: műanyag
szín: szürke
00009710200

n Ellendarab
a rúdrögzítő és a polctartó elem rúdhoz
történő rögzítéséhez
anyag: műanyag
szín: szürke
00009710210

n Rúdösszekötő
rudak egymáshoz történő
kapcsolásához
anyag: műanyag
szín: szürke
00009710240

n Nevato állványrendszer
n Lábtalp
lábak padlóval érintkező részeihez
anyag: műanyag
szín: szürke
00009710260

n Lábrögzítő
lábak laphoz történő rögzítéséhez
anyag: műanyag
szín: szürke
00009710250

n Sarokidom
n Imbuszfejű
csavar
méret: M5 x 20 mm
rúdrögzítő, polctartó és
ellendarab egymáshoz
rögzítéséhez
00009710900

n Anyacsavar
méret: M5
00009710901

rudak egymáshoz 90 fokban történő
kapcsolásához
anyag: műanyag
szín: szürke
00009710270

n Fali rögzítő szett
a rendszer falhoz vagy korpuszhoz „L”
alakban történő rögzítéséhez
anyag: műanyag / alumínium
A rúd hossza: L=215 mm
szín: szürke
00009710500

n Hernyócsavar
rudak, toldóelemhez való
rögzítéséhez
méret: M4 x 8 mm
00009710904

n Facsavar
méret: M4 x 16 mm
a rendszer bútorlaphoz
rögzítéséhez
00009710903

n Facsavar
méret: M4,2 x 16 mm
polcok rögzítéséhez
00009710902

n Rúd
anyag: alumínium
méret: Ø 30 mm
hossz (mm)
1100
2200
2700

cikkszám
00009710510
00009710520
00009710530
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n Nevato állványrendszer
n Nevato Neo szett

5

A szett tartalma:
• 4 db rögzítőelem (2)
• 24 db polctartó elem (3)
• 12 db ellendarab (4)
• 4 db fali rögzítő szett (5)
• 4 db rúdösszekötő (6)
• 8 db 1100mm-es rúd (1)
• 36 db imbuszfejű csavar
• 36 db anyacsavar
• 48 db 4,2 x 16 mm-es facsavar
• 8 db 4 x 16 mm-es facsavar
• 2 db imbuszkulcs

2
4

6
1
3

00009710000

2

n Nevato Evo szett
6

2

3

5

1

7

4

A szett tartalma:
• 3 db rögzítőelem (2)
• 12 db polctartó elem (3)
• 7 db ellendarab (4)
• 1 db rúdrögzítő (5)
• 2 db fali rögzítő szett (6)
• 2 db rúdösszekötő (7)
• 5 db 1100mm-es rúd (1)
• 18 db imbuszfejű csavar
• 18 db anyacsavar
• 24 db 4,2 x 16 mm-es facsavar
• 4 db 4 x 16 mm-es facsavar
• 2 db imbuszkulcs
00009710010

n Nevato Viki szett

6

4

7
1

5

3

2

A szett tartalma:
• 2 db rögzítőelem (2)
• 14 db polctartó elem (3)
• 10 db ellendarab (4)
• 3 db rúdrögzítő (5)
• 2 db fali rögzítő szett (6)
• 2 db rúdösszekötő (7)
• 7 db 1100mm-es rúd (1)
• 26 db imbuszfejű csavar
• 26 db anyacsavar
• 28 db 4,2 x 16 mm-es facsavar
• 4 db 4 x 16 mm-es facsavar
• 2 db imbuszkulcs
00009710020
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n Távtartós polcrendszer
n Távtartók méretre vágva
rögzítő betétekkel szerelten
hosszméret (mm)
90
150
250
350

alumina
00001515100
00001515150
00001515200
00001515250

króm
00001515110
00001515160
00001515210
00001515260

n Távtartók 2 méteres szálban
A távtartók (Ø 35) az alábbi rajzokon látható alkatrészek
segítségével szerelhetők össze a polcokkal, illetve egymással.
Polcvastagság max. 30mm
szín: alumina
00001515000

1. ábra

n Rögzítőtalp

2. ábra

3. ábra

n Menetes szár

n Menetes szár

n Rögzítő betét

tőcsavarhoz

a távtartók összeépítéséhez

00001515510
(1. ábra)
Fém dübel az 16.7.oldalon található

00001515515
(1. ábra)

a szálban forgalmazott
csövekhez

n Talprögzítő betét

n Talpcsavar

n Állítható talp

00001515520
(2. ábra)

állítható talphoz

00001515505
(1. ábra)

00001515545
(3. ábra)

fekete
ezüstszürke
(2-3. ábra)

00001515500

00001515525
00001515530

n Kúpos állítható talp
fekete
ezüstszürke
(2-3. ábra)

00001515535
00001515540
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n BOI fali panel rendszer
Gyakori igény, hogy a konyhai munkalap és a felsőszekrény közötti falfelületet
ne csempével, hanem a munkapult színével megegyező vagy azzal harmonizáló lapanyaggal borítsuk.
Erre a problémára is megoldást kínál a Boi rendszer, amelynek segítségével 18
mm vastag lapanyagot lehet esztétikusan rögzíteni.
A rendszert nem csak konyhabútoroknál alkalmazhatjuk, kiválóan alkalmas
szobákba (pl. ágyvégek kialakításához), nappalikba (TV-panel gyártásához)
vagy előszobafalak szereléséhez.
Figyelem!
A rendszer profiljai alumínium alapanyagból készültek, ezért amennyiben szükséges, a megfelelő vízzárásról utólag kell gondoskodni (pl: sziloplaszt csík). Főzőlapok mögötti alkalmazás esetén a betét anyagnak hőállónak kell lennie (pl:
hőálló üveg).

n Alap profil
anyag: alumínium
szálban kapható, hossz: 4000 mm
00000694000

1

n Felsőszekrény profil
A rendszer szerelése
felsőszekrény alkalmazása esetén

anyag: alumínium
szálban kapható, hossz: 4000 mm
00000694030

2
2
4

n Oldalsó profil
anyag: alumínium
szálban kapható, hossz: 4000 mm
00000694020

3

4

1

A vágott élek vízhatlan
tömítése szükséges!

3

n BOI fali panel rendszer
n Zárókupak oldalsó profilhoz
anyag: alumínium
rendelés: párban
00000694040

4

n Felső rögzítő profil
anyag: alumínium
szálban kapható, hossz: 4000 mm
00000694050

5

n Felső burkolat
anyag: alumínium
szálban kapható, hossz: 4000 mm

A rendszer szerelése
szabadonálló alkalmazás esetén

00000694010

Figyelem!
Az 5. és 6. profil,
összepattintás után,
roncsolásmentesen
nem szedhető szét!
6

6

5
4

3

4

1

A vágott élek vízhatlan
tömítése szükséges!
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n WALL SYS fali panel rendszer
A rendszer alkalmas üzletekben, irodákban, lakásokban polcok és bútorelemek rögzítésére. Az alumínium
profilok 3 méteres szálakban rendelhetők.
A rendszer terhelhetősége egyetlen adattal nem határozható meg, mivel az alkatrészek méretei, és a terhelés eloszlása ezt alapvetően befolyásolják.

bemarási képek

n SAS W05
felső profil
00000695040

n SAS W04
felső profil
00000695030

n SAS W03
közbenső bemart profil
00000695020

n SAS W02
közbenső profil
00000695010

n SAS W01
alsó profil
00000695000
beragasztva

n SAS W10-19

n SAS W10

polcokhoz 3 fm-es szálakban

polcokhoz és szekrényelmekhez, 3 fm-es szálakban

00000695055

00000695050

n SAS W11

n SAS W12

üvegpolcokhoz - üvegvastagság: 6 mm, szélesség: 50 mm

üvegpolcokhoz - üvegvastagság: 6 mm, szélesség: 50 mm

00000695060

00000695080

n SAS W20 - adapter

n SAS W13 - CD tartó
szélesség (mm)
600
1050

cikkszám
00000695110
00000695120

panel nélküli függesztéshez
szélesség: 20 mm • rendelési egység: db
00000695130

n Polctartók kisebb méretű és súlyú polcokhoz, üvegrögzítők
n F-947M Polctartó
polcvastagság: 6-25 mm
méret: 28 × 60,5 × 74 mm
rendelés: db
szín: króm
00013501440

n F-948M Polctartó
polcvastagság: 6-25 mm
méret: 28 × 60,5 × 74 mm
rendelés: db
szín: króm
00013501450

n F-955M Polctartó
polcvastagság: 5-12 mm
méret: 24,5 × 33,5 x 50 mm
rendelés: db
szín: króm
00013501460

n F-1008L Polctartó
polcvastagság: 3-25 mm
méret: 28,5 × 99,5 × 76,2 mm
rendelés: db
szín: króm
00013501470

n F-905L Polctartó
polcvastagság: 5-18 mm
méret: 27 x 57× 65 mm
rendelés: db
szín: króm
00013501480

n 627 Üvegrögzítő
íves felületre

n F-910 Üvegrögzítő
egyenes felületre

üvegvastagság: 2-6 mm
méret: 58 x 54 x 23 mm
rendelés: db
matt króm

üvegvastagság: 8-10 mm
méret: 55 x 54 x 25 mm
rendelés: db
matt króm

00013503000

00013503010

A polctartók teherbírása egy adattal nem adható meg, mert azt számos tényező befolyásolja. Pl. a rögzítés módja, a polc
méretei (szélesség, mélység, vastagság), a teher mélységi eloszlása (erőkar), stb.
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n Polctartók kisebb méretű és súlyú polcokhoz
n 67415 Polctartó
rendelés: párban
polcvastagság
3-8 mm

króm

polcvastagság
3-8 mm

00013501010
00013501020
00013501000

00013501110
00013501120
00013501100

típus
C3276-10185
C3276-10148

L1 (mm)
185
148

L2 (mm)
128
88

L3 (mm)
13.5
11.5

Ø6

.6

18.2

80.2

80.2

62.2

18.2

3

Polc

L1

Rögzítő csavar

L2

3

Ø6

62.2

4

Ø5

L2

L1

L3

Ø9

L3

3502540

Ø9

n ART1116 Rejtett polctartó
fém-műanyag
szín: barna

71,2

10x100

00013502500

12x120

00013502520

14x140

00013502540

100

10

71,2

,7
11

11,5

73,8

14x140

120

Ø12

10,13

12x120

cikkszám

10x100

Ø12

8,66

méret (mm)

140

Ø14

3502520

00013501160
00013501170
00013501150

n C3276-101 Rejtett polctartó

Ø5

3502500

polcvastagság
3-8 mm

23 x 43 x 41 mm 29 x 55 x 53 mm 32 x 65 x 74 mm
króm
matt króm
matt nikkel

.6
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,5

13

A polctartók teherbírása egy adattal nem adható meg, mert azt számos tényező befolyásolja. Pl. a rögzítés módja, a polc
méretei (szélesség, mélység, vastagság), a teher mélységi eloszlása (erőkar), stb.

cikkszám
00013502100
00013502110

n Exkluzív polctartók
n MS0122000 Polctartó
28

A polcot alulról 2 db csavar
segítségével lehet rögzíteni
design: Paolo Nava
rendelés: db

240

Pretoria króm
Botswana nikkel
Patagonia ezüst

218
28

240

28

240

218

19

00013510000
00013510001
00013510002

150
6-20

n MS0122100 Polctartó

152-164
218

polcvastagság: 6-20 mm
design: Paolo Nava
rendelés: db

150

19

28

240

6-20

152-164

52−64

150

19

218

19

Pretoria króm
Botswana nikkel
Patagonia ezüst

6−20

150

6-20

6−10
6−20

32−37
52−64
152-164
27
19

65
150

n MS0122200 Polctartó

150

19

80-̃100

152-164
52−64

6−20

65

46,5

19 80-̃100

46,5

polcvastagság: 6-20 mm
design: Paolo Nava
rendelés: db

5-30 6−10
6-20

32−37

27

00013510010
00013510011
00013510012

32−37

130
5-30

6−10

130

6−20

n MS0142700 Polctartó

65

150

19

5-30

6−10

32−37
80-̃100
27

00013510020
00013510021
00013510022

150

52−64

27

Pretoria króm
Botswana nikkel
Patagonia ezüst

65

polcvastagság: 6-10 mm
design: Franco Guanziroli
rendelés: db
Pretoria króm
Botswana nikkel
Patagonia ezüst

00013510030
00013510031
00013510032

130

46,5

5-30
80-̃100

n MS0142600 Polctartó
130

46,5

20 - 40

82 -105

73

polcvastagság: 20-40 mm
design: Franco Guanziroli
rendelés: db
Botswana nikkel
00013510071

180

A polctartók teherbírása egy adattal nem adható meg, mert azt számos tényező befolyásolja. Pl. a rögzítés módja, a polc
méretei (szélesség, mélység, vastagság), a teher mélységi eloszlása (erőkar), stb.
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6.26
6−20
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52−64

n Exkluzív polctartók

150

19

6−10

32−37
27

n MS0144000 Polctartó

65

polcvastagság: 5-30 mm
design: Paolo Nava
rendelés: db
Pretoria króm

5-30
80-̃100

00013510040
130

46,5

n MS0143100 Polctartó
Csavarral rögzíthető polcokhoz
alkalmazható
design: Alberto Meda
rendelés: db

71

27

Botswana nikkel
Patagonia ezüst

230

00013510051
00013510052

n MS0143200 Polctartó
polcvastagság: 4-45 mm
design: Alberto Meda
rendelés: db

4-45
68-108

Botswana nikkel
Patagonia ezüst

18

00013510061
00013510062

180

n MS0143600 Polctartó
polcvastagság: 6-40 mm
Design: Cairoli e Donzelli
rendelés: db
Caledonia nikkel
Patagonia ezüst

00013510081
00013510082

6-40
47-77,5

80

80

n MS0143700 Polctartó
polcvastagság: 6-25 mm
Design: Cairoli e Donzelli
rendelés: db
40x60
6-25

Caledonia nikkel
Patagonia ezüst

44-69

40

60

A polctartók teherbírása egy adattal nem adható meg, mert azt számos tényező befolyásolja. Pl. a rögzítés módja, a polc
méretei (szélesség, mélység, vastagság), a teher mélységi eloszlása (erőkar), stb.

00013510091
00013510092

