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Prestatges i safates per roba
JOC PRESTATGE EXTRAÏBLE MENAGE&CONFORT
42087014 / MENAGE&CONFORT
- Joc prestatge extraïble menage&confort.
- Guies corredisses de boles d'acer amb extracció total i amb sistema de
tancament esmorteït.
- Càrrega dinàmica de 30 kg.
- Fons interior mínim del moble 485 mm.
- Acabat: Plata.
- Adaptable per a taulers de melamina de 16 i 19 mm.

Models
485MM PLATA

88,94 €

/ joc

Veure el producte a la web

JOC SAFATA EXTRAÏBLE MENAGE&CONFORT
42014014 / MENAGE&CONFORT
- Safata extensible menage&confort útil per a diferents peces de roba.
- Guies corredisses de boles d'acer.
- Extracció total i amortidor.
- Amplada adaptable.
- Càrrega dinàmica de 30 kg.
- Adaptables a taulers de melamina de 16 i 19mm de gruix.
- Disposa de diversos complements opcionals per l'organització interior de
l'espai.

Models
450-500MM PLATA

129,24 €

/ joc

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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SAFATA DE TELA EXTRAÏBLE PER ROBA
MENAGE&CONFORT
42077014 / MENAGE&CONFORT
- Safates de tela menage&confort per ubicar bolsos, motxilles i articles
similars en armaris i vestidors.
- Tela encoixinada rentable, color gris clar.
- Guies corredisses de boles d'acer tipus Quadro Hettich.
- Extracció total i amortidor.
- Càrrega dinàmica de 30 kg.
- Amplada adaptable.

Models
500-550MM PLATA
550-600MM PLATA

182,42 €

/ unitat

Veure el producte a la web

CISTELL ROBA EXTRAÏBLE MENAGE&CONFORT
42085014 / MENAGE&CONFORT
- Cistell per a roba extraïble menage&confort.
- Tela encoixinada rentable, color gris clar.
- Guies corredisses de boles d'acer tipus Quadro Hettich.
- Extracció total i amortidor.
- Càrrega dinàmica de 30 kg.
- Amplada adaptable.
Models
500-550MM PLATA

234,46 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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BASTIDOR + GUIES + CISTELLA EXTRAÏBLE
253S 60 01G / DIVALFER
Cistella extraïble per armari de color antracita amb guies quadre
d'extracció total i tancament Soft Close per assegurar una obertura i un
tancament òptim.
- Marc fabricat en alumini que aporta un disseny minimalista però sense
oblidar la robustesa, permet un ajustament de +/- 50 mm per ajustar-se a
les diferents dimensions del moble.
Models
M-60
M-70
M-80
M-90

564X480X50
664X480X50
764X480X50
864X480X50

159,28 €

ANTRACITA
ANTRACITA
ANTRACITA
ANTRACITA

/ unitat

Veure el producte a la web

BASTIDOR + GUIES + CISTELLA EXTRAÏBLE
253S 60 01N / DIVALFER
Cistella extraïble per armari de color negre amb guies quadre d'extracció
total i tancament Soft Close per assegurar una obertura i un tancament
òptim.
- Marc fabricat en alumini que aporta un disseny minimalista però sense
oblidar la robustesa, permet un ajustament de +/- 50 mm per ajustar-se a
les diferents dimensions del moble.
Models
M-60
M-70
M-80
M-90

564X480X50
664X480X50
764X480X50
864X480X50

95,86 €

NEGRE
NEGRE
NEGRE
NEGRE

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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JOC PRESTATGE EXTRAÏBLE MENAGE&CONFORT
42087007 / MENAGE&CONFORT
Joc prestatge extaïble menage&confort de color antracita amb guies
corredisses de boles d'acer amb extracció total i amb sistema de tancament
suau.

Models
485MM ANTRACITA

88,94 €

/ joc

Veure el producte a la web
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