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5.190 • Perforált lemezek 

■Quadrat 1 ■Quadrat 2 ■Lóhere 2 Furnérbevonatos lemezek 
Elöl színfurnérral, hátoldalon bükk 
furnérral borított HDF felület.
Táblaméret: 2050 x 1240 x 4 mm

Quadrat 1
szín cikkszám

gőzölt bükk 00013910000

cseresznye 00013910020

tölgy 00013910040

Quadrat 2

gőzölt bükk 00013910001

cseresznye 00013910021

tölgy 00013910041

Lóhere 2

gőzölt bükk 00013910002

cseresznye 00013910022

tölgy 00013910042

■Gotico

■Franz

■Quadro 10-20

Dekorbevonatos lemezek 
Elöl laminát dekorbevonattal borított, hátul nyers HDF
Táblaméret - A: 3050 x 1240 x 3 mm
Táblaméret - B: 1520 x 1240 x 3 mm

Gotico
szín cikkszám - A cikkszám - B

bükk 00013911000 00013911010

tölgy 00013911040 00013911050

Franz

bükk 00013911001 00013911011

cseresznye 00013911021 00013911031

tölgy 00013911041 00013911051

Quadro 10-20

bükk 00013911002 00013911012

cseresznye 00013911022 00013911032

tölgy 00013911042 00013911052
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