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szín
RAL 
szám

BRG45 BRG45 DP BQG40

antracit 7016 00001507300 00001520000 00001507400

alumínium 9006 00001507303 00001519994 00001507402

Rendelésre további színek is elérhetők: fényes fekete, matt fekete, fehér, sötétszürke.

szín RAL szám MFMT01.FH MFMT02.FH

alumínium 9006 00001521000 00001521010

antracit 7016 00001521001* 00001521011*

fehér 9016 00001521002* 00001521012*

fekete fényes 9005 00001521003* 00001521013*

fekete matt 9005 00001521004* 00001521014*

sötétszürke 7021 00001521005* 00001521015*

*rendelésre

■BRG45 DP 
acél - öntöttvas

két szintes
talp: ø450 mm
dupla laptartó konzol:
200x200 mm
láb: ø80 mm
magasság: 860/1120 mm
asztallap: max. ø700 mm

■BQG40 acél - öntöttvas

négyszögletes
talp: 400 x 400 mm
laptartó konzol: 
350 x 350 mm
láb: 80 x 80 mm
magasság: 740 mm
asztallap - négyszögletes:
max. 600 x 600 mm
kör alakú:
max. ø800 mm

■BRG45  acél - öntöttvas

talp: ø450 mm
laptartó konzol: 350x350 mm
láb: ø120 mm
magasság: 690 mm
asztallap: max. ø800 mm

■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

■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
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■BRT55 - alumínium

talp: ø550 mm
laptartó konzol: 562x562 mm
láb: ø50 mm
magasság: 720 mm
asztallap: max. ø800 mm
szín: króm
 00001520010 

■BRT48 - alumínium

talp: ø480 mm
laptartó konzol: 413x413 mm
láb: ø50 mm
magasság: 720 mm
asztallap: max. ø700 mm
szín: króm
 00001520005 

■BRT55 DP - alumínium

talp: ø550 mm
laptartó konzol: 420x420 mm
láb: ø50 mm
magasság: 1140 mm
asztallap: max. ø700 mm
szín: króm
 00001520020 

■BRT48 DP - alumínium

talp: ø480 mm
laptartó konzol: 420x420 mm
láb: ø50 mm
magasság: 1140 mm
asztallap: max. ø600 mm
szín: króm
 00001520015 

■Tőkesúly 48

A BRT lábakhoz külön rendelhető, a lábak stabilitását növeli.
súly: 5,5 kg
 00001520045 
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