
4

4.58 • Fürdőszobai fémrácsok

■BPB Bútorajtóra szerelhető
szennyestartó kosár

méret: 325 x 580 x 240 mm
tartozék:
4 db rögzítőkampó

króm 00006207530
fehér 00006207540

■ML050-1 Bútorajtóra 
szerelhető szennyestartó kosár

méret: 325 x 580 x 270 mm
króm 
 00006251200 

■WE03 Fenéklapra szerelhető, teljesen kihúzható szennyestartó kosár,
előlap tartóval

típus méret (mm) beépítési méret (mm) cikkszám

WE03.1004.01.001 335 x 560 x 480 364 x 560 x 490 00006232301

WE03.1104.01.001 435 x 560 x 480 464 x 560 x 490 00006232311

364 / 464 Beépítési méret

Vasalat méret335 / 435
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Fürdőszobai fémrácsok  4.59

■BMA3 Háromrészes sarokpolc

szín: króm
méret: 270 x 810 x 270 mm
 00006207590 

■PAA04 Négyrészes polc

szín: króm
méret: 325 x 400 x 100 mm
 00006207380 

■BMK Háromrészes polc

szín: króm
méret: 300 x 500 x 125 mm
 00006207570 

■CA303 Háromrészes polc

szín: króm
méret: 305 x 920 x 240 mm
 00006207600 
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4.60 • Fürdőszobai fémrácsok

■PAS03 Takarítóeszköz tartó

szín: króm
méret: 385 x 825 x 105 mm
 00006207370 

■PAP02 Kefe és szemeteslapát tartó

szín: króm
méret: 400 x 165 x 115 mm
 00006207400 

■PA002 Egyrészes polc

szín: króm
méret: 260 x 76 x 100 mm
 00006207390 

■PAG05 5 részes fogassor

szín: króm
méret: 345 x 55 x 32 mm
 00006207410 

■BMPA Kétrészes polc, törölközőtartóval

szín: króm
méret: 500 x 435 x 165 mm
 00006207580 
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