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■Kenyérszeletelő

anyaga: bükk (olajozott)
méret: 370 x 22 x 450 mm
beépítési méret: 
412 x 40 x 460 mm
 00006300100 

■Tálalódeszka

anyaga: bükk (olajozott)
méret: 370 x 22 x 450 mm
beépítési méret: 
412 x 40 x 460 mm
 00006300200 

■Késtartó

anyaga: bükk (olajozott)
méret: 370 x 22 x 450 mm
beépítési méret: 
412 x 40 x 460 mm
 00006300300 

■Fonott kosár I.
alsó megvezetésű

anyaga: bükk (olajozott)
méret: 
370 x 180 x 450 mm
beépítési méret:
412 x 200 x 460 mm
 00006300400 

■Fonott kosár II.
felső megvezetésű

anyaga: bükk (olajozott)
méret: 
370 x 180 x 450 mm
beépítési méret:
412 x 200 x 460 mm
 00006300500 
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