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4.20 • Evőeszköztartók

m
ax

.49
0

m
in.

38
0

max.270

min230

m
ax

.49
0

m
in.

38
0

max.340

min.300

m
ax

.49
0

m
in.

38
0

max.390

min.350

m
ax

.49
0

m
in.

38
0

max.470

min.430

m
ax

.49
0

m
in.

38
0

max.540

min.500

■MOD35 Evőeszköztartó

35-ös elemhez
méret: 230/270 x 380/490mm

szín cikkszám

fehér 00005500100

metálszürke 00005500200

világos szürke 00005500210

■MOD40 Evőeszköztartó

40-es elemhez
méret: 300/340 x 380/490mm

szín cikkszám

fehér 00005500300

metálszürke 00005500400

világos szürke 00005500410

■MOD45 Evőeszköztartó

45-ös elemhez
méret: 350/390 x 380/490mm

szín cikkszám

fehér 00005500500

metálszürke 00005500600

világos szürke 00005500610

■MOD55 Evőeszköztartó

55-ös elemhez
méret: 430/470 x 380/490mm

szín cikkszám

fehér 00005500700

metálszürke 00005500800

világos szürke 00005500810

■MOD60 Evőeszköztartó

60-as elemhez
méret: 500/540 x 380/490mm

szín cikkszám

fehér 00005500900

metálszürke 00005501000

világos szürke 00005501010

MOD műanyag evőeszköztartók

Külméretük a fiók belméretének megfelelő méretűre vágható.
magasságuk: 45 mm
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■Art 738 Evőeszköztartó

30-as elemhez
méret: 204/248 x 45 x 428/488 mm

szín cikkszám

fehér 00005410000

metálszürke 00005410001

■Art 739 Evőeszköztartó

40-es elemhez
méret: 304/352 x 45 x 428/488 mm

szín cikkszám

fehér 00005410010

metálszürke 00005410011

■Art 740 Evőeszköztartó

45-ös elemhez
méret: 350/390 x 45 x 431/490 mm

szín cikkszám

fehér 00005410020

metálszürke 00005410021

■Art 743 Evőeszköztartó

50-es elemhez
méret: 400/440 x 45 x 430/490 mm

szín cikkszám

fehér 00005410030

metálszürke 00005410031

■Art 741 Evőeszköztartó

60-as elemhez
méret: 504/540 x 45 x 431/490 mm

szín cikkszám

fehér 00005410040

metálszürke 00005410041

■Art 742 Evőeszköztartó

90-es elemhez
méret: 800/840 x 45 x 430/490 mm
metálszürke 
 00005410051 
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4.22 • Konyhai rendszerezők

■Art 305
Konyhai rendszerező

60-as elemhez
3x2 db elválasztó panellal
méret:
503/540 x 134 x 422/490 mm
metálszürke 
 00005410100 

■Art 345
Konyhai rendszerező

90-es elemhez
1x2 és 2x4 db elválasztó panellal
méret:
803/840 x 134 x 422/490 mm
metálszürke
 00005410150 

■Art 375
Konyhai rendszerező

120-as elemhez
3x4 db elválasztó panellal
méret:
1103/1140 x 134 x 422/490 mm
metálszürke
 00005410200 
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