
3

Lábazatelemek, lábazatvédő profil 3.47

■Lábazat előlap - műanyag

hosszméret: 4000 mm

színek típus / méret cikkszám

fehér 40 / 100 00010900100

fehér 45 / 150 00010900900

bükk 40 / 100 00010900130

mogyoró 40 / 100 00010901300

mogyoró 45 / 150 00010901400

mogyoró 40 / 100 íves 00010901380

cseresznye 40 / 100 00010901501

cseresznye 45 / 150 00010901506

cseresznye 40 / 100 íves 00010901511

cseresznye 45 / 150 íves 00010901516

■09-es típusú lábazatelem toldó - műanyag

színek cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

fehér 00010900300 00010901100

fekete 00010900310

mogyoró 00010901340 00010901420

cseresznye 00010901521 00010901526

■90˚-os sarokelem - műanyag

színek cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

fehér 00010900200 00010901000

bükk 00010900230

mogyoró 00010901320 00010901410

cseresznye 00010901541 00010901546

■135˚-os sarokelem - műanyag

színek cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

fehér 00010900400 00010901200

mogyoró 00010901360 00010901430

cseresznye 00010901531 00010901536

40-es típus

R=234

90

135

90

135

90

135

45-ös típus

www.foresteu.com
www.foresteu.com


3

3.48 • Lábazatelemek, lábazatvédő profil

■Lábazat előlap

anyag: műanyag - alumínium
hosszméret: 4000 mm 

szín
cikkszám 

10-es típus - 97 mm
cikkszám

15-ös típus -147 mm

alumínium 00010901450 00010901470

■19-es típusú lábazatelem toldó

anyag: alumínium

szín cikkszám - 97 mm cikkszám -147 mm

alumínium 00010901460 00010901480

90

135

■90˚-os sarokelem

anyag: alumínium

szín cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

alumínium 00010901455 00010901475

90

135

■135˚-os sarokelem

anyag: alumínium

szín cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

alumínium 00010901465 00010901485

90

135

10-es típus

15-ös típus
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Lábazatelemek, lábazatvédő profil 3.49

■Multicorner

90˚-320˚-ig állítható lábazat toldó és sarokelem
anyag: alumínium

szín cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

alumínium 00010903000 00010903010

■Lábazat előlap

anyag: műanyag-alumínium
hosszméret: 4000 mm
A lábazati előlapok színe megegyezik a 3.42 oldalon 
található 66-os típusú vízzáró lécek színével.

színek cikkszám - 97 mm

fényes alumínium 00010901550

inox 00010901560

matt alumínium 00010901570

10
0
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■Univerzális sarokelem

85˚-270˚-ig állítható lábazat toldó és sarokelem
anyag: műanyag-alumínium

színek cikkszám - 97 mm

fényes alumínium 00010903020

inox 00010903030

matt alumínium 00010903040
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3.50 • Lábazatvédő profil, fiókoldal, ablakpárkány

■Lábazatvédő profil

anyag: áttetsző műanyag

méret (mm) cikkszám 

4000 x 20 00011100100

4000 x 18,5 00011100101

4000 x 16,5 00011100200

■Ablakpárkányok

 HPL bevonattal, „CC“ profillal

szín: fehér QZ
javasolt élzáró: 42 mm-es, 200g-os fehér akril

méret (mm) cikkszám 

4100 x 200 00000700500

4100 x 250 00000700510

4100 x 300 00000700520

4100 x 400 00000700530

8

1

16.5+18.5+20

■Kasírozott fiókoldalak

Faforgácslap, fólia bevonattal

A B D E F G H L N

12.5 80 18 44 7 12 45 2650 7

12.5 90 18 54 7 12 45 2650 7

12.5 120 18 80 7 12 45 2650 7

12.5 150 – – 7 12 45 2650 –

12.5 150 – – 7 12 45 2650 –

B	méret	(mm) fehér bükk fekete

80 00007000100 00007001100 00007000600

90 00007000200 00007001200 00007000700

120 00007000300 00007001300 00007000800

150 00007000400 00007001400 00007000900

180 00007000500 00007001500 00007001000

A

D
E

G
H

B

N

F

200-400
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