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3.64 • Gardrób program

■AT ALGS Oldallapra 
szerelhető, teljesen kihúzható 
kosártartó keret

szín: alumínium-szürke
A kosártartó keret teleszkóposan
állítható a megadott mérethatárok
között.

A tip kiválasztásánál törekedni
kell arra, hogy lehetőleg kerüljük
a teleszkóp teljes széthúzását.

AT41/55ALGS 00009700007

AT55/69ALGS 00009700012

AT69/83ALGS 00009700014

AT83/97ALGS 00009700019

Kosárméret (V)
(V=L-90 mm)

Belméret (L)

tip méret (mm) beépít. méret (mm)

AT41/55ALGS 410-530 x 85 x 500 410-530 x A x 530

AT55/69ALGS 550-670 x 85 x 500 550-670 x A x 530

AT69/83ALGS 690-810 x 85 x 500 690-810 x A x 530

AT83/97ALGS 830-950 x 85 x 500 830-950 x A x 530

Az „A” méret a választott kosár függvénye
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Gardrób program 3.65

■AVF AL
Fém tálca

szín: szürke
Az AT típusú, megfelelő méretű
kosártartó keretbe illeszthető.

tip méret (mm) cikkszám

AVF40AL 400 x 85 x 520 00009700021

AVF48AL 480 x 85 x 520 00009700026

AVF72AL 720 x 85 x 520 00009700031

■ACF AL
Fém kosár

szín: szürke
Az AT típusú, megfelelő méretű
kosártartó keretbe illeszthető.

tip méret (mm) cikkszám

ACF40AL 410 x 150 x 520 00009700036

ACF48AL 490 x 150 x 520 00009700041

ACF72AL 730 x 150 x 520 00009700046

■AS AL
Cipőtartó

szín: szürke
Az AT típusú, megfelelő méretű
kosártartó keretbe illeszthető.

tip méret (mm) cikkszám

AS40AL 400 x 200 x 520 00009700071

AS48AL 480 x 200 x 520 00009700076

■APP46AL
Nadrágtartó

szín: szürke
méret: 455 x 103 x 510 mm
Az AT55/69AL vagy szélesebb
típusú kosártartó keretbe
illeszthető.
 00009700079 

■AVP
Műanyag kosár

szín: opál
Az AT típusú, megfelelő méretű
kosártartó keretbe illeszthető.

tip méret (mm) cikkszám

AVP24 240 x 85 x 525 00009700051

AVP32 320 x 85 x 525 00009700056

AVP40 400 x 85 x 525 00009700061

AVP48 480 x 85 x 525 00009700066
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3.66 • Gardrób program

■ASUGS Felső kerettartó

szín: szürke
méret: 273 x 120 x 60 mm
Megoldást kínál a nagyobb
belméretű szekrényekbe való 
beépítésre.
 00009700086 

■AVP10 Tálca

szín: opál
méret: 440 x 42 x 97 mm
Az AT típusú kosártartó keretbe
vagy az APP46AL típusú 
nadrágtartóba illeszthető.
 00009700084 

■APPL ALGS 
Oldallapra szerelhető, teljesen 
kihúzható nadrágtartó

szín: alumínium-szürke
méret: 260 x 200 x 560 mm
 00009700122 

■APCL ALGS 
Oldallapra szerelhető, teljesen 
kihúzható öv és nyakkendő tartó

szín: alumínium-szürke
méret: 150 x 100 x 500 mm
 00009700112 

■AAE ALGS 
Teljesen kihúzható vállfatartó

szín: alumínium-szürke
méret: 85 x 180 x 490 mm
 00009700117 



3

Gardrób program 3.67

■ASL3ALGS 
Oldallapra szerelhető, teljesen 
kihúzható, 3 polcos cipőtartó

szín: alumínium-szürke
méret: 300 x 790 x 500 mm
beép. méret: 320 x 850 x 530 mm
 00009700147 

A cipőtartók alsó részébe az AVP24 
típusú műanyag kosár illeszthető. 
A beépítési méret erre az esetre 
vonatkozik.

■ACL2ALGS 
Oldallapra szerelhető, teljesen 
kihúzható, 2 részes polc

szín: alumínium-szürke
méret: 300 x 600 x 500 mm
beép. méret: 320 x 660 x 530 mm
 00009700132 

A polc alsó részébe az AVP24 típusú 
műanyag kosár illeszthető. A beépítési 
méret erre az esetre vonatkozik.

■Ovális keresztmetszetű, fém vállfatartó rúd

szín méret (mm) cikkszám cikksz. - 13103

barna 1000 x 30 / 15 x 0.7 00015510980

barna 1500 x 30 / 15 x 0.7 00015510990

barna 3000 x 30 / 15 x 0.7 00015511010

fehér 1000 x 30 / 15 x 0.7 00015511180

fehér 1500 x 30 / 15 x 0.7 00015511190

fehér 3000 x 30 / 15 x 0.7 00015511210

króm 1000 x 30 / 15 x 0.7 00015511480

króm 1500 x 30 / 15 x 0.7 00015511490

króm 3000 x 30 / 15 x 0.7 00015511500 00015520010

szín méret (mm) cikkszám cikksz. - 13106

fehér 1000 x ø25 x 0.7 00015510080

fehér 1500 x ø25 x 0.7 00015510090

fehér 3000 x ø25 x 0.7 00015510110

króm 1000 x ø25 x 0.7 00015510280

króm 1500 x ø25 x 0.7 00015510290

króm 3000 x ø25 x 0.7 00015510300 00015520000

■Kör keresztmetszetű, fém vállfatartó rúd
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3.68 • Gardrób program

■Műanyag rúdtartók

tip: ovális
szín cikkszám

barna 00015511100

fehér 00015511300

■Fém rúdtartó

szín: króm
tip: ovális
 00015511600 

■RT03
Fém rúdtartó

szín: nikkel
tip: ovális
 00015511605 

■12106
Fém rúdtartó

Felülről M6-os csavarral is rögzíthető
szín: nikkel
tip: ovális
 00015521010 

19M6

64

16
32

,8
7

■Fém rúdtartók

tip: kör

szín cikkszám
cikkszám
12115

fehér 00015510200

króm 00015510400 00015521000

■ Függesztett fém rúdtartók

szín: nikkel
tip: ovális

tip cikkszám

12109 nyitott 00015521020

12110 zárt 00015521030

34

70

48
15

12,5

15
1210912110
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325 / 450 / 495

525 / 735 / 845

305 / 425 / 475

5956 Ø
8

50

■EGO 50 Kihúzható vállfatartó
méret (mm) króm-fekete króm-fehér

330 00004301300 00004301310

430 00004301400 00004301410

480 00004301500 00004301510

LE

■AP03 Kihúzható vállfatartó

szín: alumínium-fehér
méret: E=230 mm • L=400 mm
 00004305020 

■AP10 Kihúzható vállfatartó

szín: króm-szürke
méret: 363/200 mm
 00004305001 

250-300-350-400-450-500

63

390-490-590-690-790-890

■17102 Kihúzható vállfatartó

szín: nikkel-fekete

kód méret / kihúzva (mm) cikkszám

17102.001 250 / 390 00004311000

17102.002 300 / 490 00004311010

17102.003 350 / 590 00004311020

17102.004 400 / 690 00004311030

17102.005 450 / 790 00004311040

17102.006 500 / 890 00004311050

363 200

■EGO 40
Kihúzható törölköző tartó

szín 400 mm

króm-fekete 00004301100

króm-fehér 00004301101
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3.70 • Gardrób program

■EGO 7
Kihajtható nadrágtartó

méret: 85/210 x 210/77 x 455 mm

króm-fekete 00004300430

króm-áttetsző 00004300432

■WE11.03
Kihúzható törölköző tartó

szín: szürke
tartórudak

száma
méret (mm)
A x B x C

cikkszám

1 65x260x40 00006232400

3 155x260x40 00006232410

■GPS2 Cipőtartó

szín: fekete
méret: 583 x 195 x 175 mm
Kétsoros tárolású,
lenyíló ajtóra szerelhető.
 00004304000 

■H200-280 A3
Lehajtható vállfatartó

szín: fekete
 00004305100 

51

96
32

0

28226

73

■GPSC2 Cipőtartó

szín: fekete
méret: 580 x 325 x 175 mm
Kétsoros tárolású,
lenyíló ajtóra szerelhető.
 00004304010 
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Gardrób program 3.71

■14105 Gardróblift

szín: alumínium-fekete
teherbírás: 8 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a 
megadott mérethatárok között.

méret (mm) cikkszám

680-870 00004310000

870-1250 00004310010

A gardróblift helyigénye a mellékelt rajzokon látható.

A gardróblift vízszintes helyzetben, csak megfelelő terhelés mellett marad.
A vízszintes helyzetből a függőleges állásig való visszahajtás alatt kézzel
végig követni kell a fogórudat!

■300/A Gardróblift

teherbírás: 10 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan 
állítható a megadott mérethatárok között.
A gardróblift helyigénye a mellékelt 
rajzokon látható.
 00004320000 

A vízszintes helyzetből a függőleges 
állásig való visszahajtás alatt kézzel
végig követni kell a fogórudat!

680-870
870-1250
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3.72 • Gardrób program

■500/A Gardróblift

kihúzható ruhaakasztóval a ruhák időleges 
elhelyezésére
teherbírás: 10 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a
megadott mérethatárok között.
A gardróblift helyigénye a mellékelt 
rajzokon látható.
 00004320020 

■700/A Gardróblift

pántokkal együtt történő alkalmazásra 
kialakított forma
csillapított csukódás
teherbírás: 15 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a
megadott mérethatárok között.
A gardróblift helyigénye a mellékelt 
rajzokon látható.
 00004320040 

A vízszintes helyzetből a függőleges 
állásig való visszahajtás alatt kézzel
végig követni kell a fogórudat!
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Gardrób program 3.73

■800/A Fali lift

speciálisan fali rögzítésre
csillapított csukódás
teherbírás: 10 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható 
a megadott mérethatárok között.
A fali lift helyigénye a mellékelt 
rajzokon látható.
 00004320080 

■151/A Szuperlift

csillapított csukódás
állítható emelőerő
állítható vízszintes végállás
teherbírás: 20 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható 
a megadott mérethatárok között.
A fali lift helyigénye a mellékelt 
rajzokon látható.
 00004320060 

MIN 67 - MAX 109 106

76

51
29

91

5,5

Kg 20

42,5

32,5

29
51

MIN 75 - MAX 115

MIN 67 - MAX 109 106

76

51
29

91

5,5

Kg 20

42,5

32,5

29
51

MIN 75 - MAX 115
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3.74 • Gardrób program

■Teleszkóposan állítható cipőtartó

Falra és szekrénybelsőbe, közvetlenül vagy alumínium sínbe, rögzíthető.
A cipőtartó rúd teleszkóposan állítható a megadott mérethatárok között.

■117/A rögzítősín cipőtartóhoz

méret: 30 x 30 x 1120 mm
anyag: alumínium-műanyag
rendelési egység: pár
 00004320240 

■121/A Csizmaakasztó

alkalmazásával a csizmaszár nem 
gyűrődik
anyag: műanyag
rendelési egység: db
 00004320250 

tipus méret (mm) cikkszám

előről és oldalról is szerelhető
111/A 480-830 00004320200

112/A 830-1130 00004320210

csak oldalról szerelhető 
(„Z” keresztmetszetü)

115/A 480-830 00004320220

116/A 830-1130 00004320230

előről és oldalról is szerelhető

csak oldalról szerelhető


