
Lábazati 
előlapok
Praktikus és modern



Fekete matt

478198 | 100 mm
478199 | 120 mm
478200 | 150 mm

Fényes fekete

478201 | 100 mm
478202 | 120 mm
478203 | 150 mm

Csiszolt acél

478195 | 100 mm
478196 | 120 mm
478197 | 150 mm

Csziszolt réz

481211 | 100 mm
481212 | 120 mm
481213 | 150 mm

Csiszolt arany

481214 | 100 mm
481215 | 120 mm
481216 | 150 mm

Csiszolt alumínium

478192 | 100 mm
478193 | 120 mm
478194 | 150 mm

Fehér matt

478207 | 100 mm
478208 | 120 mm
478209 | 150 mm

Fényes fehér

478204 | 100 mm
478205 | 120 mm
478206 | 150 mm
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Lábazati 
előlapok
Úgy vannak kialakítva, hogy tökéletesen 
megfeleljenek a modern konyhák 
esztétikai szabványainak és funkcionális 
követelményeinek.

• Profilok és kiegészítők 8 színben raktárkészleten.

• 3 hagyományos magasságban - 100, 120 és 150 mm.

• Kiváló minőségű PVC kivitelben.

• Gumi tömítés a lábazat előlap alsó peremén 
megakadályozza a víz bejutását a szokli mögé.

• Kompatibilis a hagyományos lábazati rögzítőkkel.

• Egyes színeket védőfóliával szállítjuk.

• Gyárilag 4 m hosszú profil - fél szálban is rendelhető

• A mágneses lábazati rögzítő használata  
is lehetséges (392097).

http://www.demos-trade.hu/product/478198
http://www.demos-trade.hu/product/478199
http://www.demos-trade.hu/product/478200
http://www.demos-trade.hu/product/478201
http://www.demos-trade.hu/product/478202
http://www.demos-trade.hu/product/478203
http://www.demos-trade.hu/product/478195
http://www.demos-trade.hu/product/478196
http://www.demos-trade.hu/product/478197
http://www.demos-trade.hu/product/481211
http://www.demos-trade.hu/product/481212
http://www.demos-trade.hu/product/481213
http://www.demos-trade.hu/product/481214
http://www.demos-trade.hu/product/481215
http://www.demos-trade.hu/product/481216
http://www.demos-trade.hu/product/478192
http://www.demos-trade.hu/product/478193
http://www.demos-trade.hu/product/478194
http://www.demos-trade.hu/product/478207
http://www.demos-trade.hu/product/478208
http://www.demos-trade.hu/product/478209
http://www.demos-trade.hu/product/478204
http://www.demos-trade.hu/product/478205
http://www.demos-trade.hu/product/478206
http://www.demos-trade.hu/product/392097


100 mm 120 mm 150 mm
478234 478235 478236 | csiszolt acél
478228 478231 478232 | csiszolt alumínium
478237 478238 478241 | fekete matt
478243 478244 478245 | fényes fekete
478249 479278 479279 | fehér matt
478246 478247 478248 | fényes fehér
481229 481230 481231 | csiszolt arany
481220 481221 481222 | csiszolt réz

Hossztoldó
csatlakozó 2 profil egymás mellé 
helyezéséhez

Külső sarok 90° / végzáró
külső sarok vagy szokli  
profil végzárás kialakításához

100 mm 120 mm 150 mm
478253 478254 478255 | csiszolt acél
478250 478251 478252 | csiszolt alumínium
478256 478257 478258 | fekete matt
478259 478260 478261 | fényes fekete
478262 478263 478264 | fehér matt
478265 478266 478267 | fényes fehér
481226 481227 481228 | csiszolt arany
481217 481218 481219 | csiszolt réz

Flexi csatlakozó
univerzális használat külső/belső  
sarok, hossztoldó

SCILM állítható láb - műanyag

82750 | 100 mm
82756 | 120 mm
82757 | 150 mm

Rögzítő

159927 | STRONG lábra pattintható  
rögzítő - műanyag

392097 | SCILM rögzítő - mágneses

Kiegészítők Kompatibilitás az állítható lábazat rögzítőkkel

STRONG állítható láb - műanyag

82560 | 100 mm
82561 | 120 mm
82562 | 150 mm

Rögzítő

159927 | STRONG lábra pattintható  
rögzítő - műanyag

HETTICH állítható láb - műanyag

105989 | 100 mm
105975 | 110 mm
105995 | 150 mm

Rögzítő

146996 | STRONG Big lábra pattintható 
rögzítő - műanyag

REHAU állítható lág - műanyag

83341 | 100 mm
83342 | 124 mm
83343 | 150 mm

Rögzítő

83273 | REHAU lábra pattintható  
rögzítő - műanyag

  A kiválasztott állítható lábhoz szükséges a megfelelő rögzítést is megrendelni (csavar/dübel).

STRONG Big állítható láb - műanyag

146993 | 100 mm
146994 | 120 mm
146995 | 150 mm

BIG

Rögzítő

146996 | STRONG Big lábra pattintható 
rögzítő - műanyag

100 mm 120 mm 150 mm
478213 478214 478215 | csiszolt acél
478210 478211 478212 | csiszolt alumínium
478216 478217 478218 | fekete matt
478219 478220 478221 | fényes fekete
478222 478223 478224 | fehér matt
478225 478226 478227 | fényes fehér
481232 481234 481235 | csiszolt arany
481223 481224 481225 | csiszolt réz

http://www.demos-trade.hu/product/478234
http://www.demos-trade.hu/product/478235
http://www.demos-trade.hu/product/478236
http://www.demos-trade.hu/product/478228
http://www.demos-trade.hu/product/478231
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Démos trade Kft., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava - Kunčičky 
Ügyfélszolgálat: T 06 1 445 3730, E megrendelesek@demos-trade.comwww.demos-trade.hu


