
5

Fém design lábak  5.161

■19527

anyag: acél-műanyag

átmérő: 50 mm • talpméret: Ø85 mm

állíthatóság: +20 mm • teherbírás: 120 kg

magasság (mm) szín cikkszám

80 króm  00014110300 

100 króm  00014110310 

120 króm  00014110320 

150 króm  00014110330 

80 nikkel  00014110301 

100 nikkel  00014110311 

120 nikkel  00014110321 

150 nikkel  00014110331

■19305

anyag: alumínium-műanyag • M10-es furattal

átmérő: 60 mm • talpméret: 41 x 49 mm

állíthatóság: +15 mm • teherbírás: 100 kg

magasság (mm) szín cikkszám

60 alumínium 00014110100 

80 alumínium 00014110110 

100 alumínium 00014110120 

120 alumínium 00014110130 

150 alumínium 00014110140

■19306

anyag: alumínium-műanyag

méret: 40 x 40 mm

talpméret: 41 x 48 mm

állíthatóság: +15 mm

teherbírás: 100 kg

szín: alumínium

■19548

anyag: acél-műanyag

átmérő: 30 mm

talpméret: 60 x 60 mm

állíthatóság: 8 mm

teherbírás: 100 kg

szín
magasság (mm)

80 100 120 150

króm 00014110530 00014110540 00014110550 00014110560

matt króm 00014110531 00014110541 00014110551 00014110561

nikkel 00014110532 00014110542 00014110552 00014110562

matt nikkel 00014110533 00014110543 00014110553 00014110563

magasság (mm) cikkszám

60 00014110200 

80 00014110210 

100 00014110220 

120 00014110230 

150 00014110240

■19134

anyag: alumínium-műanyag

méret: 37 x 37 mm

talpméret: 65 x 65 mm

teherbírás: 200 kg

szín: alumínium

magasság (mm) cikkszám

100 00014110400 

150 00014110410

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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5.162 • Műanyag design lábak

■8022/46

H = 46 mm 47x47 mm

furattávolság: 32 mm

teherbírás: max. 250 kg

króm 00014103700

alumínium 00014103701

matt nikkel 00014103702

■0763

H = 70 mm ø62 mm/ø48 mm

állíthatóság: +8 mm

csapméret: ø10x10 mm

teherbírás: max. 100 kg

króm 00014103400

alumínium 00014103403

matt nikkel 00014103406

■0768

H = 60 mm ø50 mm/ø43 mm

állíthatóság: +8 mm

csapméret: ø10x10 mm

teherbírás: max. 100 kg

króm 00014103500

alumínium 00014103506

matt nikkel 00014103509

fekete 00014103512

■8110/70

H = 70 mm 62x62 

(46x46 mm)

furattávolság: 32 mm

teherbírás: max. 200 kg

króm 00014103710

alumínium 00014103711

matt nikkel 00014103712

■0719-54

H = 44 mm ø43 mm/ø43 mm

állíthatóság: +8 mm

csapméret: ø10x10 mm

teherbírás: max. 100 kg

króm 00014103000

alumínium 00014103006

matt nikkel 00014103009

fekete 00014103012

fehér 00014103015

■Art 16

H =120 mm ø45 mm/ø50 mm

állíthatóság: +10 mm

teherbírás: max. 150 kg

m. alumínium 00014106000

matt nikkel 00014106003

króm 00014106006

bükk 00014106009

cseresznye 00014106012

■Horganyzott lábrögzítő csavar

Art 16-hoz, M8x35

 00014107000 

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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Műanyag design lábak 5.163

■Art 66

H = 110 mm 50x50 / 24x24 mm

állíthatóság: +8 mm

teherbírás: max. 150 kg

m. alumínium 00014106200

matt nikkel 00014106203

■727R

méret: 38 x 38 mm

állíthatóság: 5 mm

teherbírás: max. 100 kg

szín: alumínium

magasság (mm) cikkszám

100 00014106350

120 00014106360

150 00014106370

■Art 76

H = 115 mm 80x80 / ø45 mm

állíthatóság: +8 mm

teherbírás: max. 150 kg

m. alumínium 00014106300

matt nikkel 00014106303

■724

H=20 mm/60x60 mm

teherbírás: max. 150 kg

szín: alumínium

 00014106330 

■145/A

H= 33/ø 38 mm

teherbírás: max. 150 kg

szín: alumínium

M8-as csavarral

 00014106310 

■777/R

H= 110 mm/33x33 mm

állíthatóság: 4 mm

teherbírás: max. 150 kg

szín: alumínium

 00014106340 

■707/R

H= 110 mm/40x40 mm

állíthatóság: 4 mm

teherbírás: max. 150 kg

szín: alumínium

 00014106320 

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!



5

5.164 • Fa- és fém design lábak

■3546-94

H = 94 mm, 

állíthatóság +5 mm

méret: ø=60 mm

csapméret: M8x12 mm

teherbírás: 800 kg

bükk 00014105010

tölgy 00014105012

juhar 00014105013

olasz alma 00014105011

■Rögzítőtalp WM 087

a 3546-94 lábhoz

H=13 mm

méret: 90x90 mm

szürke 

 00014105000 

■3592-70

H = 70 mm

méret: ø=50 mm

csapméret: M8x20 mm

teherbírás: 700 kg

bükk 00014105031

tölgy 00014105033

juhar 00014105030

olasz alma 00014105032

wenge 00014105034

■R-1498-49

H= 49 mm/40x40 mm

furat: ø 5 mm

teherbírás: max. 200 kg

wenge 00014105052

olasz alma 00014105051

bükk 00014105050

■R-1553

H=50 mm/101x101 mm

V=30 mm

furat: ø 6 mm

teherbírás: max. 200 kg

wenge 00014105062

olasz alma 00014105061

bükk 00014105060

Színek:

bükk tölgy juhar olasz alma wenge

■EM-077-A

talpméret: 43x43 mm

állíthatóság: 5 mm

H=50 mm • teherbírás: max. 100 kg

króm 00014110000

matt króm 00014110001

H=80 mm • teherbírás: max. 130 kg

króm 00014110010

matt króm 00014110011

H=100 mm • teherbírás: max. 160 kg

króm 00014110020

matt króm 00014110021

■EM-078-A hajlított

H=112 mm

talpméret: 60/64 mm

állíthatóság: 3 mm

teherbírás: max. 180 kg

króm 00014110030

matt króm 00014110031

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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Szekrénylábak • Műanyag lábak  5.165

■423

Műanyag szekrényláb

H= 65, 80, 100, 120, 150 mm

állíthatóság: +15 mm

teherbírás: 230 kg

szín: fekete

Magasság (mm) Cikkszám

65 00014101040

80 00014101050

100 00014101052

120 00014101054

150 00014101056

■450 T2

Műanyag szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm

állíthatóság: -5 és +20 mm

teherbírás: 250 kg

talp: 835 KO; 835 NO; 835 L5

szín: fekete

Magasság (mm) Cikkszám

100 00014101340

120 00014101345

150 00014101350

■415

Műanyag szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm

állíthatóság: -5 és +20 mm

teherbírás: 150 kg 

talp: 840

szín: fekete

Magasság (mm) Cikkszám

100 00014101361

120 00014101362

150 00014101363

■450

Műanyag szekrényláb

H =100, 120, 150 mm

állíthatóság: -5 és +20 mm

teherbírás: 250 kg

H= 100 mm

fekete 00014101100

fehér 00014101310

H= 120 mm

fekete 00014101200

H= 150 mm

fekete 00014101300

■835 NO Műanyag talp

450 T2 szekrénylábhoz

fekete 

 00014101354 

■840 Műanyag talp

415 szekrénylábhoz

szín: fekete 

 00014101369 

■835 KO Műanyag talp

450 T2 szekrénylábhoz

fekete 

 00014101358 

■835 L5 Műanyag talp

450 T2 szekrénylábhoz

fekete 

 00014101352 

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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5.166 • Szekrénylábak • Fém lábak, kiegészítők

■323/H-95

Fém szekrényláb

H=95 mm

állíthatóság: +15 mm

teherbírás: 230 kg 

 00014100510 

95
15

ø60

34

34

■323

Fém szekrényláb

H = 60, 100, 150, 200 mm

állíthatóság: +15 mm

teherbírás: 230 kg

60 mm 00014100400

100 mm 00014100500

150 mm 00014100550

200 mm 00014100600

■323 T6

Fém szekrényláb

H = 100, 150 mm

állíthatóság: +15 mm

teherbírás: 230 kg

Talp: 825 E1

100 mm 00014100630

150 mm 00014100640

■350

Fém szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm

állíthatóság: -5 és +20 mm

teherbírás: 250 kg

100 mm 00014100800

120 mm 00014100900

150 mm 00014101000

■825 E1

Fém talp

323 T6-os szekrénylábakhoz 

 00014100680 

■228 Csavarral rögzíthető

klip talp

anyag: műanyag 

 00014101400 

■228 Lábazattartó klip

anyag: acél 

 00014101410 

■228 Csapos klip talp

anyag: műanyag 

 00014101600 

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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Szekrénylábak • Műanyag lábak, kiegészítők  5.167

■02A100NR, 02A 120NR,

02A150NR

Műanyag szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm

állíthatóság: -5 és +15 mm

teherbírás: 250 kg

100 mm 00114100200

120 mm 00114100204

150 mm 00114100202

■10\31.A Serie 31

Műanyag szekrényláb

H = 100, 120, 150 mm

állíthatóság: -5 és +18 mm

teherbírás: 250 kg

100 mm 00014102520

120 mm 00014102530

150 mm 00014102540

■10\05.0360 

Felfogató talp

csap nélkül  00014102500 

■06.180

Lábazattartó klip + talp

csavarral vagy nútba 

rögzíthető

anyag: műanyag

 00114100203 

■06.151

Lábazattartó klip

egyenes és íves műanyag

lábazatelemekhez

anyag: műanyag

 00114100210 

■Lábazatcsavar + takaró

02A100NR, 02A 120NR,

02A150NR műanyag 

szekrénylábhoz

 00114100199 

■22101.001

Műanyag szekrényláb

leszerelhető talppal

H=97-125 mm

teherbírás: 150 kg

magasság: 97-125 mm

szín: fekete

 00114100000 

Ø48

Ø28

97
m

ax
. 3
4

31

31 60

75

15

3750

30

Ø

■022901.001

Lábazattartó klip + talp

csavarral rögzíthető

anyag: műanyag

 00114100100 

L

55

65

55
16

+1
8 

 -5

Ø50

82
,5

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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5.168 • Szekrénylábak • Fém és műanyag szintezőlábak

■300 Beütős szintező 

szekrényláb

H = 30 mm

állíthatóság: +20 mm

teherbírás: 100 kg

anyag: fém-műanyag 

 00014100100 

■300 Befúrós szintező 

szekrényláb

H = 30 mm

állíthatóság: +20 mm

teherbírás: 100 kg

anyag: fém-műanyag 

 00014100120 

■302 Szintező szekrényláb

H = 60 mm

állíthatóság: +30 mm

teherbírás: 80 kg

anyag: műanyag 

 00014100200 

■306 Szintező szekrényláb

H = 52 mm

állíthatóság: +25 mm

teherbírás: 300 kg

anyag: fém 

 00014100300 

■305 Szintező szekrényláb

H = 32,5 mm

állíthatóság: +20 mm

teherbírás: 400 kg

anyag: fém-műanyag 

 00014100230 

■304 Szintező szekrényláb

H = 19,5 mm

állíthatóság: +10 mm

teherbírás: 200 kg

anyag: fém-műanyag 

 00014100210 

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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Szintezőlábak  5.169

■43107.17 szintezőláb 

ø 50 mm

S=17 mm

szín: fekete

teherbírás: 150 kg

 00010402500 

■43107.44 szintezőláb

ø 50 mm

S=44 mm

szín: fekete

teherbírás: 150 kg

 00010402510 

■PR 2625/PR 2130 szintezőláb

25 mm-es laphoz

méret: 90 x 28 mm

szín: fekete

 00010401800 

■PR 2619 NR / PR 2125 F6

szintezőláb

19 mm-es laphoz

méret: 90 x 22 mm

szín: fekete

 00010401750 

■PR 2701/PR 2130 szintezőláb

25-30 mm-es laphoz

méret: 80 x 28-33 mm

szín: fekete

 00010402000 

■PR21.25 F8.22 szintezőcsavar

D (mm): 25

S (mm): 10

C (mm): M8 x 22

szín: fekete

 00010402300 

■PR21.25 F6.22 Szintezőcsavar

D (mm): 25

S (mm): 10

C (mm): M6 x 22

szín: fekete

 00010402310 

A maximált teherbírási adatok, a lábak teljesen zárt állapotára érvényesek!
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■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

■09-es típusú lábazatelem toldó - műanyag

színek cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

fehér 00010900300 00010901100

mogyoró 00010901340 00010901420

cseresznye 00010901521

■90˚-os sarokelem - műanyag

színek cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

fehér 00010900200 00010901000

bükk 00010900230

mogyoró 00010901320 00010901410

cseresznye 00010901541

■135˚-os sarokelem - műanyag

színek cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

fehér 00010901200

mogyoró 00010901430

cseresznye 00010901531

40-es típus

R=234

90

135

45-ös típus

5.170 • Lábazatelemek
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Lábazatelemek  5.171

■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˚-os sarokelem

anyag: alumínium

szín cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

alumínium 00010901455 00010901475

90

■135˚-os sarokelem

anyag: alumínium

szín cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

alumínium 00010901465 00010901485

135

10-es típus

15-ös típus
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■Multicorner

90˚-320˚-ig állítható lábazat toldó és sarokelem

anyag: alumínium

szín cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

alumínium 00010903000 00010903010

97
 / 

14
7

13

■Lábazat előlap

anyag: műanyag-alumínium

hosszméret: 4000 mm

A lábazati előlapok színe megegyezik a 2.48. oldalon 

található 66-os típusú vízzáró lécek színével.

színek cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

fényes alumínium 00010901550

inox 00010901560

alumínium inox 00010901580

matt alumínium 00010901570 00010901590

■Univerzális sarokelem

85˚-270˚-ig állítható lábazat toldó és sarokelem

anyag: műanyag-alumínium

Az univerzális sarokelemek színe megegyezik a fenti 

lábazati előlapokéval.

színek cikkszám - 97 mm cikkszám - 147 mm

fényes alumínium 00010903020

inox 00010903030

alumínium inox 00010903050

matt alumínium 00010903040 00010903060

5.172 • Lábazatelemek, lábazatvédő profi l

■Lábazatvédő profi l

anyag: áttetsző műanyag

méret (mm) cikkszám 

4000 x 20 00011100100

4000 x 18,5 00011100101

4000 x 16,5 00011100200

8

1

16.5+18.5+20
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Irodabútor asztallábak  5.173

480
■Pechino asztalláb

fém kör-lyukas burkolattal (külön rendelhető)

szín: alumínium RAL9006

 00010410000 

A Pechino asztallábakhoz a 5.174. oldalon található burkolatok külön 

rendelhetők az ott szereplő cikkszámokon.

720

69
5

65420

■Tokyo asztalláb

csíkos-lyukas burkolattal (külön rendelhető)

szín: alumínium RAL9006

 00010410010 

A Tokyo asztallábakhoz a 5.174. oldalon található burkolatok külön 

rendelhetők az ott szereplő cikkszámokon.

685

65480
■Canberra asztalláb

négyszög-lyukas burkolattal (külön rendelhető)

szín: alumínium RAL9006

 00010410020 

A Canberra asztallábakhoz a 5.174. oldalon található burkolatok 

külön rendelhetők az ott szereplő cikkszámokon.

685

65480

■Bangkok asztalláb

fém körmintás burkolattal

A láb a képen látható bukolattal együtt rendelhető.

rendelés: párban

szín: alumínium RAL9006

 00010410040 

■Lábkötők Pechino asztallábhoz

szín: alumínium RAL9006

méret: ø42 mm

névleges hossz (mm) cikkszám

1200 00010411000

1400 00010411010

1600 00010411020

1800 00010411030

69
5

690

65480 ■Kuala Lumpur asztalláb

fém körmintás burkolattal

A láb a képen látható bukolattal együtt rendelhető.

szín: alumínium RAL9006

 00010410030 
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5.174 • Irodabútor asztallábak  • Kábelcsatornás kötők, kiegészítők

L

10
4

10
4

10
4

6
9
5

1
5

60 16

8

9

14

14

65

9

9

3

Ø80

200

műanyag csíkos fém körmintás fém négyszög lyuk. fém csíkos lyuk. fém körlyukas

Tokyo 00010410350 00010410360 00010410370 00010410380 00010410390

Canberra 00010410300 00010410311 00010410320 00010410330 00010410340

Pechino 00010410290 00010410311 00010410320 00010410330 00010410340

■Kábelcsatornás kötők

a Tokyo, Canberra, Bangkok,

Kuala Lumpur és Singapore

asztallábakhoz

szín: alumínium RAL9006

névleges 

hossz (mm)
L (mm) cikkszám

1200 1140 00010411100

1400 1340 00010411110

1600 1540 00010411120

1800 1740 00010411130

■Kábelcsatornás 

teleszkópos kötő

szín: alumínium RAL9006

névleges hossz (mm):1200-2000   

 00010411140 

■Singapore középső láb

L alakú asztalokhoz,

kábelcsatornás kötőkkel

alkalmazható

magasság: 695 mm

átmérő: 80 mm

szín: alumínium RAL 9006

 00010410050 

■Asztalláb burkolatok

■Kábelcsatornás

teleszkópos T-kötők

L alakú asztalokhoz

szín: alumínium RAL9006

névleges hossz (mm) cikkszám

710-1110 00010411150

1110-1910 00010411160
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Irodabútor asztallábak • Előlap tartó bilincsek 5.175

■Felfogató

ø 50 és ø 60 mm-es lábakhoz

szín: fekete

 00001508970 

■Gyűrű csavarral

ø 50 mm-es lábhoz:

 00001508965 

ø 60 mm-es lábhoz:

 00001508967 

■Adapter

 00001508972 

■Felhasználási lehetőségek


