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rehau lábazat program
lábazattakaró profil

Minden modern és higiénikus konyha elengedhetetlen kelléke a REHAU lábazattakaró
profil. A profil nemcsak eltakarja a bútorlábakat, hanem a padlóhoz feszülő gumitömítéssel meggátolja, hogy szennyeződés kerüljön a bútor alá. A REHAU konyhai bútorlábakkal
és a REHAU rögzítőrenszerrel kombinálva a lábazattakaró profil felszerelése gyerekjáték.
Cikkszám

273168 uni és fautánzat
284463* magic alu, szálcsiszolt és inox

Cikkszám

284473 uni és fautánzat
284483* magic alu, szálcsiszolt és inox

Hosszúság

4000 mm

Hosszúság

4000 mm

Magasság

100 mm

Magasság

150 mm

Kiszerelés

20 szál/doboz

Kiszerelés

18 szál/doboz

*színenként minimum 4 szál rendelése esetén csomagbontás lehetséges.
Kiegészítő elemek (végzárók, sarkok és összekötő elemek) a profillal megegyező színekben.
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konyhai bútorlábak
Rauvario Nova
A konyhai design alapja
Méretre szabott…
Kicsiknek és nagyoknak. A munkalap optimális
magassága mindig is függött a felhasználó
testmagasságától, így a vevő egyéni adottságaihoz kell igazítani azt. A Rehau lábazati rendszer
minden szinten megoldást nyújthat. A kívánt
munkalapmagasságnak megfelelően a Rauvario Nova különböző méretekben kapható.
A RAUVARIO Nova minden olyan elemet tartalmaz, amit Ön egy konyhai lábtól elvárhat.
Az egyes elemek:
1. tartópapucs, melynek köszönhetően
a bútort lábak nélkül szállíthatjuk a helyszínre, csökkentve a sérülés veszélyét.
2. cső, mely a láb magasságát határozza meg
3. állítható láb, melynek segítségével milliméter
pontosan beállíthatjuk a konyhabútor
magasságát
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4. lábazatrögzítő klipsz, mely egyedülálló
stabilitást ad a lábazatnak
5. lábazati fiók-tartó, ha az utolsó sarokig, minden
helyet ki akarunk használni konyhánkban
6. hátoldali klipsz, a klasszikus lábazatrögzítési
technológia
A RAUVARIO Nova új lábazatmerevítő technikája alapján egy speciális klipsz rögzíti fentről
a lábazatot, melynek köszönhetően az egy
függőleges nyomást kap, így a tömítőajak, ill.
a lábazati vízzáró lepréselődik a padlóra.
A „halszálkás” bordázatnak köszönhetően addig
nyomjuk fokról-fokra a lábazatot lefelé, ameddig
szükséges. A lábazatunk így biztosan áll a talajon,
egyéb rögzítésre nincs szükség. Az eltávolításhoz
egyszerűen toljuk el a csipeszt oldalirányba.

