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 rauch ORANGE 

 Dodavatel: Rauch Möbelwerke GmbH  Změny rozměrů, barvy, modelu a ceny vyhrazeny. 31-07-20   Všechny rozměry jsou přibližné rozměry v cm  

 Potisk dekoru 
 Části nábytku s potiskem dekoru mají 
stejnoměrně pěkný povrch, odolný proti 
opotřebení. 

 Informace o materiálu  Ocenění a certifi káty 

 Zatížitelnost 
 Meze zatížení všech dílů nábytku a příslušenství 
naleznete v tabulce zatížení na: 
www.rauchmoebel.de/unternehmen/qualitaet-
amp-umwelt.html

 Dřevotřískové desky WOODMAX 
 Dřevotřísková deska z čerstvého dřeva pro 
zdravé bydlení, určená speciálně pro použití v 
obývacích místnostech. Pro naše desky Woodmax 
používáme jen ekologické dřevo malých průměrů 
a polomů z trvale udržitelných regionálních les-
nických podniků. 

 Naše suroviny z přírody 
 Za materiál svých desek obdržela společnost 
Rauch různá ocenění. Přísné zkoušky nezávislých 
institucí neustále potvrzují nezávadnost materiálu 
a postupů při jeho zpracování. 

 Kvalitativní znaky 

 Vnitřní barva 
potisk deko-
ru Texline 

 Kovové 
vodicí lišty 

 Volitelné 
tlumené dovírání 
otočných a po-
suvných dveří 

 Zásuvky s tichými ko-
lejnicemi uloženými v 
kuličkových ložiskách 

 Příslušenství viz  
 rauch ORANGE  
 Příslušenství  1.0.

 Atraktivní 
design čel 

 Nadčasový 
vzhled 

 Kvalita produk-
tu s dlouhou 

životností 

 Vynikající 
nábytkové 

kování 

 Rozsáhlé 
příslušenství 

www.blauer-engel.de/uz38
·  low emissions

·  wood from sustainable forestry

·  no adverse impact on health in the living 
environment 
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CHAM
rauch ORANGE

CenaVýrobek

Příslušenství 
ke skříním viz 
rauch ORANGE 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 1.0

SKŘÍNĚ Skříně s otočnými dveřmi s horním věncem.

CenaVýrobek

MALÝ NÁBYTEK

CenaVýrobek

POSTELE Postelovou sestavu tvoří postel a 2 noční stolky.

postelová sestava

180/200 284 cm 89 cm 208 cm BG 80

0A4M 

komoda

5zásuvky

93 cm 81 cm 41 cm

6160 

skříň s otočnými dve

S horním věncem

226 cm 212 cm 58 cm

011L 

komoda

2,dveřový, 2zásuvky

93 cm 81 cm 41 cm

6167 

skříň s otočnými dve

6,dveřový, 2zrcadlové dveře, 2zásuvky, S horním věncem

271 cm 212 cm 58 cm

011M 

komoda

3,dveřový, 3zásuvky

140 cm 81 cm 41 cm

6168 

postelová sestava

180/200 284 cm 89 cm 208 cm BG 80

0A3M 

komoda

4zásuvky

47 cm 81 cm 41 cm

6166 

skříň s otočnými dve

4,dveřový, 2zrcadlové dveře, 2zásuvky, S horním věncem

181 cm 212 cm 58 cm

011K 

čelo/Korpus Č. modelu
Potisk dekoru dub Sonoma A6L19
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 1.0
rauch ORANGE

Dodavatel: Rauch Möbelwerke GmbH

Pro skříně s otočnými a skládací-
mi dveřmi, šířka prvku 45, 67,5, 90, 

112,5 cm

Barva Č. modelu

Texline (vzhled přírodního lnu) A0033

Potisk dekoru 
Texline
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rauch ORANGE
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Pro skříně s otočnými a skládacími 
dveřmi, šířka prvku 45, 67,5, 90, 112,5 cm Barva Č. modelu

Texline (vzhled přírodního lnu) A0033

ŠÍŘKA PRVKU 

ŠÍŘKA PRVKU 

police

Pro šířku prvku 45cm

43 cm  1,6 cm 45 cm

police

Pro šířku prvku 66cm

66 cm 1,6 cm 45 cm

Odkládací police na boty

s lištami Pro šířku prvku 45cm

43 cm 1,6 cm 37 cm

Odkládací police na boty

s lištami Pro šířku prvku 66cm

66 cm  1,6 cm 37 cm

tyč na šaty

Pro šířku prvku 45cm

43 cm 3 cm 2 cm

tyč na šaty

Pro šířku prvku 66cm

65 cm 3 cm 2 cm

zásuvková vložka

s 2 zásuvkami Pro šířku prvku 45cm

43 cm 39 cm 45 cm

zásuvková vložka

s 2 zásuvkami Pro šířku prvku 66cm

66 cm 39 cm 45 cm

zásuvková vložka

s 3 zásuvkami Pro šířku prvku 45cm

43 cm 57 cm 45 cm

zásuvková vložka

s 3 zásuvkami Pro šířku prvku 66cm

66 cm 57 cm 45 cm

45

67,5

45

67,5

45

67,5

45

67,5

45

67,5

1 kus 9601 9737 9843 9893

sada 2 kusů 9F22 9FE2

Zásuvkové vložky nejsou možné u skříní se skládacími dveřmi!sada 3 kusů 9602 9FE3

sada 5 kusů 9603

1 kus 9F11 9743 9864 9860

sada 2 kusů 9F12 9FG2

Zásuvkové vložky nejsou možné u skříní se skládacími dveřmi!sada 3 kusů 9F13 9FG3

sada 5 kusů 9F18
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3

90 90 90

Pro skříně s otočnými a skládací-
mi dveřmi, šířka prvku 45, 67,5, 90, 

112,5 cm
Barva Č. modelu
Texline (vzhled přírodního lnu) A0033

Výrobek

Zásuvková vložka 
9898 i pro dveře se 
skládacími dveřmi!

ŠÍŘKA PRVKU 

zásuvková vložka

Pro šířku prvku 90cm s 3 zásuvkami s odkládacími plocha

88 cm 57 cm 45 cm

9898 

vnitřní rozdělení

s 2 policemi S tyčí na šaty Pro šířku prvku 90cm

88 cm 147 cm 45 cm

9951 

vnitřní rozdělení

s 2 policemi

45 cm 147 cm 45 cm

9934 

Vnitřní rozdělení není možné u prvků se zásuvkami!

ŠÍŘKA PRVKU 

police

Pro šířku prvku 90cm

88 cm  1,6 cm 45 cm

Odkládací police na boty

s lištami Pro šířku prvku 90cm

88 cm  1,6 cm 37 cm

tyč na šaty

Pro šířku prvku 90cm

87 cm 3 cm 2 cm

zásuvková vložka

s 2 zásuvkami Pro šířku prvku 90cm

88 cm 39 cm 45 cm

zásuvková vložka

s 3 zásuvkami Pro šířku prvku 90cm

88 cm 57 cm 45 cm

90 90 90 90 90

1 kus 9604 9736 9845 9895

sada 2 kusů 9F21 9FH2
Zásuvkové vložky nejsou možné u skříní se skládacími dveřmi!sada 3 kusů 9605 9FH3

sada 5 kusů 9606
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112,5

Tlumič otočných dveří

CenaVýrobek

ŠÍŘKA PRVKU 

Cena

sada 10 kusů 9DD0

sada 5 kusů 9DD5

UNIVERZÁLNÍ

vnitřní rozdělení

s 2 policemi

45 cm 147 cm 48 cm

9955 

Tlumič otočných dveří

Vnitřní rozdělení není možné u prvků se zásuvkami!

ŠÍŘKA PRVKU 

police

Pro šířku prvku 112,5cm

111 cm 2,2 cm 48 cm

tyč na šaty

Pro šířku prvku 112,5cm

110 cm 3 cm 2 cm

zásuvková vložka

s 2 zásuvkami Pro šířku prvku 112,5cm

111 cm 39 cm 45 cm

zásuvková vložka

s 3 zásuvkami Pro šířku prvku 112,5cm

111 cm 57 cm 45 cm

vnitřní rozdělení

s 2 policemi S tyčí na šaty Pro šířku prvku 112,5cm

110 cm 147 cm 48 cm

112,5 112,5 112,5 112,5 112,5

1 kus Cena 9F01 9709 9804 9806 9939

sada 2 kusů 9F02
Zásuvkové vložky nejsou možné u skříní se skládacími dveřmi!

Vnitřní rozdělení není možné u prvků 
se zásuvkami!sada 3 kusů 9F03

Pro skříně s otočnými a skládacími 
dveřmi, šířka prvku 45, 67,5, 90, 112,5 cm
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 1.0
rauch ORANGE

CenaVýrobek

UNIVERZÁLNÍ

CenaVýrobek

UNIVERZÁLNÍ

CenaVýrobek

UNIVERZÁLNÍ

vnitřní zrcadlo

pro otočné dveře

29 cm 130 cm 0 cm

98S8 

LED svítidlo sada 2

otočný Pro postel

2 x17 cm 49 cm 17 cm

99LP 

závěsné zrcadlo

60 cm 90 cm 2 cm

98A7 

Vnitřní osvětlení

s hlásičem pohybu světlo LED

23 cm 2 cm 11 cm

9T1B 

věšák na kalhoty

25 cm 7 cm 46 cm

990H 

věšák na šatstvo

7 cm 52 cm 28 cm

9767 

Držák na krav

otočný

32 cm 27 cm 6 cm

9768 

lišta s háčky

35 cm 5 cm 5 cm

9HL1 

univerzální
Barva Č. modelu
Texline (vzhled přírodního lnu) A0033

0,61 m

0,5 W

2 x 1,40 m

5 W

Toto světlo obsahuje zabudované žárovky LED 
energetických tříd A++ - A*. Žárovky nelze ve 
světle vyměňovat.

*) Na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) až E 
(nejnižší účinnost)

Není možné u skříní se skládacími dveřmi! Není možné u skříní se skládacími dveřmi!

Není možné u skříní se skládacími dveřmi!

Není možné u skříní se skládacími dveřmi!
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Cena

sada 3 kusů 9L49

sada 2 kusů

UNIVERZÁLNÍ

LED svítidlo sada 2

Hliník Linea-Stixx

35 cm 6 cm 19 cm

Barva Č. modelu
Texline (vzhled přírodního lnu) A0033

Toto světlo obsahuje zabudované žárovky LED 
energetických tříd A++ - A*. Žárovky nelze ve 
světle vyměňovat.

*) Na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) až E 
(nejnižší účinnost)

4,5 W

5,80 m

9L48

univerzální
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