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BOSTON EXTRA
rauch ORANGE

Příslušenství ke skříním viz rauch ORANGE PŘÍSLUŠENSTVÍ 1.1 Dodavatel: Rauch Möbelwerke GmbH

alpská bílá

čelo/Korpus, Kontrasty Č. modelu

Kontrast hedvábná šedá Kontrast Potisk dekoru dub 
Artisan

šedá metalíza (úchyty a úchytné lišty šedá metalíza) – AC104

alpská bílá (úchyty  barvy hliníku, úchytné lišty alpská bílá) AD159 AC105

šedá metalíza Úchytky

hedvábná šedá Potisk dekoru dub 
Artisan



 rauch ORANGE 
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 Ocenění a certifi káty 

 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 

 Rozsáhlé 
příslušenství 

2

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

 Kvalita a materiál 

 Zatížitelnost 
 Meze zatížení všech dílů nábytku a příslušenství naleznete v tabulce 
zatížení na:  
https://qrco.de/rauch-belastungstabelle

 10 let záruky výrobce rauch!  
 Záruční podmínky najdete na rauchmoebel.com/garantie a 
v informacích přiložených k výrobku. 

 Vnitřní bar-
va potisk 
dekoru Tex-
line 

 Kovové 
vodicí lišty 

 Volitelné tlu-
mené dovírání 
otočných a 
posuvných 
dveří 

 Zásuvky s 
tichými kolejni-
cemi uloženými 
v kuličkových 
ložiskách 

 Příslušenství 
viz   rauch 
ORANGE 
  Příslušenství  
1.1.

 Atraktivní 
design čel 

 Nadčasový 
vzhled 

 Kvalita 
produktu 
s dlouhou 
životností 

 Vynikající 
nábytkové 

kování 

 Rozsáhlé 
příslušenství 

H20090125
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BOSTON EXTRA
rauch ORANGE

CenaVýrobek

Příslušenství ke skří-
ním viz rauch ORANGE 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 1.1

SKŘÍNĚ

CenaVýrobek

MALÝ NÁBYTEK

CenaVýrobek

• Výška strany postele 
= 47 cm

• laťový rošt nastavi-
telný do 3 výšek

• Hloubky vložení 
(Horní hrana strany 
postele do výšky 
uložení): 
- 13,8 cm 
- 15,4 cm 
- 17,0 cm

POSTELE Postelovou sestavu tvoří postel a 2 noční stolky.

4,5 m

Tento produkt obsahuje světelný zdroj třídy 
energetické účinnosti E.

EPREL 766774

Kommode

2-türig, 2 Schubkästen

93 cm 81 cm 42 cm

639H 

Schwebetürenschrank

2-türig, 1 Spiegeltüre, Teilspiegelfront

226 cm 210 cm 62 cm

5544 

Rollbettkasten

59 cm 16 cm 108 cm

9901 

Kommode

2-türig, 6 Schubkästen

140 cm 81 cm 42 cm

674D 

Schwebetürenschrank

2-türig, 1 Spiegeltüre, Teilspiegelfront

271 cm 210 cm 62 cm

5551 

Rollbettkasten-Paar

59 cm 16 cm 108 cm

9961 

*UPOZORNĚNÍ!
Z konstrukčních důvodů je u prvku šířky 
112,5 cm tloušťka police 2,2 cm.

Bettanlage

mit Beleuchtung, mit Paneel

160/200 259 cm 107 cm 207 cm BG 60

180/200 279 cm 107 cm 207 cm BG 80

03C0 

Kommode

4 Schubkästen

47 cm 81 cm 42 cm

637F 

Schwebetürenschrank

2-türig, 1 Spiegeltüre, Teilspiegelfront

181 cm 210 cm 62 cm

5500 

*



čelo/Korpus, Kontrasty Č. modelu
Kontrast hedvábná šedá Kontrast Potisk dekoru dub Artisan 

šedá metalíza (úchyty a úchytné lišty šedá metalíza) – AC104
alpská bílá (úchyty  barvy hliníku, úchytné lišty alpská bílá) AD159 AC105

47 cm
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BOSTON EXTRA
rauch ORANGE

CenaVýrobek

Celková hloubka skří-
ní s orámováním: 
 64 cm

SKŘÍNĚ Orámování s osvětlením

CenaVýrobek

Celková hloubka skří-
ní s orámováním: 
 64 cm

SKŘÍNĚ Orámování

Passepartout

mit Beleuchtung

233 cm 214 cm 23 cm

9P3L 

Passepartout

mit Beleuchtung

278 cm 214 cm 23 cm

9P4L 

5,50 m

1W

Tento produkt obsahuje světelný zdroj třídy 
energetické účinnosti G.Passepartout

mit Beleuchtung

189 cm 214 cm 23 cm

9P2L 

Passepartout

233 cm 214 cm 23 cm

9P3P 

Passepartout

278 cm 214 cm 23 cm

9P4P 

Passepartout

189 cm 214 cm 23 cm

9P2P 

Čelo/korpus Č. modelu
šedá metalíza AC104
alpská bílá AD159 / AC105

  


