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PHOENIX
rauch BLUE

alpská bílá

čelo/Korpus Č. modelu

Potisk dekoru dub Sonoma AD119

Potisk dekoru dub Wotan AD144

Potisk dekoru dub Artisan AD680

šedá metalíza AD118

alpská bílá AD117

Vysoký lesk bílá AD366

vysoký lesk efektní šedá AD681

Potisk dekoru dub 
Wotan

šedá metalíza

Potisk dekoru dub 
Sonoma

Vysoký lesk bílá
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- Kvalita!

Optimal kombinier-
bar mit Beimöbel 
aus Modell BASE.
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 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. 

 Vnitřní barva 
potisk deko-
ru Texline 

 Kovové 
vodicí lišty 

 Zásuvky s tichými 
kolejnicemi 
uloženými v 
kuličkových 
ložiskách 

 Volitelné tlu-
mené dovírání 
otočných a 
posuvných 
dveří 

 Špičkové 
zpracování 

 Osvědčená 
technika 
kování 

 Snadná 
montáž 

 Praktické díly 
příslušenství 

 Změny rozměrů, barvy, modelu a ceny vyhrazeny.   Všechny rozměry jsou přibližné rozměry v cm  05-07-21  Dodavatel: Rauch Möbelwerke GmbH 

 Kvalitativní znaky 
 rauch BLUE 

 The new gua-
rantee of origin 
when buying 
furniture. 

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

·  wood from sustainable forestry

·  no adverse impact on health in the living 
environment 
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 The quality 
mark für 
quality-tested 
furniture 

 NO-
VINKA 
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RÁM POSTELE

• Výška strany postele: 41 cm

• Lattenrost 3-fach höhenver-
stellbar

• Einlegetiefe Lattenrost 
(Oberkante Bettseite bis 
Auflagehöhe): 
13,8 cm - 15,4 cm - 17,0 cm

• Celková výška rámu postele 
včetně hlavové části: 69 cm

Šířka v cm

Náčrt

90 120 140 160 180

Označení

Označení

Rozměry (Š/V/H)

DÉLKA 200 CM  Č. výr.  Cena  … DÉLKA 200 CM

Potisk dekoru

Vysoký lesk

HLAVOVÉ ČÁSTI

Celková výška rámu postele 

včetně hlavové části: 69 cm

Šířka v cm

Náčrt

90 120 140 160 180

Označení

Označení

Rozměry (Š/V/H)

 Č. výr.  Cena  …

Potisk dekoru

Vysoký lesk

POD ČÍSLEM MODELU          PROVEDENÍ  POTISK DEKORU VYSOKÝ LESK

BARVA    bílá efektní šedá 

Potisk dekoru dub Sonoma AD119 ––– –––

Potisk dekoru dub Wotan AD14 4 ––– –––

Potisk dekoru dub Artisan AD680 ––– –––

šedá metalíza AD118 ––– –––

alpská bílá AD117 ––– –––

Vysoký lesk ––– AD366 AD681

rám postele

90/200 95 cm 41 cm 206 cm BG 90

6101.90 

hlavová část

90/200 95 cm 45 cm 6 cm BG 90

7138.90 

rám postele

120/200 125 cm 41 cm 206 cm BG 20

6102.20 

hlavová část

120/200 125 cm 45 cm 6 cm BG 20

7139.20 

rám postele

140/200 145 cm 41 cm 206 cm BG 40

6103.40 

hlavová část

140/200 145 cm 45 cm 6 cm BG 40

7147.40 

rám postele

160/200 165 cm 41 cm 206 cm BG 60

6104.60 

hlavová část

160/200 165 cm 45 cm 6 cm BG 60

7148.60 

rám postele

180/200 185 cm 41 cm 206 cm BG 80

6106.80 

hlavová část

180/200 185 cm 45 cm 6 cm BG 80

7149.80 

6109.90 

7157.90 

6118.20 

7158.20 

6120.40 

7160.40 

6115.60 

7161.60 

6125.80 

7162.80 


