
Wyposażenie łazienki

Kosz sprzedawany samodzielnie

NOWOŚĆ
kosz na bieliznę,
szuflada łazienkowa

1 2
do zawieszenia
na ścianie,
froncie lub 
boku szafki

Możliwość dokupienia odpowiednich 
akcesoriów do różnych zastosowań, 
według potrzeb i dostępnego miejsca:

kosz
samodzielny

szuflada
frontowa

2 kosze umieszczone
na specjalnym stelażu 
z prowadnicami pełnego 
wysuwu z miękkim 
dociągiem, mocowanym 
do frontu szafki

3 4szuflada
wewnętrzna

kosz na froncie
uchylnym

pojedynczy pojemnik 
umieszczony 
na prowadnicy
pełnego wysuwu
z miękkim dociągiem, 
do szafek na zawiasie

pojedynczy pojemnik
przymocowany do frontu 
uchylnego
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NOWOŚĆ
kosz na bieliznę, szuflada łazienkowa

Elementy sprzedawane są oddzielnie, użytkownik 
sam kompletuje interesujące go rozwiązanie

szuflada frontowa
WE28.3832.01.331

szuflada wewnętrzna
WE28.3933.01.331

uchwyt na kosz
WE14.2149.01.062

uchwyt na kosz
WE14.2149.01.062

kosz + pokrywa
TE22.6696.05.013

rozwórka nożycowa
TJ03.5514.01.062

+

1
2

3
4+

Kosz wykonany z białego matowego tworzywa,
ażurowa konstrukcja zapewnia odpowiednią
cyrkulację powietrza wewnątrz pojemnika

Szuflady pokryte matowym białym lakierem 
wyposażone w system jezdny REJS 
z miękkim dociągiem
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331 BIAŁY062 BIAŁY OCYNKKODY POKRYĆ: 013 BIAŁY



Osłona zabezpieczająca 
przed uszkodzeniem farby

Konstrukcja omija 
uskok zawiasu

NOWOŚĆ
kosz na bieliznę, szuflada łazienkowa
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Poznaj cechy każdego z dostępnych rozwiązań:

Otwory zapewniające
cyrkulację powietrza

Uchwyty ułatwiające 
wyjmowanie kosza

Pokrywa 
w komplecie

Wysokiej jakości 
tworzywo

1

2

kosz
samodzielny

szuflada
frontowa

3

4

szuflada
wewnętrzna

kosz na froncie
uchylnym

Dostosowana do 
płyt 16/18 mm

Montaż frontu 
na click!

Maksymalne
obciążenie
systemu 25 kg

Regulacja
frontu 3D

Prowadnice Rejs
z miękkim dociągiem

 L-480

Maksymalne
obciążenie
systemu 10 kg

Dostosowana do 
płyt 16/18 mm

Montaż 
do prowadnic
na click!

Prowadnice Rejs
z miękkim dociągiem

 L-300

Przykręcany do frontu 
szafki lub na ścianę

Antykorozyjna 
powłoka

Haczyki 
do zawieszania 

kosza


