
swiss made

EXTENDO

Удобния издърпващ рафт, който е на точното място, навсякъде в дома ви

Изтеглящ рафт
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Extendo Libell, бяло Extendo Libell, сиво

видове

отличителни черти

Extendo Fioro, антрацитExtendo Libell, антрацит

* Ръчно изработени дъбови кутии с различ-
ни размери, за съхранение и организиране
на малки предмети
* Може да ги подреждате и пренареждате
колкото искате

* Съвместими с всички стандартни мо-
дули, с врата с панти или дори без вра-
та
* Пълен достъп отпред, а като е изтег-
лен рафта се вижда цялото съдържа-
ние
* Чудесен за съхранене на съдове,
тигани и хранителни стоки 

* Клик-стоп системата не позволява из-
дърпването на рафта самостоятелно и
връщането му обратно

* Използва се всеки милиметър от 
пространството
* Рафтовете могат да бъдат изтеглени
докрай
* Металните рафтове са много стабил-
ни, дори когато са натоварени

* Заоблените ръбове на рафтовете правят
почистването много лесно
* Съвместими с всички стандартни плъзга-
чи за чекмеджета

по заявка

на склад

по заявка

на склад

ХОСЕ 
гр. Варна, ЗПЗ 
зад Център гуми ДИАНА
тел: 052/510 202;  
моб: 0899/945 069 

www.hosse.bg varna@hosse.bg,



B T

H

226

4
0

c
a

. 
2

0
0

c
a

. 
1

3
0

 505 

c
a

. 
2

0
4

c
a

. 
2

0
4

c
a

. 
2

0
4

c
a

. 
2

0
4

B= Габ. ширина

Виж изображението горе вдясно

T= Вътр. дълбочина 505 mm ( без подложки, с универсален адаптор)

H= Вътр. височина

Рег. допълнителен. рафт

аксесоари

Тези магнитни допълнителни 
рафтове могат просто да се 
поставен отгоре на основния 
рафт и техният ъгъл може да се
регулира. Практично решение, 
което осигурява допълнително 
място за предмети като чинии 
и капаци.

Подложка

Нехлъзгащата се подложка за
рафтовете спирапоставените 
неща да се пързалят от рафта.

Клик-стоп за Extendo
Заключващия механизъм за клик
-стопсистемата трансформира 
подвижния рафт във фиксиран 
до последващото прибиране. 

Разделители

Магнитните разделители са
удобен  за вас начин да
организирате пространството 
на рафтовете Libell и Fioro, за 
да спрете падането на поста-
вените неща.

Технически параметри

450/500/550/600/900 mm
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антрацит 525-200.1455.43900 104,00226

Габ. ширина Ширина Дълбочина Височина Код ЦенаПокритие

Допълнителен рафт
За изтеглящ рафт без дистанционери

- Магнитен - магнитните крачета се захващат за рафта
- Рафта може да се настрои в 3 различни позиции
- Допълнително ниво за поставяне на капаци за съдове
или подобни

Комплект от 2 броя

160/164534

EXTENDO FIORO за модули без врата
(ако се използва с врата, е нужно да се сложат панти на 165 градуса отваряне)

Изтеглящ рафт Extendo Fioro универсален
Рафт без дистанционери, за водачи долно водене
- подходящ да се използва като отворен рафт без врата 
или като вътрешен с врати със скрити панти или 
плъзгащи врати

Комплекта включва:
1 издърпващ рафт Extendo Fioro
1 дървено (дъб) чело с височина 87 мм
1 комплект универсални адаптори за плъзгачи Blum, Grass, 
Hettich и др. с дължина от 450 мм (изкл. Blum Legrabox)

Подложки с понижено приплъзване Standard Fioro 
За изтеглящи рафтове Extendo Fioro без дистанционери

- Гумирани от двете страни
- Гофрирани на ромбоиди
- Лесни за сваляне и почистване

Височина = височина на рафта без адапторите

94450антрацит 525-200.2364.43505

Покритие Ширина Дълбочина ВисочинаГаб. ширина Код

219,00

Цена

500

94400антрацит 525-200.2363.43505 194,00450

94550антрацит 525-200.2366.43505 219,00600

1446 525-200.1964.18456

Покритие Ширина Дълбочина ВисочинаГаб. ширина Код

19.30

Цена

500

1396 525-200.1963.18456 19.00450

1546 525-200.1966.18456 23.50600

сиво

сиво

сиво
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EXTENDO LIBELL за модули без врата
(ако се използва с врата, е нужно да се сложат панти на 165 градуса отваряне)

Подложки с понижено приплъзване Standard Libell 
За изтеглящи рафтове Extendo Libell без дистанционери

- Гумирани от двете страни
- Гофрирани на ромбоиди
- Лесни за сваляне и почистване

Изтеглящ рафт Extendo Libell универсален
Рафт без дистанционери, за водачи долно водене

- подходящ да се използва като отворен рафт без врата 
или като вътрешен с врати със скрити панти или 
плъзгащи врати
Комплекта включва
1 издърпващ рафт Extendo Libell
1 комплект универсални адаптори за плъзгачи Blum, Grass, 
Hettich и др. с дължина от 450 мм (изкл. Blum Legrabox)
2 предпазни капачки към вратата

Височина = височина на рафта без адапторите

96450антрацит 525-200.1313.43505

Покритие Ширина Дълбочина ВисочинаГаб. ширина Код

151,00

Цена

500

96850антрацит 525-200.1323.43505 174,00900

96400антрацит 525-200.1311.43505 132,00450

96550антрацит 525-200.1317.43505 145,00600

1427 525-200.1351.18432

Покритие Ширина Дълбочина ВисочинаГаб. ширина Код

16,70

Цена

500

1827 525-200.1356.18432 29,20900

1377 525-200.1350.18432 16,30450

1527 525-200.1353.18432 20,50600

сиво

Магнитни подложки с понижено приплъзване Libell 
За изтеглящи рафтове Extendo Libell без дистанционери

- Магнитни
- Лесни за сваляне и почистване

0.5405 525-200.1367.57415

Покритие Ширина Дълбочина ВисочинаГаб. ширина Код

49,20

Цена

500

0.5805 525-200.1281.57415 73,00900

0.5355

стридено бяло

525-200.1365.57415 43,20450

0.5505 525-200.1280.57415 51,00600 стридено бяло

стридено бяло

стридено бяло

сиво

сиво

сиво
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