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COLOANE EXTRACTIBILE

Coloană LAMINA 150

Caracteristici:
- portanța maximă 120 kg
- culoare gri metalic
- șină cu extracție totală și decelerată cu piston cu aer
- coșurile pot ﬁ montate la diferite înălțimi
- prinderea ușii în 3 puncte, cu reglaj tridimensional
- înălțimea interioară a corpului între 1760 și 2200 mm
- adâncimea minimă necesară montării 487 mm
- lățimea exterioară a corpului 150 mm

KEX.CC15LGM - coș
Preţ listă: 36,128 EUR/buc

KEX.1905GFTMVGF - cadru
Preţ listă: 196,128 EUR/buc

KEX.CK115NVGF - placă ﬁxare
Preţ listă: 4,270 EUR/buc

KEX.PC01VGF - extensii
Preţ listă: 11,844 EUR/buc

T 00 40 262 214 740
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*preţuri exprimate în EUR fără TVA

COLOANE EXTRACTIBILE

Coloană LAMINA 300
Caracteristici:
- portanța maximă 120 kg
- culoare gri metalic
- șină cu extracție totală și decelerată cu piston cu aer
- coșurile pot ﬁ montate la diferite înălțimi
- prinderea ușii în 3 puncte, cu reglaj tridimensional
- înălțimea interioară a corpului între 1760 și 2200 mm
- adâncimea minimă necesară montării 487 mm
- lățimea exterioară a corpului 300 mm
- opțional element de rigidizare a lateralei corpului
- amortizoarele la închidere pot ﬁ reglate după greutatea
de incărcare a coșurilor

KEX.1905GFTMVGF - cadru
Preţ listă: 196,128 EUR/buc
KEX.CC30LGM - coș
Preţ listă: 42,579 EUR/buc

KEX.CK130NVGF - placă ﬁxare
Preţ listă: 5,608 EUR/buc

T 00 40 262 214 740

KEX.PC01VGF - extensii
Preţ listă: 11,844 EUR/buc

KEX.KRCE30VGF - chit stabilizare
Preţ listă: 8,128 EUR/buc
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COLOANE EXTRACTIBILE

Coloană LAMINA 400
Caracteristici:
- portanța maximă 120 kg
- culoare gri metalic
- șină cu extracție totală și decelerată cu piston cu aer
- coșurile pot ﬁ montate la diferite înălțimi
- prinderea ușii în 3 puncte, cu reglaj tridimensional
- înălțimea interioară a corpului între 1760 și 2200 mm
- adâncimea minimă necesară montării 487 mm
- lățimea exterioară a corpului 400 mm
- opțional element de rigidizare a lateralei corpului
- amortizoarele la închidere pot ﬁ reglate după greutatea
de incărcare a coșurilor

KEX.1905GFTMVGF - cadru
Preţ listă: 196,128 EUR/buc
KEX.CC40LGM - coș
Preţ listă: 45,161 EUR/buc

KEX.CK140NVGF - placă ﬁxare
Preţ listă: 7,859 EUR/buc

T 00 40 262 214 740

KEX.PC01VGF - extensii
Preţ listă: 11,844 EUR/buc

KEX.KRCE40VGF - chit stabilizare
Preţ listă: 8,516 EUR/buc
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EXTRACTIBILE pentru corp inferior

FLY BOX LAMINA

Caracteristici:
- pentru dulap de colţ
- portanța maximă 40 kg
- culoare gri metalic
- 2 nivele, 4 coşuri
- pentru corp 450 mm
- reversibil
- închidere amortizată
- acces rapid şi total
- spaţiu folosit la maxim
Preţ listă:
KEX.FLYBST452VG - mecanism: 361,287 EUR/buc
KEX.FLYB45LGM - set 2+2 coșuri: 237,417 EUR/buc
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EXTRACTIBILE pentru corp inferior

FLY MOON LAMINA

Caracteristici:
- pentru dulap de colţ
- portanța maximă 20 kg/tavă, 40 kg/sistem
- mecanismul este reversibil
- setul de 2 tăvi este stânga sau dreapta
- tăvile pot ﬁ montate la diferite înălțimi
- înălțimea interioară a corpului 655-705 mm
- adâncimea minimă interioară 489 mm
- lățimea/lungimea minimă interioară 860 mm
- pentru uși cu lățimea de 450 mm

Preţ listă:
KEX.FLY45SXM2GM - set tăvi stânga 198,707 EUR/set
KEX.FLY45DXM2GM - set tăvi dreapta 198,707 EUR/set
KEX.FLY3ST2VGF - mecanism 178,707 EUR/buc
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EXTRACTIBILE pentru corp inferior

Extractibil LAMINA 150 st
Caracteristici:
- portanța maximă 30 kg
- culoare gri metalic
- șină cu extracție totală și decelerată cu piston cu aer
- montajul șinelor este pe stânga, ﬁind simplu și rapid
- prinderea ușii cu 2 cleme, cu reglaj tridimensional
- înălțimea interioară minimă a corpului 570 mm
- adâncimea minimă necesară montării 467 mm
- lățimea exterioară a corpului 150 mm
Preţ listă: KEX.ELQGM15SXGM - 82,579 EUR/buc

Extractibil LAMINA 300
Caracteristici:
- portanța maximă 30 kg
- culoare gri metalic
- șină cu extracție totală și decelerată cu piston cu aer
- montajul șinelor este simplu și rapid
- prinderea ușii cu 2 cleme, cu reglaj tridimensional
- înălțimea interioară minimă a corpului 489 mm
- adâncimea minimă necesară montării 468 mm
- lățimea exterioară a corpului 300 mm
Preţ listă: KEX.EGTGM30B2GM - 114,837 EUR/buc

Extractibil LAMINA 400
Caracteristici:
- portanța maximă 30 kg
- culoare gri metalic
- șină cu extracție totală și decelerată cu piston cu aer
- montajul șinelor este simplu și rapid
- prinderea ușii cu 2 cleme, cu reglaj tridimensional
- înălțimea interioară minimă a corpului 489 mm
- adâncimea minimă necesară montării 468 mm
- lățimea exterioară a corpului 400 mm
Preţ listă: KEX.EGTGM40B2GM - 138,064 EUR/buc
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COLOANE EXTRACTIBILE

GALAXY 300
Caracteristici:
- portanța maximă 120 kg
- culoare gri metalic
- șină cu extracție totală și decelerată cu piston cu aer
- coșurile pot ﬁ montate la diferite înălțimi
- prinderea ușii în 3 puncte, cu reglaj tridimensional
- înălțimea interioară a corpului între 1760 și 2200 mm
- adâncimea minimă necesară montării este de 487 mm
- lățimea exterioară a corpului 300 mm
- opțional se livrează cu element de rigidizare a lateralei
corpului

KEX.1905GFTMVGF - cadru
Preţ listă: 196,128 EUR/buc
KEX.30ASMB10VGF - coș
Preţ listă: 36,961 EUR/buc

KEX.CK130NVGF - placă ﬁxare
Preţ listă: 5,608 EUR/buc

T 00 40 262 214 740

KEX.PC01VGF - extensii
Preţ listă: 11,844 EUR/buc

KEX.KRCE30VGF - chit stabilizare
Preţ listă: 8,128 EUR/buc
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COLOANE EXTRACTIBILE

GALAXY 400
Caracteristici:
- portanța maximă 120 kg
- culoare gri metalic
- șină cu extracție totală și decelerată cu piston cu aer
- coșurile pot ﬁ montate la diferite înălțimi
- prinderea ușii în 3 puncte, cu reglaj tridimensional
- înălțimea interioară a corpului între 1760 și 2200 mm
- adâncimea minimă necesară montării 487 mm
- lățimea exterioară a corpului 400 mm
- opțional element de rigidizare a lateralei corpului

KEX.1905GFTMVGF - cadru
Preţ listă: 196,128 EUR/buc
KEX.40ASMB10VGF - coș
Preţ listă: 39,043 EUR/buc

KEX.CK140NVGF - placă ﬁxare
Preţ listă: 7,859 EUR/buc

T 00 40 262 214 740

KEX.PC01VGF - extensii
Preţ listă: 11,844 EUR/buc

KEX.KRCE40VGF - chit stabilizare
Preţ listă: 8,516 EUR/buc
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COLOANE EXTRACTIBILE

PARTNER 150 stânga

Caracteristici:
- portanța maximă 60 kg
- lăţimea exterioară a corpului 150 mm
- cadru și tăvi cromate pe 5 nivele
- montare laterală
- șine cu extracție totală
- închidere decelerată cu piston cu aer
- conţine 4 elemente despărțitoare poziționabile pentru sticle
- pentru corpuri de 150 mm
- înălțime minimă corp 1700 mm
- adâncimea minimă necesară montării 480 mm
- prinderea ușii în 3 puncte, cu reglaj tridimensional
Preţ listă: KEX.GM155SXPRPC - 154,991 EUR/buc

PARTNER 150 dreapta

Caracteristici:
- portanța maximă 60 kg
- lăţimea exterioară a corpului 150 mm
- cadru și tăvi cromate pe 5 nivele
- montare laterală
- șine cu extracție totală
- închidere decelerată cu piston cu aer
- conţine 4 elemente despărțitoare poziționabile pentru sticle
- pentru corpuri de 150 mm
- înălțime minimă corp 1700 mm
- adâncimea minimă necesară montării 480 mm
- prinderea ușii în 3 puncte, cu reglaj tridimensional
Preţ listă: KEX.GM155DXPRPC - 154,991 EUR/buc
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COLOANE EXTRACTIBILE

PARTNER 300

Caracteristici:
- portanța maximă 120 kg
- lăţimea exterioară a corpului 300 mm
- montaj ușor și rapid
- șină cu extragere totală
- închidere decelerată cu piston cu aer
- 5 coșuri cromate, cu posibilitate de montare la diferite înălțimi
- prinderea ușii în 3 puncte, cu reglaj tridimensional
- înălțimea interioară a corpului între 1780 și 2080 mm
- adâncimea minimă necesară montării 485 mm
Preţ listă: KEX.19TM5CC30BC - 278,990 EUR/buc

PARTNER 400

Caracteristici:
- portanța maximă 120 kg
- lăţimea exterioară a corpului 400 mm
- montaj ușor și rapid
- șină cu extragere totală
- închidere decelerată cu piston cu aer
- 5 coșuri cromate, cu posibilitate de montare la diferite înălțimi
- prinderea ușii în 3 puncte, cu reglaj tridimensional
- înălțimea interioară a corpului între 1780 și 2080 mm
- adâncimea minimă necesară montării 485 mm
Preţ listă: KEX.19TM5CC40BC - 294,061 EUR/buc
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COLOANE EXTRACTIBILE

PARTNER 600

Caracteristici:
- portanța maximă 120 kg
- lăţimea exterioară a corpului 600 mm
- montaj ușor și rapid
- șină cu extragere totală
- închidere decelerată cu piston cu aer
- 5 coșuri cromate, cu posibilitate de montare la diferite înălțimi
- prinderea ușii în 3 puncte, cu reglaj tridimensional
- înălțimea interioară a corpului între 1780 și 2080 mm
- adâncimea minimă necesară montării 485 mm
Preţ listă: KEX.19TM5CC60BC - 312,074 EUR/buc
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EXTRACTIBILE pentru corp inferior

EASY CORNER

Caracteristici:
- portanța maximă 50 kg
- reversibil stânga - dreapta
- pentru corpuri de colț de 900 mm
- pentru uși de 450 mm
- 4 coșuri și suporți cromați
- posibilitate montare coşuri la diferite înălțimi
- prinderea ușii cu balamale la 165 °
- înălțimea interioară minimă a corpului 678 mm
- adâncimea minimă necesară a corpului 482 mm
- montaj rapid și ușor
Preţ listă: KEX.2245470-11C - 198,604 EUR/buc

ON WALL stânga

Caracteristici:
- portanța maximă 30 kg
- pentru corpuri inferioare de 150 mm
- cadru și tăvi cromate pe 2 nivele
- montare laterală
- șine cu extracție parțială
- închidere decelerată cu piston cu aer
- înălțime minimă corp 510 mm
- adâncimea minimă necesară montării 473 mm
- prinderea ușii în 3 puncte, cu reglaj tridimensional
Preţ listă: KEX.MP152SXPEBC - 44,722 EUR/buc
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EXTRACTIBILE pentru corp inferior

PARTNER 300 cu sac

Caracteristici:
- portanța maximă 30 kg
- cadru și tăvi cromate, loc pentru 4 sticle
- sac de pâine din bumbac
- șine cu extracție parțială
- închidere decelerată cu piston cu aer
- sacul poate ﬁ poziționat în față sau în spate
- pentru corpuri de 300 mm
- înălțime 520 mm
- adâncimea minimă necesară a corpului 470 mm
- prinderea ușii în 4 puncte, cu reglaj tridimensional
Preţ listă: KEX.EGPHM30P2BC - 71,406 EUR/buc

PARTNER 400

Caracteristici:
- portanța maximă 30 kg
- cadru și tăvi cromate, spațiu pentru 4 sticle
- șine cu extracție parțială
- închidere decelerată cu piston cu aer
- poziția suporților pentru sticlă este reversibilă
- pentru corpuri de 400 sau 450 mm
- înălțime 520 mm
- adâncimea minimă necesară a corpului 470 mm
- prinderea ușii în 4 puncte, cu reglaj tridimensional
Preţ listă: KEX.EGPHM40B2BC - 69,626 EUR/buc
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