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Sistem Roller pentru dressing

Sistemul Roller este compus dintr-o serie de accesorii extractibile pentru dressing, constând
din coşuri, suporturi pentru pantaloni, suporturi pentru încălŃăminte şi rafturi. Această gamă
largă de accesorii permit o amenajare personalizată a dressingului.

Prin designul lor şi funcŃionalitate oferă o soluŃie completă de depozitare în orice locuinŃă.

Elementele extractibile rulează pe glisiere montate pe laterala corpului de mobilier. Un meca-
nism brevetat care previne desprinderea de pe glisiere a extractibilelor.

Sistemul este conceput pentru corpuri de mobilier standard cu lăŃime de 400, 500, 600 res-
pectiv 800 mm şi o grosime a peretului lateral de 18 –19 mm. Adâncimea minimă a acestora
trebuie să fie cel puŃin 500 mm.

Componentele sistemului sunt vopsite în câmp electrostatic în culoarea gri aluminiu.



Cos extractibil

Detalii produs:

Montarea co urilor se realizează cu glisie-
rele special concepute pentru acest sistem.
Sunt disponibile două tipuri: cu montare
laterală în interiorul corpul de mobilier i cu
montare superioară sub poli a din interiorul
mobilierului.

Mecanismul brevetat previne desprinderea
de pe glisiere a co urilor extractibile.

Pentru aceste sertare este disponibil un
divizor de co care oferă o soluŃie practică
a organizării conŃinutului.
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Dimensiuni disponibile:

ICS.150001401 150 mm

ÎnălŃime Pentru corp de lă imeŃCod articol

culoare: gri aluminiu
înăl ime sertar: 150 mm
adâncime corp: 500 mm

Ń

Caracteristici:

400 mm

ICS.150001503 150 mm 500 mm

ICS.150001605 150 mm 600 mm

ICS.150001801 150 mm 800 mm



Co urile extractibile pot fi montate în corpuri de 400, 500, 600 şi 800 mm, cu grosimea
peretelui lateral de 18 sau 19 mm.

ş

Schema de montare a co ului extractibilş

18 / 19 mm

corpuri de 400 / 500 / 600 / 800 mm

256 mm

Divizor coş extractibil

Divizorul pentru coşurile extractibile oferă
flexibilitate în stocare prin separarea conŃi-
nutului, astfel ajută şi în menŃinerea ordinii
în dulap.

Se poate utiliza în coşul cu o înălŃime de
H 150 mm= .

gri aluminiu

Culoare:UM

ICS.152002094 Divizor coş extractibil

Denumire:Cod articol

set



Cos extractibil

Detalii produs:

Montarea co urilor se realizează cu glisie-
rele special concepute pentru acest sistem.
Sunt disponibile două tipuri: cu montare
laterală în interiorul corpul de mobilier i cu
montare superioară sub poli a din interiorul
mobilierului.

Mecanismul brevetat previne desprinderea
de pe glisiere a co urilor extractibile.

Co urile extractibile pot fi montate în corpuri
de 400, 500, 600 i 800 mm, cu grosimea
peretelui lateral de 18 19 mm.
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Dimensiuni disponibile:

ICS.150001508 330 mm

ÎnălŃime Pentru corp de lă imeŃCod articol

culoare: gri aluminiu
înăl ime sertar: 330 mm
adâncime corp: 500 mm

Ń

Caracteristici:

500 mm

ICS.150001610 330 mm 600 mm



Suport pantaloni

Detalii produs:

Suport pantaloni extractibil poate fi montat în

corpuri de 400, 500, 600 si 800 mm, cu

grosimea peretelui lateral de 18 - 19 mm.

Montarea suportului de pantaloni se realizează

cu glisierele special concepute pentru acest

sistem.

Sunt disponibile două tipuri: cu montare

laterală în interiorul corpului de mobilier i cu

montare superioară sub poli a din interiorul

mobilierului.
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ISP.150005601 500 mm 600 mm

ISP.150005801 500 mm 800 mm

gri aluminiu

gri aluminiu

gri aluminiu

Culoare:

gri aluminiu

Pentru corp de lă imeŃ

Dimensiuni disponibile:

ISP.150005402 500 mm

Adâncime corp:Cod articol

400 mm

ISP.150005501 500 mm 500 mm



Suport pantofi

Detalii produs:

Suportul de pantofi extractibil poate fi montat în

corpuri de 400, 500, 600 şi 800 mm, cu grosimea

peretelui lateral de 18 - 19 mm.

Montarea suportului se realizează cu glisierele

cu montare laterală special concepute pentru

acest sistem.

Mecanismul brevetat previne desprinderea de

pe glisiere a suporŃilor de pantofi.

ISI.150004603 500 mm 600 mm

ISI.150004803 500 mm 800 mm

gri aluminiu

gri aluminiu

gri aluminiu

Culoare:

gri aluminiu

Pentru corp de lă imeŃ

Dimensiuni disponibile:

ISI.150004403 500 mm

Adâncime corp:Cod articol

400 mm

ISI.150004502 500 mm 500 mm



Polit extractibilă ă

Detalii produs:

PoliŃa extractibilă poate fi montată în corpuri de

400, 500, 600 şi 800 mm, cu grosimea peretelui

lateral de 18 - 19 mm.

Montarea poli ei se realizează cu glisie-

rele cu montare laterală special concepute

pentru acest sistem.

Mecanismul brevetat previne desprinderea de

pe glisiere a poliŃelor..
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ICS.150003601 500 mm 600 mm

ICS.150003801 500 mm 800 mm

gri aluminiu

gri aluminiu

gri aluminiu

Culoare:

gri aluminiu

Pentru corp de lă imeŃ

Dimensiuni disponibile:

ICS.150003401 500 mm

Adâncime corp:Cod articol

400 mm

ICS.150003501 500 mm 500 mm



Glisier cu montare laterală ă

Detalii produs:

ează

m şi adâncimea

corpului de 500 mm.

Accesoriile sistemului Roller se montează cu

ajutorul glisierelor cu montare laterală special

concepute pentru acest sistem.

Montarea glisierelor se realiz pe partea

lateral a corpului de mobilier cu grosimea

peretelui lateral de 18 19 m

ă

–

488 mm 256 mm
19,5 mm

Dimensiuni:

Sistemul este compatibil şi cu corpurile dotate cu uşi pe balamale aruncătoare, datorită distanŃei de

19,5 mm dintre peretele lateral i rola glisierei.ş

gri aluminiu

Culoare:UM

ICS.152001086 Glisiere cu montare laterală

Denumire:Cod articol

set


