Fiókcsúszók

Kihúzható konyhai tárolók
Kamraszekrény, csillapított
csukódással

MINI golyós fiókcsúszók
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MD/45 teljes kihúzhatóságú fiókcsúszók
Teljes kihúzhatóságú fióksín, mely szétszedhető egy műanyag kar elmozdításával, így
kivehető a fiók.
Teherbírás:
45 kg
A fiókcsúszók felülete: horganyzott acél
Hosszméretek: 250, 300, 350, 400, 450, 500,
550, 600, 650 és 700 mm
MH fiókcsúszók
Rejtett, önbehúzós, csillapítós, teljes kihúzhatóságú fiókcsúszók kuplunggal
fa fiókokhoz.
Teherbírás:
40 kg
A fiókcsúszók felülete: horganyzott acél
Hosszméretek: 300, 350, 400, 450
és 500 mm

Mándli rudak, tartók, függesztők
Kerek:
Ovál:

d=25 × 0,7 mm
30 × 15 × 0,7 mm

Ovál és kerek
mándli rúd tartók

Mándli rúd függesztők

Magic corner, univerzális
kihúzható konyhai sarok
Méretek:
Szélesség:
Magasság:
Mélység:
Teherbírás:
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Teherbírás: 100 kg

660 mm
600 mm
510 mm
80 kg

Gázrugós bútorszerelvények, felnyíló ollós vasalat
Gázrugós
franciaágyvasalat:
Rugóerő: 900, 1000,
1200 és 1400 N

Felnyíló ollós
vasalat

Gázrugós
heverővasalat:
Rugóerő:
600 és 700 N
Gázrugós felnyitó:

Ruhalift

Ágykeret vasalatok

12601660
16002060
19602360

Gázrugós lenyitó:

Rugóerő:
50, 60, 80, 100 és
120 N

A felső szekrények
helykihasználásához
alkalmazható termék.
Mérete: 75-117 cm,
állítható
Teherbírása: 10 kg

Ágykeret vasalat
'3750'

Ágykeret támasztó vasalat
'3892'

ALU bútorlábak
Állítható alumínium bútorlábak
Kétféle kivitel:
• 40 × 40 mm,
• d = 40 mm.
Kétféle magasság:
• 100 - 115 mm,
• 150 - 165 mm.

Munkalap fordító, toldó és végzáró
Univerzális termékek munkalapok (konyhapultok) fordítására,
toldására és végzárására.
Felülete:
Magasság:
Hossz:

eloxált alumínium.
30 vagy 40 mm
600 mm (toldó)
615 mm (fordító és végzáró)

Bútorláb ‘706’ és '706R' (állítható)

Kihúzható vállfatartó

Alapanyag: műanyag
CATAS által minősített termék.
Felület: alumínium szürke
(RAL 9006) vagy fényes króm.

A szekrényekben tárolt ruhák kivételét
könnyítik meg a kihúzható vállfatartók. A
termékek 4 × 16 mm-es facsavarokkal egyszerűen rögzíthetők.
Elérhető méretek:
• 250 mm (223 × 32 mm)
• 300 mm (276 × 32 mm)

• 350 mm (325 × 32 mm)
• 400 mm (375 × 32 mm)

• 450 mm (423 × 32 mm)
• 500 mm (473 × 32 mm)

Bútorláb 706R, alu, állítható

Bútorláb 706, króm

Mérete:
Magassága:
Magassága:

75 × 75 mm
50 mm (ALU)
60 mm (KRÓM)

Webáruházunkban minden termékünk megtalálható: www.mote.hu
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FIGYELEM! Ez a kiadvány nem a teljes termékkínálatunkat mutatja be.
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Magasság (mm)

Termék: A (mm) B (mm) C (mm)
MINI-182/313
MINI-214/347
MINI-246/410
MINI-278/458
MINI-310/521

Mélység (mm)

Mindkét irányba kihúzható (alternáló)
fiókcsúszó. A '/' jel előtti szám a fiókcsúszó
összetolt méretét jelöli, a '/' utáni a beépítendő fiók maximális mélységét mutatja.
Teherbírás:
10 kg
A fiókcsúszók felülete: horganyzott acél

Szélesség (mm)
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A

Kosarak száma

Méretek:

Bútorszerelvények

MOTE Kft.
H–8000 Székesfehérvár, Berényi út 72–100.
(Videoton Ipari Park IV. kapu, 190. épület)
Telefon: +36 22 50 80 10
Fax: +36 22 50 80 11
E-mail: info@mote.hu
Web: www.mote.hu

Konyhabútor szerelvények
Belső konyhaszekrény
akasztó (fehér, bézs, barna)

Munkalap összehúzó
(65, 100, 140 mm)

Tolóajtó szerelvények

Tolóajtó szerelvények

S100 beltéri térelválasztó tolóajtó szerelvény

S300 gardrób tolóajtó szerelvény

Excenteres bútorakasztó
Termékek:
Ajtólapok vastagsága:
Terhelhetőség:

Támasztó láb és tartozékai
(100, 120, 150 mm)

Öntapadós csavartakaró

Univerzális konyhaszekrény
függesztő és sín

Sarokvasak

DUPLO polctartó

A felső (ART. 0390) és az alsó (ART. 0300) profilok 2000 mm és
3000 mm hosszban vásárolhatók meg.
Terhelhetőség:
50 kg ajtólaponként
Kétféle alsó görgő vásárolható: hagyományos (ART.0386 –
széles alukeretekhez is szerelhető) és 3 mm állítási lehetőségű
(ART.1213) típus.
S300-0383-386 egységcsomag tartalma ajtólaponként:
• 2 db felső görgő (ART.0383) • 2 db alsó görgő (ART.0386)
• 2 db végütköző (ART.0391) • 2 db kapocs a felső görgőhöz (ART.0392)
S300-0383-1213 egységcsomag tartalma ajtólaponként:
• 2 db felső görgő (ART.0383) • 2 db alsó görgő (ART. 1213)
• 2 db végütköző (ART.0391)
Példa
Tolójató szerelvények kétajtós, 2000 mm-es gardróbszekrényhez:
• 2 db 2000 mm hosszú felső profil (ART.0390)
• 2 db 2000 mm hosszú alsó profil (ART.0300)
• 2 db S300-'0383-386' vagy S300-'0383-1213' szett (1 db
ajtólaponként)

Egységcsomag tartalma: S100-1900-T S100-3000-T
felső profil (ART.0110)
1900 mm
3000 mm
felső görgő (ART.0112)
2 db
2 db
végütköző (ART.0113)
2 db
2 db
felső profilfüggesztő (ART.0114)
4 db
8 db
alsó megvezető (ART.0251)
1 db
1 db
szerelő szerszám (ART.0229)
1 db
1 db
Igény esetén külön is vásárolható görgő szett ajtólaponként.

Felső profil

Műanyag sarokrögzítő
(fehér, beige; 21×21×24 mm, MINI: egyfuratos)

S100-1900-T és S100-3000-T
20-40 mm
70 kg ajtólaponként

S100 görgőszett

S300-0383-386 görgőszett

Felső profil
Alsó profil

Kivetőpántok – euro csavaros talppal
TM ráütődő pánt, 110°

TM félig ráütődő pánt, 110°

Műanyag előlap tartó

S200 gardrób tolóajtó szerelvény

TM pánt, 45°

TM sarokpánt, 90°

Billentyűzettartó

Alsó profil

TM közézáródó pánt, 110°
S1500 gardrób tolóajtó szerelvény

A felső (ART. 0200) profilok 2000, 3000 és 4000 mm hosszban,
míg az ajtóba illeszthető alsó profil (ART. 0211) 2000 mm hosszban vásárolható.
Terhelhetőség:
40 kg ajtólaponként
Az ajtólaponként megvásárolható egységcsomag tartalma:
• 2 db felső görgő (ART.0210)
• 2 db végütköző (ART.0202)
• 1 db alsó megvezető (ART.0212)
Példa
Tolójató szerelvények kétajtós, 2000 mm-es gardróbszekrényhez:
• 1 db 2000 mm hosszú felső profil (ART.0200)
• 1 db 2000 mm hosszú, ajtóba illeszthető alsó profil (ART.0200)
• 2 db S200 szett/ajtó (1 db ajtólaponként)
• 4 db S200 műanyag előlap tartó (igény szerint)

TM sarokpánt, 165°

5701 rúdfogantyú
Ø 12 mm

A profil/sín (ART.1500) 2000 és 3000 mm hosszban vásárolható.
Terhelhetőség:
30 kg ajtólaponként
Az S1500 típusú tolóajtó szerelvények szerelhetők az ALU1
(keskeny) típusú alumínium ajtókeretekhez is.
Az ajtólaponként megvásárolható egységcsomag tartalma:
• 2 db felső görgő (ART.1502)
• 2 db alsó görgő (ART. 1501)
Példa
Tolójató szerelvények kétajtós, 2000 mm-es gardróbszekrényhez:
• 4 db 2000 mm hosszú felső/alsó profil (ART. 1500)
• 2 db S1500-'1501-1502' szett/ajtó (1 db ajtólaponként)

Felület:
• alumínium,
• inox hatású.
Külső méret:
Belső mérete:
Egérpad mérete:

550 × 270/420 mm
525 × 190 mm
185 × 185 mm

Furattávok: 96 mm-től 792 mm-ig.
A teljes fogantyúválaszték megtalálható
honlapunkon: www.mote.hu

Bútorgörgők, bútorzár
25-ös Saci bútorgörgő

Bútorgörgő, Ø40, talpas

Felső profil

S200 görgőszett

S1500-'1501-1502' görgőszett

Bútorzár, Quadra 40×40 mm
Alsó profil

Műanyag előlap tartó

Felső/alsó profil

