
HÖJDALTERNATIVFÄRGALTERNATIV LÅDOR

-500 
Vit-
pigmenterad

-510 
Duvblå

-563 
Antracit

Lådfack Rabo 24 stora lådor 
med sockel
Med stora lådor. 
Invändiga mått: 30x32 cm. 
Mått: 150x37x98 cm.

Med massor av lådor är detta en väldigt funktionell möbel 

med plats för både det ena och det andra. Rabo är tillverkad 

i 18 mm vitpigmenterat björkkryssfaner av högsta kvalitet 

och finns i flera varianter.

Lådfack Rabo

Lådfack Rabo
Med massor av lådor är detta en väldigt funktionell möbel med plats
för både det ena och det andra. Rabo är tillverkad i 18 mm
vitpigmenterat björkkryssfaner av högsta kvalitet och finns i flera
varianter.

Lådorna är försedda
med rullexpansion.

Välj mellan 3 olika färger på
lådfronterna.

Välj mellan sockel
eller låsbara hjul.

38731-... Lådfack Rabo 24 stora lådor med
sockel 14.185:- (342)
38729-... Lådfack Rabo 24 stora lådor med
hjul 13.850:-
Med stora lådor, invändigt mått: 30x32 cm. Mått:
150x37x98 cm. -... fylls ut med färgnummer för lådor.
(342)

38730-... Lådfack Rabo 18 stora lådor med
sockel 11.965:- (342)
38728-... Lådfack Rabo 18 stora lådor med
hjul 11.755:-
-500 Vitpigmenterad,   -510 Duvblå,   -563 Antracit
Med stora lådor, invändigt mått: 30x32 cm. Mått:
113x37x98 cm. -... fylls ut med färgnummer för lådor.
(342)

Välj mellan stora eller
små lådor, med eller
utan öppna hyllor.
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150 x 98 cm

24 stora lådor

152 x 98 cm

24 små lådor
+ 3 hyllor

113 x 98 cm

18 stora lådor

86 x 98 cm

12 små lådor
+ 3 hyllor

86 x 98 cm

18 små lådor
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Välj mellan 3 olika färger 
på lådfronterna

Lådorna är försedda 
med rullexpansion

Välj mellan sockel eller 
låsbara hjul

Välj mellan stora eller små lådor, 
med eller öppna hyllor

Lådfack Rabo
Med massor av lådor är detta en väldigt funktionell möbel med plats
för både det ena och det andra. Rabo är tillverkad i 18 mm
vitpigmenterat björkkryssfaner av högsta kvalitet och finns i flera
varianter.

Lådorna är försedda
med rullexpansion.

Välj mellan 3 olika färger på
lådfronterna.

Välj mellan sockel
eller låsbara hjul.

38731-... Lådfack Rabo 24 stora lådor med
sockel 14.185:- (342)
38729-... Lådfack Rabo 24 stora lådor med
hjul 13.850:-
Med stora lådor, invändigt mått: 30x32 cm. Mått:
150x37x98 cm. -... fylls ut med färgnummer för lådor.
(342)

38730-... Lådfack Rabo 18 stora lådor med
sockel 11.965:- (342)
38728-... Lådfack Rabo 18 stora lådor med
hjul 11.755:-
-500 Vitpigmenterad,   -510 Duvblå,   -563 Antracit
Med stora lådor, invändigt mått: 30x32 cm. Mått:
113x37x98 cm. -... fylls ut med färgnummer för lådor.
(342)

Välj mellan stora eller
små lådor, med eller
utan öppna hyllor.
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MODELLÖVERSIKT



Alternativ Rabo

38731-... Lådfack Rabo 24 stora lådor med sockel
Med stora lådor. Invändiga mått: 30x32 cm. Mått: 150x37x98 cm.
38729-... Lådfack Rabo 24 stora lådor med hjul
Med stora lådor. Invändiga mått: 30x32 cm. Mått: 150x37x98 cm.

-500 Vitpigmenterad  -510 Duvblå  -563 Antracit

38730-... Lådfack Rabo 18 stora lådor med sockel
Med stora lådor. Invändiga mått: 30x32 cm. Mått: 113x37x98 cm.
38728-... Lådfack Rabo 18 stora lådor med hjul
Med stora lådor. Invändiga mått: 30x32 cm. Mått: 113x37x98 cm.

-500 Vitpigmenterad  -510 Duvblå  -563 Antracit


