


2ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ PROMO

με διάτρηση ανά  25
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Σύστημα μεταλλικών ραφιών Promo

Εφαρμογές συστήματος Promo

Σε Supermarket - Minimarket - Κάβες - Αρτοποιεία

Σε καταστήματα Σιδηρικών - Ειδών κιγκαλερίας -  Χρωμάτων - DIY

Σε καταστήματα Παιχνιδιών - Ηλεκτρονικών - Βιβλιοχαρτοπωλεία

Σε καταστήματα Pet Shop - Είδη Σπιτιού



4ORGANIZER STORES

Το σύστημα Promo βήμα-βήμα

Βήμα 1

Δημιουργήστε τον σκελετό.

κολώνα

ποδαρικόστήριγμα 
ρεγουλατόρου

ρεγουλατόρος

καπάκι

καπάκι

κολώνα

ποδαρικό

Eπιλέξτε την κολώνα ανάλογα με το ύψος που χρειάζεστε.   

Διαθέσιμα ύψη: Υ141,5cm, Υ181,5cm, Υ211,5cm.

Eπιλέξτε το ποδαρικό. 

Διαθέσιμα βάθη: Β30cm, Β40cm, Β50cm.Ύψος: Υ11,5cm

Περιλαμβάνει 2 ρεγουλατόρους και υποδοχή για ράφι βάσης. 
Για την στήριξη του στην κολώνα απαιτούνται 1 βίδα (κωδ.189006.0006) 
& 1 παξιμάδι (κωδ.189006.0007).

με
διάτρηση
ανά 25mm
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Το σύστημα Promo βήμα-βήμα

Βήμα 2

Eπιλέξτε τις πλάτες με βάση τις ανάγκες σας.

πλάτη

πλάτη

* Η ανάλυση των πλατών στις  μονάδες με συμπαγείς & διάτρητες πλάτες RL βασίζεται σε μονάδες με 1 ράφι βάσης & 1 επιπλέον ράφι.

συμπαγής πλάτη

ή

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΛΑΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΥΨΟΣ
ΚΟΛΩΝΑΣ

ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ

40 cm 50 cm

γόνδολα 141,5 cm 4 2

επίτοιχο 181,5 cm 3 1

γόνδολα 181,5 cm 6 2

επίτοιχο 211,5 cm - 4

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ & ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ 
ΠΛΑΤΕΣ RL *

ΤΥΠΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΥΨΟΣ
ΚΟΛΩΝΑΣ

ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ

40 cm 40 cm RL 50 cm

γόνδολα 141,5 cm - 4 2

επίτοιχο 181,5 cm 1 2 1

γόνδολα 181,5 cm 2 4 2

επίτοιχο 211,5 cm 2 3 -

Ανάλογα με το ύψος της επίτοιχης μονάδας ή της γόνδολας πρέπει να τοποθετήσετε το σωστό συνδυασμό πλατών για να καλύψετε όλο το ύψος.
Το συνολικό ύψος των πλατών είναι πάντα 11,5cm λιγότερο από το ύψος της κολώνας. Το υπόλοιπο καλύπτεται από το ποδαρικό.

Διαθέσιμα μήκη: Μ70cm, Μ100cm, Μ125cm
Διαθέσιμα ύψη:   Υ40 cm, Υ50 cm

Στους πίνακες που ακολουθούν θα βρείτε το συνδυασμό που χρειάζεστε*

διάτρητη πλάτη RL

210 28 47 240
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Το σύστημα Promo βήμα-βήμα

Βήμα 3

Eπιλέξτε τους βραχίονες & τα ράφια

βραχίονας

βραχίονας

ράφι βάσης

ράφι βάσης

ράφι 

ράφι 

Eπιλέξτε τους βραχίονες και τα ράφια λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω :
1. To μήκος των ραφιών πρέπει να είναι το ίδιο με το μήκος των πλατών που επιλέξατε στο βήμα 2.
2. Το βάθος του ραφιού βάσης πρέπει να είναι το ίδιο με το βάθος του ποδαρικού που επιλέξατε στο βήμα 1.
3. Για το ράφι βάσης δεν χρειάζονται βραχίονες. Το ράφι στηρίζεται πάνω στο ποδαρικό της κολώνας.
4. Για κάθε άλλο ράφι που θα επιλέξετε πρέπει να παραγγείλετε τους αντίστοιχους βραχίονες (μονάδα μέτρησης βραχίονα είναι το τεμάχιο).
5. Το βάθος του ραφιού πρέπει να είναι το ίδιο με το βάθος του βραχίονα.

Διαθέσιμα βάθη βραχίονα : Β30cm, Β40cm, Β50cm.

Διαθέσιμα μήκη ραφιού : Μ70cm, Μ100cm, Μ125cm
Διαθέσιμα βάθη ραφιού:  Β30cm, Β40cm, Β50cm.

Διαθέτει διάτρηση και στις δύο πλευρές του για να δέχεται καγκελάκια 
προστατευτικά & διαχωριστικά.

ORGANIZER STORES
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Σύστημα μεταλλικών ραφιών

210 28 47 240

Εφαρμογές - Συνθέσεις Ραφιών
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Σύστημα μεταλλικών ραφιών

ORGANIZER STORES

Εφαρμογές - Συνθέσεις Ραφιών



μήκος:   70    cm
βάθος:   58    cm
ύψος:   181,5 cm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασία

Eπίτοιχη μονάδα H181,5cm, με συμπαγείς πλάτες (3+1 ράφια)

μήκος: 100    cm
βάθος:   58    cm
ύψος:   181,5 cm

μήκος: 125    cm
βάθος:   58    cm
ύψος:   181,5 cm

χρώμαδιαστάσεις

υπόλευκο
RAL9001

Η μονάδα αποτελείται από:
- 1      κολώνα H181,5cm.
- 1 ποδαρικό Η11,5cm.
- 3 μεταλλικές πλάτες συμπαγείς
  H40cm.
- 1 μεταλλική πλάτη συμπαγής 
  Η50cm.
- 1 ράφι βάσης με βάθος 50cm. 
- 3 ράφια με βάθος 40cm.
- 6 βραχίονες Β40cm.

Το συνολικό βάθος της επίτοιχης μονά-
δας μαζί με την κολώνα είναι 58cm.
Για τη σύνδεση της κολώνας με το πο-
δαρικό απαιτούνται ένα στήριγμα ρεγου-
λατόρου, ένας ρεγουλατόρος, μία βίδα
& ένα παξιμάδι (περιλαμβάνονται στον
κωδικό σύνθεσης).

Υλικό: χάλυβας. 

Η μονάδα αποτελείται από:
- 1      κολώνα H211,5cm.
- 1 ποδαρικό Η11,5cm.
- 4 μεταλλικές πλάτες συμπαγείς
  H50cm.
- 1 ράφι βάσης με βάθος 50cm. 
- 4 ράφια με βάθος 40cm.
- 8 βραχίονες Β40cm.
Το συνολικό βάθος της επίτοιχης βασι-
κής μονάδας μαζί με την κολώνα είναι
58cm.

Για τη σύνδεση της κολώνας με το πο-
δαρικό απαιτούνται ένα στήριγμα ρεγου-
λατόρου, ένας ρεγουλατόρος, μία βίδα
& ένα παξιμάδι (περιλαμβάνονται στον
κωδικό σύνθεσης).

Υλικό: χάλυβας. 

Επιλέξτε το προφίλ τιμών που σας ταιριάζει (βλ.σελ.20).

Επιλέξτε το προφίλ τιμών που σας ταιριάζει (βλ.σελ.20).

800000.3590 1 τεμ.

800000.3592 1 τεμ.

800000.3589 1 τεμ.

μήκος:   70    cm
βάθος:   58    cm
ύψος:   211,5 cm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασία

μήκος: 100    cm
βάθος:   58    cm
ύψος:   211,5 cm

μήκος: 125    cm
βάθος:   58    cm
ύψος:   211,5 cm

χρώμαδιαστάσεις

υπόλευκο
RAL9001

800000.3591 1 τεμ.

800000.3593 1 τεμ.

800000.3588 1 τεμ.

Eπίτοιχη μονάδα H211,5cm, με συμπαγείς πλάτες (4+1 ράφια)

Επίτοιχες μονάδες

Προσθέστε 
στο τέλος της
σύνθεσης 
μία κολώνα
ιδίου ύψους &
ένα ποδαρικό
ιδίου βάθους
με τα 
εξαρτήματα
σύνδεσής τους
(800000.3608)

Προσθέστε 
στο τέλος της
σύνθεσης 
μία κολώνα
ιδίου ύψους &
ένα ποδαρικό
ιδίου βάθους 
με τα 
εξαρτήματα
σύνδεσής τους
(800000.3609)
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κατόπιν παραγγελίας

κωδικός ροής

Επίτοιχες μονάδες

μήκος:   70    cm
βάθος:   58    cm
ύψος:   181,5 cm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασία

Eπίτοιχη μονάδα H181,5cm, με διάτρητες πλάτες (1+1 ράφια)

μήκος: 100    cm
βάθος:   58    cm
ύψος:   181,5 cm

μήκος: 125    cm
βάθος:   58    cm
ύψος:   181,5 cm

χρώμαδιαστάσεις

υπόλευκο
RAL9001

Η μονάδα αποτελείται από:
- 1      κολώνα H181,5cm.
- 1 ποδαρικό Η11,5cm.
- 2 μεταλλικές πλάτες διάτρητες
  H40cm.
- 1 μεταλλική πλάτη συμπαγής Η40cm.
- 1 μεταλλική πλάτη συμπαγής Η50cm.
- 1 ράφι βάσης με βάθος 50cm. 
- 1 ράφι με βάθος 40cm.
- 2 βραχίονες Β40cm.

Το συνολικό βάθος της επίτοιχης βασι-
κής μονάδας μαζί με την κολώνα είναι
58cm.
Για τη σύνδεση της κολώνας με το πο-
δαρικό απαιτούνται ένα στήριγμα ρεγου-
λατόρου, ένας ρεγουλατόρος, μία βίδα
& ένα παξιμάδι (περιλαμβάνονται στον
κωδικό σύνθεσης).
Υλικό: χάλυβας. Επιλέξτε το προφίλ τιμών που σας ταιριάζει (βλ.σελ.20).

800000.3594 1 τεμ.

800000.3599 1 τεμ.

800000.3596 1 τεμ.

Προσθέστε 
στο τέλος της
σύνθεσης 
μία κολώνα
ιδίου ύψους &
ένα ποδαρικό
ιδίου βάθους 
με τα 
εξαρτήματα
σύνδεσής τους
(800000.3608)

Η μονάδα αποτελείται από:
- 1      κολώνα H211,5cm.
- 1 ποδαρικό Η11,5cm.
- 3 μεταλλικές πλάτες διάτρητες
  H40cm.
- 2 μεταλλικές πλάτες συμπαγείς 
  Η40cm.
- 1 ράφι βάσης με βάθος 50cm. 
- 1 ράφι με βάθος 40cm.
- 2 βραχίονες Β40cm.

Το συνολικό βάθος της επίτοιχης βασι-
κής μονάδας μαζί με την κολώνα είναι
58cm.
Για τη σύνδεση της κολώνας με το ποδα-
ρικό απαιτούνται ένα στήριγμα ρεγουλα-
τόρου, ένας ρεγουλατόρος, μία βίδα &
ένα παξιμάδι (περιλαμβάνονται στον κω-
δικό σύνθεσης).

Υλικό: χάλυβας. Επιλέξτε το προφίλ τιμών που σας ταιριάζει (βλ.σελ.20).

μήκος:   70    cm
βάθος:   58    cm
ύψος:   211,5 cm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασία

μήκος: 100    cm
βάθος:   58    cm
ύψος:   211,5 cm

μήκος: 125    cm
βάθος:   58    cm
ύψος:   211,5 cm

χρώμαδιαστάσεις

υπόλευκο
RAL9001

800000.3595 1 τεμ.

800000.3598 1 τεμ.

800000.3597 1 τεμ.

Eπίτοιχη μονάδα H211,5cm, με συμπαγείς πλάτες (1+1 ράφια)

Προσθέστε 
στο τέλος της
σύνθεσης 
μία κολώνα
ιδίου ύψους &
ένα ποδαρικό
ιδίου βάθους
με τα 
εξαρτήματα
σύνδεσής τους
(800000.3609)
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Δείτε άγκιστρα

κρέμασης που

σας εξυπηρετούν

(σελ.18).

ORGANIZER STORES



μήκος:   70    cm
βάθος: 108    cm
ύψος:   141,5 cm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασία

Γόνδολα H141,5cm, με συμπαγείς πλάτες (4+2 ράφια)

μήκος:  100    cm
βάθος:  108    cm
ύψος:   141,5 cm

μήκος: 125    cm
βάθος: 108    cm
ύψος:   141,5 cm

χρώμαδιαστάσεις

υπόλευκο
RAL9001

Η μονάδα αποτελείται από:
- 1      κολώνα H141,5cm.
- 2 ποδαρικά Η11,5cm.
- 4 μεταλλικές πλάτες συμπαγείς
  H40cm.
- 2 μεταλλικές πλάτες συμπαγείς
  H50cm.
- 2 ράφια βάσης με βάθος 50cm. 
- 4 ράφια με βάθος 40cm.
- 8 βραχίονες Β40cm.

Το συνολικό βάθος της γόνδολας μαζί με
την κολώνα είναι 108cm.
Για τη σύνδεση της κολώνας με το ποδα-
ρικό απαιτούνται ένα στήριγμα ρεγουλα-
τόρου, ένας ρεγουλατόρος, δύο βίδες &
δύο παξιμάδια (περιλαμβάνονται στον κω-
δικό σύνθεσης).

Υλικό: χάλυβας. Επιλέξτε το προφίλ τιμών που σας ταιριάζει (βλ.σελ.20).

800000.3600 1 τεμ.

800000.3601 1 τεμ.

800000.3602 1 τεμ.

Γόνδολες

Προσθέστε 
στο τέλος της
σύνθεσης 
μία κολώνα
ιδίου ύψους &
ένα ποδαρικό
ιδίου βάθους
με τα 
εξαρτήματα
σύνδεσής τους
(800000.3610)
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μήκος:   70    cm
βάθος: 108    cm
ύψος:   141,5 cm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασία

Γόνδολα H141,5cm, με διάτρητες πλάτες RL (2+2 ράφια)

μήκος:  100    cm
βάθος:  108    cm
ύψος:   141,5 cm

μήκος: 125    cm
βάθος: 108    cm
ύψος:   141,5 cm

χρώμαδιαστάσεις

υπόλευκο
RAL9001

Η μονάδα αποτελείται από:
- 1      κολώνα H141,5cm.
- 2 ποδαρικά Η11,5cm.
- 4 μεταλλικές πλάτες διάτρητες RL
  Η40cm.
- 2 μεταλλικές πλάτες συμπαγείς
  H50cm.
- 2 ράφια βάσης με βάθος 50cm. 
- 2 ράφια με βάθος 40cm.
- 4 βραχίονες Β40cm.

Το συνολικό βάθος της γόνδολας μαζί με
την κολώνα είναι 108cm.
Για τη σύνδεση της κολώνας με το ποδα-
ρικό απαιτούνται ένα στήριγμα ρεγουλα-
τόρου, ένας ρεγουλατόρος δύο βίδες &
δύο παξιμάδια (περιλαμβάνονται 
στον κωδικό 
σύνθεσης).

Υλικό: χάλυβας. 
Επιλέξτε το προφίλ τιμών που σας ταιριάζει (βλ.σελ.20).

800000.3603 1 τεμ.

800000.3604 1 τεμ.

800000.3605 1 τεμ.

Προσθέστε 
στο τέλος της
σύνθεσης 
μία κολώνα
ιδίου ύψους &
ένα ποδαρικό
ιδίου βάθους
με τα 
εξαρτήματα
σύνδεσής τους
(800000.3610)

Δείτε άγκιστρα

κρέμασης που

σας εξυπηρετούν

(σελ.18).

210 28 47 240



κατόπιν παραγγελίας

κωδικός ροής

Kολώνες & ποδαρικά

12ORGANIZER STORES

Υλικό: χάλυβας.

189001.0021H141,5 cm

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Kολώνα διατομής 80x30mm, με διάτρηση ανά 25mm

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

υπόλευκο RAL9001

189001.0000H211,5 cm

189001.0013H181,5 cm

Υλικό: πλαστικό.

189006.004480 x 30  mm

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Καπάκι κολώνας.

1 τεμ.λευκό

με
διάτρηση
ανά
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Kολώνες, ρεγουλατόροι & στηρίγματα, ποδαρικά

ÐåñéëáìâÜíåé 2 ñåãïõëáôüñïõò & óôÞñéîç ãéá ñÜöé âÜóçò. Για τη σύνδεσή του στην κολώνα απαιτούνται

μια βίδα και ένα παξιμάδι. Υλικό: χάλυβας.

Για κάθε κολώνα 80x30mm με διάτρηση ανά 25mm απαιτούνται ένα στήριγμα ρεγουλατόρου και ένας

ρεγουλατόρος.

Για κάθε κολώνα 80x30mm με διάτρηση ανά 25mm απαιτούνται ένα στήριγμα ρεγουλατόρου και ένας

ρεγουλατόρος.

Για κάθε ποδαρικό κολώνας απαιτούνται μια βίδα και ένα παξιμάδι.

Για κάθε ποδαρικό κολώνας απαιτούνται μια βίδα και ένα παξιμάδι.

189002.0007Β30 x Υ11,5cm

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Ποδαρικό κολώνας.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

υπόλευκο RAL9001

189002.0009Β50 x Υ11,5cm

189002.0008Β40 x Υ11,5cm

189006.0004M10 x 60 ZINK

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Ρεγουλατόρος Ø30.

1 τεμ.γαλβανιζέ

189006.0005-

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Στήριγμα ρεγουλατόρου.

1 τεμ.γαλβανιζέ

189006.0007M10 ZINK

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Παξιμάδι.

1 τεμ.γαλβανιζέ

189006.0006M10 x 50 ZINK

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Βίδα.

1 τεμ.-

210 28 47 240
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κατόπιν παραγγελίας

κωδικός ροής

Πλάτες

ORGANIZER STORES

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Πλάτη συμπαγής, για κολώνα με διάτρηση ανά 25mm

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

υπόλευκο RAL9001

Δείτε το πινακάκι με τα παραδείγματα. Πόσες πλάτες χρειάζονται ανά ύψος κολώνας.

Υλικό: χάλυβας.

189003.0000M125 x Υ40cm

189003.0001M125 x Υ50cm

189003.0047M70 x Υ40cm

189003.0041M70 x Υ50cm

189003.0040M100 x Υ50cm

189003.0051M100 x Υ40cm

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΛΑΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΥΨΟΣ
ΚΟΛΩΝΑΣ

ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ

40 cm 50 cm

γόνδολα 141,5 cm 4 2

επίτοιχο 181,5 cm 3 1

γόνδολα 181,5 cm 6 2

επίτοιχο 211,5 cm - 4



κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Πλάτη διάτρητη, για κολώνα με διάτρηση ανά 25mm

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

υπόλευκο RAL9001

Δείτε το πινακάκι με τα παραδείγματα. Πόσες πλάτες χρειάζονται ανά ύψος κολώνας.

Υλικό: χάλυβας.

189003.0058M70 x Υ40cm

189003.0101M125 x Υ40cm
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Πλάτες

189003.0056M100 x Υ40cm

Δείτε άγκιστρα

κρέμασης που

σας εξυπηρετούν

(σελ.18).

210 28 47 240

* Η ανάλυση των πλατών στις  μονάδες
με συμπαγείς & διάτρητες πλάτες RL
βασίζεται σε μονάδες με 1 ράφι βάσης
& 1 επιπλέον ράφι.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ & ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ 
ΠΛΑΤΕΣ RL *

ΤΥΠΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΥΨΟΣ
ΚΟΛΩΝΑΣ

ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ

40 cm 40 cm RL 50 cm

γόνδολα 141,5 cm - 4 2

επίτοιχο 181,5 cm 1 2 1

γόνδολα 181,5 cm 2 4 2

επίτοιχο 211,5 cm 2 3 -



Kατάλληλος για τις κολώνες με διάτρηση ανά 25mm. Για κάθε ράφι διάτρητο RAL9001 απαιτούνται

δύο τεμάχια βραχίονες ιδίου βάθους. Υλικό: χάλυβας.

16

κατόπιν παραγγελίας

κωδικός ροής

Καπάκια γόνδολας & βραχίονες

189004.0009Β30 cm

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Βραχίονας με 2 εγκοπές. Παίρνει κλίση 15°.

1 τεμ.υπόλευκο RAL9001

Kατάλληλος για τις κολώνες με διάτρηση ανά 25mm. Για κάθε ράφι διάτρητο RAL9001 απαιτούνται

δύο τεμάχια βραχίονες ιδίου βάθους. Υλικό: χάλυβας.

189004.0010Β40 cm

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Βραχίονας με 3 εγκοπές. Παίρνει κλίση 15°.

1 τεμ.υπόλευκο RAL9001

Kατάλληλος για τις κολώνες με διάτρηση ανά 25mm. Για κάθε ράφι διάτρητο RAL9001 απαιτούνται

δύο τεμάχια βραχίονες ιδίου βάθους. Υλικό: χάλυβας.

189004.0011Β50 cm

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Βραχίονας με 4 εγκοπές. Παίρνει κλίση 15°.

1 τεμ.υπόλευκο RAL9001

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Καπάκι γόνδολας για κολώνα 80x30mm.

1 τεμ.

1 τεμ.

υπόλευκο RAL9001

189006.0039Β70 cm

189006.0041Β125 cm

Τοποθετείται στο πάνω μέρος της γόνδολας για να καλύπτει το κενό μεταξύ των πλατών. 

Υλικό: χάλυβας.

189006.0040Β100 cm 1 τεμ.

ORGANIZER STORES



Ράφι μεταλλικό διάτρητο.

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

υπόλευκο RAL9001
Ãéá ôçí óôÞñéîÞ ôïõ áðáéôåßôáé δύο βραχίο-

νες ìå ôï ßäéï âÜèïò.

Τα ράφια που χρησιμοποιούμε για βάση

δεν χρειάζονται βραχίονες γιατί στηρίζον-

ται στο ποδαρικό.

Διαθέτει διάτρηση και στις δύο πλευρές

του για να δέχεται καγκελάκια προστατευ-

τικά & διαχωριστικά

Υλικό: χάλυβας.

189005.0032M100 x B50cm

189005.0034M125 x B30cm

189005.0035M125 x B40cm

189005.0036M125 x B50cm

189005.0023M70 x B30cm

189005.0024M70 x B40cm

189005.0025M70 x B50cm

189005.0031M100 x B40cm

17

Μεταλλικά ράφιαΜεταλλικά ράφια & μπάρες κρέμασης

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

Mπάρα κρέμασης για κολώνα με διάτρηση ανά 25mm, διατομής 30x15mm.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

υπόλευκο RAL9001

189001.0023Μ70 cm

189006.0065Μ125 cm

Δέχεται åéäéêÜ Üãκéóôñá ìðÜñáò. Υλικό: χάλυβας

189006.0064Μ100 cm

189005.0030M100 x B30cm

210 28 47 240
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κατόπιν παραγγελίας

κωδικός ροής

Άγκιστρα μονά για διάτρητες πλάτες

173201.0157L8cm Ø3,4mm

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

-

Άγκιστρο απλό, για äéÜôñçôåò ðëÜôåò 

1 τεμ.

173201.0159L12cm Ø3,4mm - 1 τεμ.

173201.0161L16cm Ø3,4mm - 1 τεμ.

173201.0162L20cm Ø3,4mm - 1 τεμ.

γαλβανιζέ

173201.0063L30cm Ø6mm

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

-

Άγκιστρο μονό, για äéÜôñçôåò ðëÜôåò 

1 τεμ.

173201.0130L40cm Ø6mm - 1 τεμ.

γαλβανιζέ

173201.0163L30cm - Ø4,8mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

-

Άγκιστρο μονό με κλιπ, για äéÜôñçôåò ðëÜôåò 

1 τεμ.

χρώμα

γαλβανιζέ

173201.0164L20cm x Ø4,8mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

-

Άγκιστρο μονό με κλιπ & ταμπέλα τιμής, για äéÜôñçôåò ðëÜôåò 

1 τεμ.

χρώμα

173201.0165L30cm x Ø4,8mm - 1 τεμ.

γαλβανιζέ

ÄéáèÝôåé êïýìðùìá (êëéð) ðïõ áóöáëßæåé óôéò ôñýðåò ôùí äéÜôñçôùí ðëáôþí.

30

15

ÄéáèÝôåé êïýìðùìá (êëéð) ðïõ áóöáëßæåé óôéò ôñýðåò ôùí äéÜôñçôùí ðëáôþí.

ORGANIZER STORES
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Άγκιστρα διπλά για διάτρητες πλάτες

173201.0166L20cm Ø4,8mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

-

Άγκιστρο διπλό με κλιπ, για äéÜôñçôåò ðëÜôåò RL 

1 τεμ.

χρώμα

173201.0167L30cm Ø4,8mm - 1 τεμ.

γαλβανιζέ

ÄéáèÝôåé êïýìðùìá (êëéð) ðïõ áóöáëßæåé óôéò ôñýðåò ôùí äéÜôñçôùí ðëáôþí.

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

-

Άγκιστρο διπλό με κλιπ & ταμπέλα τιμής, για äéÜôñçôåò ðëÜôåò RL 

1 τεμ.

χρώμα

173201.0169L30cm x Ø4,8mm γαλβανιζέ

ÄéáèÝôåé êïýìðùìá (êëéð) ðïõ áóöáëßæåé óôéò ôñýðåò ôùí äéÜôñçôùí ðëáôþí.

173201.0190L30cm x Ø4,8mm

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

-

Άγκιστρο διπλό με κλιπ, για äéÜôñçôåò ðëÜôåò RL 

1 τεμ.

χρώμα

γαλβανιζέ

ÄéáèÝôåé êïýìðùìá (êëéð) ðïõ áóöáëßæåé óôéò ôñýðåò ôùí äéÜôñçôùí ðëáôþí.

210 28 47 240
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κατόπιν παραγγελίας

κωδικός ροής

Σύστημα μεταλλικών ραφιών

Προφίλ τιμών για ράφια

189006.0002L70 x 3,9 cm

κωδικός παραγγελίαςχρώμαi διαθ/τητασυσκευασία

1 τεμ.

189006.0001L100 x 3,9 cm 1 τεμ.

189006.0000L125 x 3,9 cm 1 τεμ.

ÄÝ÷åôáé åôéêÝôá ôéìþí ýøïõò 3,9cm Þ/êáé ÷ñùìáôéóôÞ ôáéíßá. 

διαφανές
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