
COD RP 001
Raft cu 3 polite 550x360 mm                              
- 3 polite albe 550x360 mm                                   
- 8 tuburi transparente 350 mm                           
- 4 picioare transparente, 100 mm                     
- 2 tuburi transparente cu sectiune 2,5 mm, lungime 
350 mm, pentru header                                                                    
- un header din forex, pentru a�saj, 560x300 mm

RAFTURI RECTANGULARE CU POLITE 550X360 MM

COD RP 002
Raft cu 4 polite 550x360 mm                              
- 4 polite albe 550x360 mm                                   
- 12 tuburi transparente 350 mm                           
- 4 picioare transparente, 100 mm                     
- 2 tuburi transparente cu sectiune 2,5 mm, lungime 
350 mm, pentru header                                                                    
- un header din forex, pentru a�saj, 560x300 mm

COD RP 003
Raft cu 5 polite 550x360 mm                              
- 5 polite albe 550x360 mm                                   
- 16 tuburi transparente 300 mm                           
- 4 picioare transparente, 100 mm                     
- 2 tuburi transparente cu sectiune 2,5 mm, lungime 
300 mm, pentru header                                                                    
- un header din forex, pentru a�saj, 560x300 mm



COD RP 004
Raft cu 3 polite 360x360 mm                              
- 3 polite albe 360x360 mm                                   
- 8 tuburi transparente 350 mm                           
- 4 picioare transparente, 100 mm                     
- 2 tuburi transparente cu sectiune 2,5 mm, lungime 
350 mm, pentru header                                                                    
- un header din forex, pentru a�saj, 400x300 mm

RAFTURI RECTANGULARE CU POLITE 360X360 MM

COD RP 005
Raft cu 4 polite 360x360 mm                              
- 4 polite albe 360x360 mm                                   
- 12 tuburi transparente 350 mm                           
- 4 picioare transparente, 100 mm                     
- 2 tuburi transparente cu sectiune 2,5 mm, lungime 
350 mm, pentru header                                                                    
- un header din forex, pentru a�saj, 400x300 mm

COD RP 006
Raft cu 5 polite 360x360 mm                              
- 5 polite albe 360x360 mm                                   
- 16 tuburi transparente 300 mm                           
- 4 picioare transparente, 100 mm                     
- 2 tuburi transparente cu sectiune 2,5 mm, lungime 
300 mm, pentru header                                                                    
- un header din forex, pentru a�saj, 400x300 mm



COD RP 007
Raft cu 3 polite cu diamentrul 490 mm                              
- 3 polite albe diametru 490 mm                                   
- 8 tuburi transparente 350 mm                           
- 4 picioare transparente, 100 mm                     
- 2 tuburi transparente cu sectiune 2,5 mm, lungime 
350 mm, pentru header                                                                    
- un header din forex, pentru a�saj, 490x300 mm

RAFTURI ROTUNDE CU POLITE DIAMETRU 490 MM

COD RP 008
Raft cu 4 polite cu diametrul 490 mm                              
- 4 polite albe diametru 490 mm                                   
- 12 tuburi transparente 350 mm                           
- 4 picioare transparente, 100 mm                     
- 2 tuburi transparente cu sectiune 2,5 mm, lungime 
350 mm, pentru header                                                                    
- un header din forex, pentru a�saj, 490x300 mm

COD RP 009
Raft cu 5 polite cu diametrul 490 mm                              
- 5 polite albe diametru 490 mm                                   
- 16 tuburi transparente 300 mm                           
- 4 picioare transparente, 100 mm                     
- 2 tuburi transparente cu sectiune 2,5 mm, lungime 
300 mm, pentru header                                                                    
- un header din forex, pentru a�saj, 490x300 mm



COD RP 010
Raft cu 3 polite 360x360 mm                              
- 3 polite albe 360x360 mm                                   
- 6 tuburi transparente 350 mm                           
- 4 picioare transparente, 100 mm                     
- 3 tuburi transparente cu sectiune 2,5 mm, lungime 
350 mm, pentru header                                                                    
- doua headere din forex, pentru a�saj, 370x300 mm

RAFTURI DE COLT CU POLITE 360X360 MM

COD RP 011
Raft cu 4 polite 360x360 mm                              
- 4 polite albe 360x360 mm                                   
- 9 tuburi transparente 350 mm                           
- 4 picioare transparente, 100 mm                     
- 3 tuburi transparente cu sectiune 2,5 mm, lungime 
350 mm, pentru header                                                                    
- doua headere din forex, pentru a�saj, 370x300 mm

COD RP 012
Raft cu 5 polite 360x360 mm                              
- 5 polite albe 360x360 mm                                   
- 12 tuburi transparente 300 mm                           
- 4 picioare transparente, 100 mm                     
- 3 tuburi transparente cu sectiune 2,5 mm, lungime 
350 mm, pentru header                                                                    
- doua headere din forex, pentru a�saj, 370x300 mm


