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Display de Galerii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

Complet inclusiv console (de la 240 cm 3 console),  
capete, inele şi cârlige, cât şi elemente de fixare  
- fiecare galerie separat înfoliată -                                                              
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alb-auriu .0113 

negru-auriu .2113 

verde-auriu .0713 

albastru-auriu .0913 

cupru-auriu .1213 

antracit-argint .3029 

Complet inclusiv console de 18 cm (de la 240 cm 3 console),  
capete, inele şi cârlige, cât şi elemente de fixare  
teava: plastifiata 
componente: plastic 
- fiecare galerie separat înfoliată -                                                              

Display de Galerii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

Display de Galerii si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 
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Complet inclusiv console de 18 cm (de la 240 cm 3 console),  
capete, inele şi cârlige, cât şi elemente de fixare  
- fiecare galerie separat înfoliată -                                                              

bej-natur .0317 

alb .01 

teracota-cires .0522 

maro-nuc .0419 

Display de Galerii si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

stejar .45 

negru .21 

Display de Galerii  

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 
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Complet inclusiv console de 18 cm (de la 240 cm 3 console),  
capete, inele şi cârlige, cât şi elemente de fixare  
- fiecare galerie separat înfoliată -                                                              

Display de Galerii  

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

Display de Galerii si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

natur .17 

cires .22 

wenge .63 

stejar-deschis .16 

nuc .19 

stejar .18 
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Display de Galerii  

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

Complet: inclusiv console de 25 cm (de la 240 cm 3 console),  

capete, inele şi cârlige, cât şi elemente de fixare  
- fiecare galerie separat înfoliată -                                                              

natur .17 

cires .22 

wenge .63 

stejar-deschis .16 

nuc .19 

stejar .18 

3 gauri de prindere pentru 
stabilitate maxima 

Display de Galerii si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 
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cu canal

Display de Galerii  

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

Display de Galerii si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

3 gauri de prindere pentru 
stabilitate maxima 

natur .17 

cires .22 

wenge .63 

stejar-deschis .16 

nuc .19 

stejar .18 

Complet: inclusiv console de 25 cm (de la 240 cm 3 console),  

capete, inele şi cârlige, cât şi elemente de fixare  
- fiecare galerie separat înfoliată -                                                              
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Complet: cu console, capete şi călăreţi cu role, cât şi elemente de fixare 
- fiecare şină separat înfoliată -  

Display de Sina U 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

Display de Sina U si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

alb .01 

bej .03 

maro .04 

cires .05 
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Corpul şinei din material plastic, găurit pentru montarea pe tavan 
- fiecare şină separat înfoliată -  

Display de Sina PVC  

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

1– canal 

2– canale 

Display de Sina PVC si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 
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Corpul şinei din material plastic, găurit pentru montarea pe tavan 
- fiecare şină separat înfoliată -  

stejar .18 

stejar deschis .16 

natur .17 

alb .01 

nuc .19 

cires .22 

wenge .63 
Display de Sina PVC si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

Display de Sina PVC 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 
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Corpul şinei din material plastic, găurit pentru montarea pe tavan 
- fiecare şină separat înfoliată -  

stejar deschis .16 

natur .17 

stejar .18 

alb .01 

nuc .19 

cires .22 

wenge .63 
Display de Sina PVC si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

Display de Sina PVC  

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 
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Corpul şinei din material plastic, găurit pentru montarea pe tavan 
- fiecare şină separat înfoliată -  

Display de Sina PVC 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

Display de Sina PVC si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

1– canal 

2– canale 
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Complet inclusiv console (de la 240 cm 3. console), inele şi cârlige, 
cât şi elemente de fixare  

capete in functie de disponibilitatea lor in stoc 
 -  fiecare galerie separat înfoliată -  

Display de Galerii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

Display de Galerii si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

 crom-mat .40 

auriu-antic .62 

? 
? 
? 

negru .21 
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Complet inclusiv console de 18 cm (de la 240 cm 3 console),  
capete, inele şi cârlige, cât şi elemente de fixare  
teava: plastifiata 
componente: plastic 
- fiecare galerie separat înfoliată -                                                              
  

Display de Galerii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

Display de Galerii si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

negru-auriu .2113 

alb-auriu .0113 

.50 Spirala .51 Leaf 

.52 Ball .53 Flame 
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Display de Galerii semifinal si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

Capete:  

Accesorii:  

Complet inclusiv console (de la 240 cm 3. console), inele şi cârlige, 

cât şi elemente de fixare - FARA CAPETE 
 -  fiecare galerie separat înfoliată -  

10 buc/punga 

negru-auriu .2113 

alb-auriu .0113 

crom-mat .40V 

alb .01 

titan .30 

auriu-vechi .62V 

negru .21 

auriu-inchis .61 

10 buc/punga 

2 buc/punga 2 buc/punga 

2 buc/punga 2 buc/punga 

Liberia San José 

Quesada Paraiso 

inele cu carlige carlige Knicki 
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Display de Galerii semifinal si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

negru-auriu .2113 

alb-auriu .0113 

crom-mat .40V 

alb .01 

titan .30 

auriu-vechi .62V 

negru .21 

auriu-inchis .61 

2 buc/punga 

Capete:  

Accesorii:  

Complet inclusiv console (de la 240 cm 3. console), inele şi cârlige, 

cât şi elemente de fixare - FARA CAPETE 
 -  fiecare galerie separat înfoliată -  

2 buc/punga 

2 buc/punga 

Melbourne Sidney 

Canberra 

10 buc/punga 10 buc/punga 

inele cu carlige carlige Knicki 
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Display de Galerii semifinal si accesorii 

lungime: 75 cm 

latime: 50 cm 

inaltime: 51 cm 

pe roti 

negru-auriu .2113 

alb-auriu .0113 

crom-mat .40V 

alb .01 

titan .30 

auriu-vechi .62V 

negru .21 

auriu-inchis .61 

In fata capete de 25 mm Ø: 

Complet inclusiv console (de la 240 cm 3. console), inele şi cârlige, 

cât şi elemente de fixare - FARA CAPETE 
 -  fiecare galerie separat înfoliată -  

2 buc/punga 2 buc/punga 

Accesorii:  

10 buc/punga 10 buc/punga 

inele cu carlige carlige Knicki 

2 buc/punga 2 buc/punga 

2 buc/punga 

Canberra 

Pe spate capete de 19 mm Ø: 

Sao Paulo Rio de Janeiro 

Fortaleza Belo Horizonte 
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