
LEGRABOX фиоки
Типови на дизајн



Тера црна мат Орион сива мат Поларно 
сребрена мат

Свилено бела мат Нерѓосувачки 
челик (Инокс)
* Не остануваат 
отпечатоци од 
прсти

Производ на 
2



Комплетна слобода на дизајнот
Со четири различни бои и материјал од 
нерѓосувачки челик (инокс) против отпечатоци од 
прсти, ќе го најдете вистинскиот дизајн за секој 
простор за живеење. LEGRABOX импресионира со 
своите мазни, чисти страни на фиоката. LEGRABOX 
free има приспособливи дизајнерски елементи, 
обезбедувајќи едноставен и отворен изглед.

Производ на 
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Благодарение на неговата мат метална 
површина бојата може да се користи 
универзално, но и беспрекорно во широк 
спектар на дизајни на мебел.

LEGRABOX поларно сребрена мат

Производ на 
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Дискретна, елегантна и разновидна.

LEGRABOX орион сива мат

Производ на 
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LEGRABOX свилено бела мат
Класичен и воздржан за 
висококвалитетни кујни и бањи
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LEGRABOX нерѓосувачки челик 
(инокс)
Високо квалитетен и елегантен дизајн 
во комбинација со темни површини.

Производ на 
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LEGRABOX тера црна мат
Темна елеганција за посебен мебел.
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LEGRABOX – фиока и внатрешна фиока

Фиоки
Висина на страната на 
фиоката N (66,5 mm).

Номинални должини

400 mm *
450 mm
500 mm
550 mm *

Фиоки
Висина на страната на 
фиоката M (90,5 mm).

Номинални должини

270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

* Освен нерѓосувачки 
челик (инокс)

Внатрешна фиока
Висина на страната на 
фиоката M (90,5 mm).

Преден дел за сечење по 
димензија

Фиоки
Висина на страната на 
фиоката K (128,5 mm).

Номинални должини

300 mm *
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm *

* Освен нерѓосувачки 
челик (инокс)

Внатрешна фиока
Висина на страната на 
фиоката K (128,5 mm).

Преден дел за сечење по 
димензија

Производ на 
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LEGRABOX чист и слободен - фиока со висок фронт и внатрешна фиока 

Висина на страна на фиока C (177 mm)
Преден дел со висок дизајн елемент*

Внатрешна фиока

Внатрешна фиока
Висина на страна на фиока C (177 mm)
Преден дел со низок дизајн елемент*

* Преден дел за сечење по димензија

Внатрешна фиока
Висина на страна на фиока C (177 mm)
Преден дел со галерија*

* Преден дел за сечење по димензија

Фиока со висок фронт
Висина на страна на фиока C (177 mm)

Номинални должини
LEGRABOX pure
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm

500 mm
550 mm
600 mm
650 mm

Номинални должини
LEGRABOX free
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

550 mm
600 mm
650 mm

Фиока со висок фронт
Висина на страна на фиока F (241 mm)

Номинални должини

400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm
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Вашите идеи во акција

Киро Глигоров бр.3 
Скопје, 
Република Македонија

www.novomak.com
shop.novomak.com

+389 2 2461-664 
+389 2 2461-089
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