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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Karta produktu

Kosz na śmieci DURABIN® 90L kwadratowy 
sprawdź kartę 1800474221

Kolor czarny

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 7318080474752

Ilość jedn. sprzedaży 6 Sztuka

nie 4005546108438

typ jednostki magazynowej 17414.4 G

okładka/okładki PL

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Prostokątny kontener z tworzywa sztucznego na śmieci bądź surowce wtórne
• Nadaje się również do magazynowania lub transportu surowców w rzemiośle bądź przemyśle
• Z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie
• Przystosowany do przechowywania żywności (zgodnie z rozporządzeniem UE 1935/2004/WE), dostępny we wszystkich kolorach oprócz czarnego
• Pasująca pokrywa w rożnych kolorach i modelach dostępna osobno
• Pojemność 90 litrów

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 520

Wysokość zewnętrzna (mm) 610

Głębokość zewnętrzna/długość 490 mm

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 90 l

Marka DURABLE

Kształt kwadratowy

Rodzaj pokrywy jako dodatkowe akcesoria

Wzór uchwytu z 2 uchwytami do noszenia
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Karta produktu

Kosz na śmieci DURABIN® 90L kwadratowy 
Zaczep na worek do kosza nie

Samogasząca nie

Bezpieczne dla żywności nie

Układanie jeden na drugim tak

Miejsce zastosowania wewnątrz budynku
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