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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

Pojemnik z szufladami IDEALBOX BASIC 5 
sprawdź kartę 1712003050

Kolor szary

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 7318082003059

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 7318082003059

typ jednostki magazynowej 2438.65 G

okładka/okładki DE

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Pojemnik z 5 otwartymi z przodu szufladami
• Przeznaczony do dokumentów maksymalnie formatu C4
• Do postawienia na biurku, regale, półce lub szafce
• Artykuł w kolorze antracytowym (-058) z oznaczeniem ekologicznym Blauer Engel wykonany jest co najmniej w 80% z materiału powtórnie przetworzonego

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 250

Wysokość zewnętrzna (mm) 332

Głębokość zewnętrzna/długość 322 mm

Format/Format (dla) A4-C4

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna szuflad (mm) 244

Wysokość wewnętrzna szuflad (mm) 45

Głębokość wewnętrzna szuflad (mm) 331

Ilość szuflad 5
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Karta produktu

Pojemnik z szufladami IDEALBOX BASIC 5 
Zamykany nie

Kolor obudowy pojemnika szary

Kolor pojemnika z szufadami szary

Wyjmowalne szuflady tak

Dowolny układ półek tak

Układanie jeden na drugim nie

Antypoślizgowy stabilny

Okienko na etykiety nie

Rodzaj uchwytu Uchwyt wkładany

Certyfikat Blue Angel nie

Otwieranie szuflad otwarte
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