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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 na ulotki COMBIBOXX® set XL A4, 1/3
A4 pionowy 

sprawdź kartę 861319

Kolor przezroczysty

Jednostka sprzedaży 1 zestaw

zestaw ściereczek 4005546803463

Ilość jedn. sprzedaży 1 Zestaw

nie 4005546803463

typ jednostki magazynowej 986.3 G

okładka/okładki DE

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Zestaw zasobników na prospekty w formacie 1/3 A4 (do wymiaru 311 x 240 mm) lub A6 (do wymiaru 210 x 116 mm)
• Składający się z jednego pojemnika dla formatu A4 i czterech 1/3 formatu A4, jednego elementu umożliwiającego kombinację z innymi modułami jak również dwóch
przednich szybek – świetnie nadaje się do prezentacji prospektów w formacie A4 z folderami
• Do dowolnego użytkowania jako zasobnik naścienny lub stołowy
• Pojemność 24 mm
• Możliwość rozbudowy, maksymalna nośność ok. 6 kg
• Do rozbudowy za pomocą COMBIBOXX A4 EXTENSION
• Wymiary podstawy 242 x 291 x 229 mm (szer. × wys. × gł.)
• Wymiary tylnej ścianki 242 x 445 x 150 mm (szer. × wys. × gł.)

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 242

Wysokość zewnętrzna (mm) 291

Głębokość zewnętrzna/długość 229 mm

Format/Format (dla) 1/3 A4, A6, A4

Orientacja Wymiary pionowa

Marka DURABLE
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Karta produktu

Pojemnik na ulotki COMBIBOXX® set XL A4, 1/3
A4 pionowy 

Szerokość wewnętrzna (mm) 242

Wysokość wewnętrzna (mm) 445

Głębokość wewnętrzna (mm) 150

Szerokość wewnętrzna (mm) 242

Wysokość wewnętrzna (mm) 291

Głębokość wewnętrzna (mm) 24

Ilość jednostek 5

Wkładanie dokumentów góra

Możliwość rozbudowy tak

Wycięcie ułatwiające dostęp tak

Maksymalne obciążenie około 6 kg

Kraj pochodzenia Germany

Podstawa/typ montażu stojak stołowy, montaż naścienny 
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