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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 VARICOLOR® 4 
sprawdź kartę 760427

Kolor wielokolorowy

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546702407

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546702407

typ jednostki magazynowej 5216 G

okładka/okładki DE

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Pojemnik z 4 kolorowymi szufladami umożliwiający segregację i łatwą orientację w dokumentach
• 2 szuflady XXL o wyjątkowo dużej pojemności
• Wysokiej jakości tworzywo ABS
• Cicho działający mechanizm wysuwania szuflady, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem
• Na dokumenty o formacie do A4, C4 i in folio oraz formacie listowym
• Z przezroczystymi okienkami do opisu i wymiennymi wkładkami do opisu
• Możliwość układania w stos dzięki antypoślizgowym krążkom z tworzywa sztucznego
• Możliwość ustawienia w rzędzie we wszystkich standardowych szafkach biurowych i przyściennych szafkach biurowych

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 280

Wysokość zewnętrzna (mm) 292

Głębokość zewnętrzna/długość 256 mm

Format/Format (dla) A4-C4

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna szuflad (mm) 242

Głębokość wewnętrzna szuflad (mm) 330
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Karta produktu

Pojemnik z szufladami VARICOLOR® 4 
Ilość szuflad 4

Zamykany nie

Kolor obudowy pojemnika szary

Cechy koloru jasne, kolorowe linie

Kolor pojemnika z szufadami antracytowy

Wyjmowalne szuflady tak

Dowolny układ półek tak

Układanie jeden na drugim tak

Antypoślizgowy antypoślizgowy

Okienko na etykiety tak

Rodzaj uchwytu Uchwyt wkładany

Certyfikat Blue Angel nie

Właściwości kolorów VARICOLOR żółty, pomarańczowy, czerwony, jasnopurpurowy, ciemnopurpurowy

Otwieranie szuflad zamknięte
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