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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

Stolik biurowy SYSTEM do projektora/rzutnika 
sprawdź kartę 370110

Kolor szary

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546301860

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546301860

typ jednostki magazynowej 17900 G

okładka/okładki NL

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Mobilny stolik do projektorów lub rzutników
• Wszechstronne stosowanie dzięki regulowanej wysokości środkowej półki (w odstępach 32 mm) jak również blatu do pożądanego kąta nachylenia lub możliwości
odchylenia o 180° w przypadku stosowania grafoskopu
• Do przemieszczania na 4 rolkach, z tego 2 z hamulcem
• Solidny z wytrzymałymi półkami o grubości 19 mm
• Prosty montaż za pomocą załączonej instrukcji montażowej
• Stabilna rama z odpornej na zadrapania stali i rogami z tworzywa sztucznego wzmocnionymi włóknem szklanym

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 508

Wysokość zewnętrzna (mm) 882
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Karta produktu

Stolik biurowy SYSTEM do projektora/rzutnika 
Głębokość zewnętrzna/długość 432 mm

Marka DURABLE

Ilość kółek 4

Kółka z hamulcami 2

Typ pokrywy bez

Ilość półek 3

Regulowane półki 2 z niską, tylną płytą

Właściwości płyty podstawy Bodenplatte mit Durchschubsicherung

Typ otwarty

Instrukcja montażu w zestawie 1

Certyfikat Blue Angel nie
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