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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

Metalowy kosz na śmieci z pedałem 5L okrągły 
sprawdź kartę 341058

Kolor antracytowy

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546301990

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546301990

typ jednostki magazynowej 1360 G

okładka/okładki CN

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Kosz na śmieci z pedałem wykonany z metalu malowanego proszkowo
• Stabilna pozycja i ochrona przed korozją dzięki dolnej krawędzi z tworzywa sztucznego
• Bezszelestne zamykanie wieka
• Z uchwytem do przenoszenia zintegrowanym z zawiasem wieka
• Mocowanie worka na śmieci za pomocą gumowej opaski
• Wewnętrzny pojemnik z rączką do wyciągania, pojemność: 5 litrów

Certyfikat Blue Angel

Wysokość zewnętrzna (mm) 290

Głębokość zewnętrzna/długość 260 mm
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Karta produktu

Metalowy kosz na śmieci z pedałem 5L okrągły 
Zewnętrzna Ø (mm) 205

Marka DURABLE

Kształt okrągły

Rodzaj pokrywy mechanizm z pedałem

Wzór uchwytu z uchwytem na zawiasie pokrywy

Pokrywa delikatnie zamykana tak

Wyjmowalny, wewnętrzny pojemnik tak

Zaczep na worek do kosza tak

Samogasząca nie

Układanie jeden na drugim nie

Miejsce zastosowania wewnątrz budynku
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