
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

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 odpady COFFEE POINT BIN 
sprawdź kartę 338858

Kolor antracytowy

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546980591

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546980591

typ jednostki magazynowej 112.6 G

okładka/okładki DE

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Kompaktowy pojemnik na odpadki z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
• Idealny na małe odpadki jak zużyte saszetki z herbatą czy kapsułki z kawą
• Stabilnie stojący i łatwy w czyszczeniu
• Kompatybilny z COFFEE POINT BOX i z CADDY

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 79

Wysokość zewnętrzna (mm) 100

Głębokość zewnętrzna/długość 79 mm
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Karta produktu

Pojemnik na odpady COFFEE POINT BIN 
Marka DURABLE

Kształt kwadratowy

Rodzaj pokrywy niedostępna

Samogasząca nie

Układanie jeden na drugim nie

Miejsce zastosowania wewnątrz budynku
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