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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

Organizer do kawy COFFEE POINT BOX 
sprawdź kartę 338558

Kolor antracytowy

Jednostka sprzedaży 1 zestaw

zestaw ściereczek 4005546978161

Ilość jedn. sprzedaży 1 Zestaw

nie 4005546978161

typ jednostki magazynowej 6051.4 G

okładka/okładki PL

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Wieloczęściowy i modułowy zestaw pojemników z 4 szufladami na wyposażenie do cateringu
• Zorganizowane i uporządkowane przechowywanie kapsułek do kawy, kostek cukru, mieszadełek, serwetek i innych przedmiotów do cateringu
• Ochrona saszetek z kawą czy herbatą przed światłem słonecznym i wilgocią
• Zamek cylindryczny w najwyższej szufladzie
• Włącznie z idealnie przezroczystym wkładem do szuflad CADDY i pojemnikiem z przegródkami CASE
• Łatwe wysuwanie szuflad dzięki otwartym wgłębieniom we froncie
• Stabilna pozycja dzięki stopkom z gumy
• Idealny do stosowania w pomieszczeniach socjalnych, eleganckich miejscach wypoczynku lub barach czy salach konferencyjnych

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 280
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Karta produktu

Organizer do kawy COFFEE POINT BOX 
Wysokość zewnętrzna (mm) 292

Głębokość zewnętrzna/długość 356 mm

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna szuflad (mm) 242

Głębokość wewnętrzna szuflad (mm) 330

Ilość szuflad 4

Zamykany częściowo

Kolor obudowy pojemnika antracytowy

Cechy koloru beżowy

Kolor pojemnika z szufadami szary

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

Otwieranie szuflad zamknięte
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