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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

Podstawka na pieniądze €UROBOARD® L 
sprawdź kartę 178058

Kolor antracytowy

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546102863

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546102863

typ jednostki magazynowej 351 G

okładka/okładki DE

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Stabilna podziałka na monety, na wszystkie monety euro i centów
• Z 8 przegrodami dla wszystkich monet euro i centów oraz skrytką na banknoty
• Szybka orientacja dzięki przesuniętemu szykowi podziałek na monety
• Łatwe wyjmowanie i wkładanie tacki na bilon dzięki obustronnym wgłębieniom do chwytania
• Antypoślizgowe podkładki z gumy zapewniające stabilną pozycję
• Wartość nominalna zawartych monet 233,90 €

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 324

Wysokość zewnętrzna (mm) 34

Głębokość zewnętrzna/długość 190 mm

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 233.9 Euro Coins

Marka DURABLE

Rozmiar   L

Rodzaj pieniędzy na monety

Ilość rowków na monety 8
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Karta produktu

Podstawka na pieniądze €UROBOARD® L 
Przegrody na monety 8

Do użycia z monetami od 2 EUR do 1 centa
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