
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
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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.

Termék adatlap

Fiókos iratrendező IDEALBOX PLUS 7 
Cikkszám 1712001050

Szín grey

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 7318082001055

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 7318082001055

Bruttó súly 3805 G

Származási ország PL

Termékleírás
• Fiókos iratrendező 7 nyitott fiókkal és süllyeszthető előlappal
• C4 formátumú iratokhoz
• Íróasztalhoz, irodai és rekeszes szekrényekhez vagy polcokhoz
• Az antracit színű (-058) kivitel a Blauer Engel (Kék Angyal) ökocímkével rendelkezik, és legalább 80%-ban a fogyasztóktól származó újrahasznosított anyagokból
készült

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 250

Külső magasság (mm) 322

Külső mélység / hossz 365 mm

Formátum A4-C4

Márka DURABLE

Fiók belső szélessége (mm) 235

Fiók belső magassága (mm) 34

Fiók belső mélysége (mm) 325
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Termék adatlap

Fiókos iratrendező IDEALBOX PLUS 7 
Fiókok száma 7

Zárható nem

Korpusz színe szürke

Irattároló színe szürke

Kivehető fiókok igen

Módosítható fiók sorrend igen

Rakásolható nem

Csúszásmentes stabil

Címketartó nem

Kihúzólyukkal Süllyesztett markolat

Blue Angel igazolás nem

Fiók nyílás nyitott
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