
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
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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 VARICOLOR® 10 
Cikkszám 761027

Szín multi coloured

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546701615

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546701615

Bruttó súly 5612.4 G

Származási ország DE

Termékleírás
• Fiókos irattároló 10 színes fiókkal, ami megkönnyíti a rendszerezést és a tájékozódást
• Kiváló minőségű ABS műanyag
• Zajtalan fiókműködés, kihúzás elleni védelemmel
• A4, C4 formátumig, valamint Folio- és Letter-Size formátumokhoz
• Áttetsző feliratozó ablakokkal és cserélhető betétcímkékkel
• A csúszásmentes műanyag talpaknak köszönhetően egymásra helyezhető
• Sorban felállítható minden standard irodai szekrényben és komódban

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 280

Külső magasság (mm) 292

Külső mélység / hossz 356 mm

Formátum A4-C4

Márka DURABLE

Fiók belső szélessége (mm) 242

Fiók belső magassága (mm) 22
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Termék adatlap

Fiókos iratrendező VARICOLOR® 10 
Fiók belső mélysége (mm) 330

Fiókok száma 10

Zárható nem

Korpusz színe szürke

Színjellemző élénk színes vonalak

Irattároló színe antracit

Kivehető fiókok igen

Módosítható fiók sorrend igen

Rakásolható igen

Csúszásmentes csúszásmentes

Címketartó igen

Kihúzólyukkal Süllyesztett markolat

Blue Angel igazolás nem

Színjellemző VARICOLOR sárga, narancs, piros, halvány lila, sötét lila

Fiók nyílás zárt
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