
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.

Termék adatlap

Szemetes fém 17 l négyszögletes hamutartóval 
Cikkszám 333158

Szín charcoal

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546989105

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546989105

Bruttó súly 9066 G

Származási ország NL

Díjak

Termékleírás
• 17-literes fém szemetes beépített 2-literes hamutartóval
• 2 bedobónyílással az elején és a hátulján
• Négyszögletes szemetes kivehető belső tárolóval és hamutartóval
• Hamutartó rácsos betéttel és 1,5 kg homoktöltettel
• Ideálisan alkalmazható dohányzásra kijelölt zónákban vagy bejáratok területén
• A kivehető hamutartó méretei: 240 x 50 x 240 mm (szé x ma x mé)
• Bedobónyílás méretei: 180 x 130 mm (szé x ma)
• Belső tároló méretei: 380 x 220 mm (ma x Ø)

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 250
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Termék adatlap

Szemetes fém 17 l négyszögletes hamutartóval 
Külső magasság (mm) 620

Külső mélység / hossz 250 mm

Kapacitás 17 l

Márka DURABLE

Forma szögletes

Tető típusa abnehmbarer Aluminium Ascher 

Hamutartó beépített szemetessel igen

Kivehető tartály igen

Szemeteszsák rögzítővel nem

Hamutartót tartalmaz igen

Hamutartó kapacitása (l) 2

Tűzbiztos nem

Rakásolható nem

Felhasználási terület beltér, védett kültéri
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