
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

Érmetálca €UROBOARD® L 
Cikkszám 178058

Szín charcoal

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546102863

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546102863

Bruttó súly 351 G

Származási ország DE

Termékleírás
• Stabil szortírozó minden cent- és euroérméhez
• 8 részes, minden cent- és euroérméhez, bankjegyes rész köztes tároláshoz
• Az eltoltan elhelyezett érmetartó rekeszeknek köszönhetően gyorsan áttekinthető
• A tálcát az oldalsó fogómélyedésekkel egyszerűen fel lehet venni és le lehet tenni
• Gumilapok révén stabil, nem csúszik el
• Érmekapacitás: 233,90 €

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 324

Külső magasság (mm) 34

Külső mélység / hossz 190 mm

Kapacitás 233.9 Euro Coins

Márka DURABLE

Méret L

Alkalmas pénz típus érmékhez 

Érme sorok száma 8
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Termék adatlap

Érmetálca €UROBOARD® L 
Érmetartó száma 8

Érmékhez 2 EUR - 1 centig
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