
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
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Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
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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.

Produktový list

Odpadkový koš DURABIN® ECO 60 obdelníkový
 

Kód produktu 1800503221

Barva black

Jednotka balení Balení 6 ks

Základní EAN kód 4005546732503

Množství prod. jednotky 6 piece

EAN prodejní jednotky 4005546732510

Hmotnost balení (brutto) 13852.2 G

Země původu PL

Ocenění

Popis produktu
• Hranatá plastová nádoba na sběr a třídění odpadu a recyklovatelných materiálů
• Objem 60 litru
• Hranatý tvar
• S robustními rukojeťmi pro snadné přenášení
• Prohlubně pro přidržení na spodní straně dna pro bezpečné vyprazdňování
• S upínacími štěrbinami pro pytle na odpadky
• Vyrobeno z&nbsp;recyklovaných plastů s ekologickou značkou BlueAngel
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Produktový list

Odpadkový koš DURABIN® ECO 60 obdelníkový
 
Vlastnosti produktu

Vnější šířka (mm) 590

Vnější výška (mm) 600

Vnější hloubka/délka 282 mm

Množství náplně (pro) 60 l

Značka DURABLE

Tvar obdélníkový

Typ víka jako příslušenství (není součástí balení)

Druh rukojeti se 2 držadly

Uchycení pytle na odpadky ano

Samohasicí ne

Bezpečné pro uložení potravin ne

Stohovatelný ano

Oblast použití vnitřní, chráněný venkovní prostor 

Certifikace Blue Angel app.yes
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