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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® 40L oválný
 

Kód produktu 1800519221

Barva black

Jednotka balení 1 kus

Základní EAN kód 7318080519750

Množství prod. jednotky 6 piece

EAN prodejní jednotky 4005546108544

Hmotnost balení (brutto) 11665 G

Země původu PL

Popis produktu
• Kulatá plastová popelnice na odpad a recyklovatelné materiály
• Lze použít i pro skladování a přepravu surovin v odvětví obchodu a průmyslu
• S držadly pro snadnější přenášení
• Potravinářsky nezávadná ve všech barvách (podle nařízení EU 1935/2004/ES), s výjimkou černé barvy
• Odpovídající víko v různých barvách je k dostání samostatně
• Objem: 40 litrů

Vlastnosti produktu

Vnější výška (mm) 520

Vnější Ø (mm) 425

Množství náplně (pro) 40 l

Značka DURABLE

Tvar oválný

Typ víka jako příslušenství (není součástí balení)
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Odpadkový koš DURABIN® 40L oválný
 

Druh rukojeti se 2 držadly

Uchycení pytle na odpadky ne

Samohasicí ne

Bezpečné pro uložení potravin ne

Stohovatelný ano

Oblast použití vnitřní
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