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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

Zásuvkový box VARICOLOR® 4 SAFE,
uzamykatelný 

Kód produktu 760627

Barva multi coloured

Jednotka balení 1 kus

Základní EAN kód 4005546702414

Množství prod. jednotky 1 piece

EAN prodejní jednotky 4005546702414

Hmotnost balení (brutto) 5221.8 G

Země původu DE

Popis produktu
• Zásuvkový box se 4&nbsp;barevnými zásuvkami, které pomáhají při&nbsp;organizaci a&nbsp;orientaci
• 2 zásuvky XXL poskytují mimořádně velký úložný prostor
• Horní zásuvka uzamykatelná cylindrickým zámkem, ideální pro ukládání důvěrných dokumentů a osobních věcí
• Vysoce kvalitní ABS plast
• Tichý pojezd zásuvek se&nbsp;zarážkou
• Pro formáty do velikosti A4, C4 a také pro formát Folio a Letter-Size
• S&nbsp;průhlednými plastovými okénky a&nbsp;vyměnitelnými papírovými štítky pro označení zásuvek
• Možnost stohování díky&nbsp;protiskluzovým&nbsp;plastovým patkám
• Možnost umístění do řady ve všech standardních kancelářských skříních a nízkých skříňkách

Vlastnosti produktu

Vnější šířka (mm) 280

Vnější výška (mm) 292

Vnější hloubka/délka 356 mm

Velikost A4-C4

Značka DURABLE
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Produktový list
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uzamykatelný 

Vnitřní šířka zásuvky (mm) 247

Vnitřní výška zásuvky (mm) 48

Vnitřní hloubka zásuvky (mm) 330

Počet zásuvek 4

Uzamykatelný částečně

Barva konstrukce šedý

Barevná škála výrazné barevné linie

Barva zásuvky antracitová

Vyjímatelné zásuvky app.yes

Variabilní uspořádání zásuvek app.yes

Stohovatelný app.yes

Protiskluzové protiskluzový

Prostor na popisek app.yes

Druh rukojeti Zapuštěná rukojeť

Certifikace Blue Angel ne

Barevné verze řady VARICOLOR žlutá, oranžová, červená, světle fialová, tmavě fialová

Otevírání zásuvky zavřený
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