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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 kovový 17L oválný s popelníkem 
Kód produktu 333058

Barva charcoal

Jednotka balení 1 kus

Základní EAN kód 4005546989044

Množství prod. jednotky 1 piece

EAN prodejní jednotky 4005546989044

Hmotnost balení (brutto) 5980 G

Země původu NL

Ocenění

Popis produktu
• 17litrový kovový odpadkový koš s integrovaným 2litrovým popelníkem
• Kulatý odpadkový koš s vyjímatelnou zinkovou vložkou pro snadné vyprazdňování a čištění
• Hliníkový popelník s drátěnou vložkou včetně 1,5 kg pískové náplně
• Ideální pro použití v kuřáckých zónách nebo vstupních prostorách
• Rozměry odnímatelného popelníku: 60 x 240 mm (výška × průměr)
• Rozměry vhazovacího otvoru: 190 x 125 mm (š × v)
• Rozměry vnitřního zásobníku: 380 x 220 mm (výška × průměr)

Vlastnosti produktu

Vnější výška (mm) 620

Vnější Ø (mm) 260
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Produktový list

Odpadkový koš kovový 17L oválný s popelníkem 
Množství náplně (pro) 17 l

Značka DURABLE

Tvar oválný

Typ víka abnehmbarer Aluminium Ascher 

Popelník s integrovaným odpadkovým košem ano

Vyjímatelná vnitřní nádoba ano

Uchycení pytle na odpadky ne

Včetně popelníku ano

Kapacita popelníku (L) 2

Samohasicí ne

Stohovatelný ne

Oblast použití vnitřní, chráněný venkovní prostor 
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