
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.

Produktový list

Zásuvkový box IDEALBOX PLUS 7 
Kód produktu 1712001058

Barva charcoal

Jednotka balení 1 kus

Základní EAN kód 4005546735900

Množství prod. jednotky 1 piece

EAN prodejní jednotky 4005546735900

Hmotnost balení (brutto) 3805 G

Země původu PL

Ocenění

Popis produktu
• Zásuvkový box se 7&nbsp;otevřenými zásuvkami a&nbsp;zasouvacím čelním panelem
• Pro dokumenty do formátu C4
• Pro psací stoly, kancelářské a pultové skříně nebo regály
• Provedení v&nbsp;antracitové barvě (-058) má ekologickou certifikaci BlueAngel, což značí, že je vyrobeno minimálně z&nbsp;80&nbsp;% z&nbsp;recyklovaného
materiálu

Vlastnosti produktu

Vnější šířka (mm) 250

Vnější výška (mm) 322

Vnější hloubka/délka 365 mm
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Produktový list

Zásuvkový box IDEALBOX PLUS 7 
Velikost A4-C4

Značka DURABLE

Vnitřní šířka zásuvky (mm) 235

Vnitřní výška zásuvky (mm) 34

Vnitřní hloubka zásuvky (mm) 325

Počet zásuvek 7

Uzamykatelný ne

Barva konstrukce antracitový

Barva zásuvky antracitová

Vyjímatelné zásuvky app.yes

Variabilní uspořádání zásuvek app.yes

Stohovatelný app.yes

Protiskluzové stabilní

Druh rukojeti Zapuštěná rukojeť

Certifikace Blue Angel ne

Otevírání zásuvky otevřený
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