
Technische fiche

raaco
Transparante magazijnbak
1260-00

hoogte x breedte x diepte 555 x 307

x 150 mm, 60 lade(s), 60 x H x B x D

35 x 52 x 135 mm, laden in

transparant

Artikelnummer: 525034

raaco Transparant tijdschrift 1260-00

met plaatstalen behuizing

Transparante magazijnbak

· hoogte x breedte x diepte 555 x 307 x 150 mm

· 60 lade(s), 60 x H x B x D 35 x 52 x 135 mm

· behuizing van staal gelakt in donkerblauw / lades van polypropyleen

· laden in transparant

· etikettenlijst

· inhoud levering: inclusief etiketten

Technische details
baktype Assortimentskast draaibaar nee

euronorm nee beletteringsveld etikettenlijst

hoogte 555 mm
geschikt voor

levensmiddelen
nee

breedte 307 mm oppervlak behuizing gelakt

diepte 150 mm kleur behuizing donkerblauw



laden aantal 60 stuks kleur bak transparant

materiaal behuizing staal inhoud levering inclusief etiketten

materiaal kist polypropyleen gewicht 5,37 kg

aantal laden x maat
60 x H x B x D 35 x 52 x 135
mm

Gerelateerde Producten
453821 dwarsverdeler, voor Magazijnkast, hoogte x breedte 35 x 52 mm, van polypropyleen

Dit past ook bij ...
114305 afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500

mm, legbord, romp van staal verzinkt met poedercoating in RAL7021 zwartgrijs

215704 gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 120 mm

221381 beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos,
afmeting 9

223711 balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant

524171 werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex,
geolied, uitvoering frame 4 voeten, onderbouw 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met
centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035
lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

527144 bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

530880 assortimentskoffer type A, hoogte x breedte x diepte 50 x 340 x 240 mm, 15 bakken,
koffers van staal / bakken van Polystyreen, koffer met met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007 briljantblauw, bakken in gekleurd




