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Regał szufladkowy 10 szufladek
niebieskich z przegródkami
Cena

73,50 zł

Dostępność

Niedostępny

Numer katalogowy

REG-3

Opis produktu
Solidny regał szufladkowy składający się z 10 sztuk modułowych szufladek w kolorze niebieskim. W zestawie komplet przegródek pozwalający podzielić każdą szufladkę na 2 lub 4 sekcje. Szufladkę
możemy podzielić przegrodą w pionie lub poziomie.

Regał szufladkowy 10 szufladek niebieskich
Solidny regał szufladkowy składający się z 10 sztuk modułowych szufladek w kolorze niebieskim. W zestawie komplet
przegródek pozwalający podzielić każdą szufladkę na 2 lub 4 sekcje. Szufladkę możemy podzielić przegrodą w pionie lub
poziomie.
wymiary zewnętrzne:
A szerokość
B długość
C wysokość
materiał
kolor
typ pojemnika
kolor szufladki
kolor modułu
materiał szufladki
materiał modułu
zastosowanie pojemników

przeznaczenie

215 mm
123 mm
305 mm
PP
szufladka NIEBIESKA
moduł czarny

moduł z szufladką x10szt.
niebieski
czarny
polipropylen
polipropylen
do przechowywania małych elementów elektronicznych i
mechanicznych, w magazynach, w serwisach, w sklepach, w
zakładach produkcyjnych
magazynowanie

Stosując oferowane szufladki zachowujemy porządek w miejscu pracy. Szufladki idealnie nadają się na drobne elementy
elektroniczne, mechaniczne. Dzięki solidnemu wykonaniu, grubym ściankom (2mm) i stosunkowo elastycznemu materiałowi
są odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Dostępne są szufladki w kolorach: przeźroczysty, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty. Mając do dyspozycji różnorodność
kolorów możemy zbudować całą ścianę składającą się z różnych sekcji kolorów w celu łatwego odróżnienia przechowywanego
asortymentu.

Moduły szufladek można dowolnie łączyć za pomocą zatrzasków w poziomie lub pionie budując nawet całą ścianę składającą
się z szufladek o różnych kolorach.

Przykładowe zastosowanie:
pojemniki - szufladki na podzespoły elektroniczne
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pojemniki - szufladki na wkręty, śrubki, nakrętki
w serwisach
dla modelarzy
wszędzie gdzie potrzebny jest porządek i przejrzystość składowania drobnych elementów
szczególnie polecany elektronikom do przechowywania podzespołów elektronicznych
w domu - przedmioty związane z krawiectwem, kosmetykami, biżuteria, hobby itp.
w pracy - przedmioty biurowe, śrubki, nakrętki podkładki, wyposażenie stanowisk pracy, skrzynek warsztatowych itp.

dzieląc wszystkie 10 szufladek za pomocą przegródek (są w zestawie) otrzymujemy
o wymiarach 47mm x 57mm

wymiary wewnętrzne szufladki: 115x98x52 (długość x szerokość x wysokość)
grubość ścianek szufladki: 2mm
Właściwości pojemników:
możliwość łączenia modułów w dowolne kombinacje
szufladki posiadają miejsce na umieszczenie tabliczek opisowych
łączenie modułów odbywa się za pomocą wypustów zlokalizowanych od góry, od dołu i na bokach obudowy

zdjęcia:
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