
Wera 2go 7 Vysoký box na nářadí, 295 x 100 mm

Wera 2go

   

Čárový kód: 4013288204370 Rozměr: 320x125x120 mm

Díl č.: 05004356001 Hmotnost: 717 g

Výrobek č.: Wera 2go 7 Země původu: PL

Celní tarif č.: 42029298

Přepravní box i pro dlouhé nářadí jako např. vodováhy

Trvale stabilní díky laminovaným plastovým deskám

Vysoce odolná proti proříznutí a probodnutí

Vysoká ochrana přepravovaných nástrojů před poškozením a vlhkostí

Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)

 

1 tvarově stabilní, robustní vysoký box na nářadí, prázdný, s rukojetí, pro ukládání a přepravu dlouhého nářadí a náhradních dílů. Vysoce

odolný proti proříznutí a probodnutí. Se suchým zipem pro připevnění na výrobky systému Wera 2go. Kompaktní box na nářadí Wera 2go

lze naplnit nářadím a náhradními díly a připevnit k Wera 2go 2 (kufru na nářadí). Tím se prakticky a jednoduše zvětší úložný prostor.
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Wera 2go 7 Vysoký box na nářadí, 295 x 100 mm

Wera 2go

Vysoký box Vysoce odolná proti proříznutí a
probodnutí

Dokonalý doplněk systému

Wera 2go 7 Vysoký box na nářadí. Tvarově stabilní, robustní vysoký

box na nářadí je obzvlášť praktický

pro ukládání a přepravu dlouhého

nářadí a náhradních dílů.

Robustní a stabilní materiál

vykazuje vysokou odolnost proti

probodnutí nebo proříznutí.

Přenášené předměty jsou velmi

dobře chráněny proti poškození a

vlhkosti. Díky tomuto materiálu je

zvýšena životnost boxu na nářadí.

Vhodné v kombinaci s výrobky

systému Wera 2go (možnost

vzájemného připevnění suchými

zipy).

Další varianty této skupiny produktů:

mm mm mm

05004356001 100,0 295,0 100,0
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