
   

 
 

 

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak nettó eurós árak.

Amennyiben Forintos számlát kér, a megrendelt termékek árát az áru beérkezése napján
az aktuális MNB deviza árfolyamon tudjuk átszámítani forintra.
Nettó 30.000 Ft / 100 € alatti rendelés esetében egyszeri, nettó 27 00 Ft / 9 €-os szállítási
költséget számítunk fel, nettó 30.000 HUF / 100 € felett a szállítás ingyenes. 

A kiadvány információs anyag, ezért hivatalos árajánlatnak nem minősül.
A kiadványainkban szereplő képek illusztrációk, így előfordulhat, hogy eltérhetnek az eredeti árutól.
A feltüntetett műszaki paraméterek módosulhatnak a termék továbbfejlesztés, termék változás és típusváltás miatt.

Cím: 9028  Győr, Régi Veszprémi út 7 .
Telefon: + 36 96 417  494 - Fax: + 36 96 527  994
E-mail: info@rothermetal.hu
Web: https://rothermetal.com

Műhelykocsik

Akció érvényessége: Amíg a készlet tart!

!"
!"#$"%&'()"*

• fiók belső méret: 550 x 350 mm, teljes kihúzás (100 %)
• max. fiókterhelés: 45 kg
• max. teljes terhelés: 440 kg
• 4 db 125 mm Ø gumiabroncsos kerék, 2 támasztógörgő, 2 kormányozható görgő, rögzítővel
• központi zár hengerzárral
• 1 fogantyú, 1 szerszámtartó, 1 tisztítókendő tekercs 160 mm Ø számára, 2 szerszámtartó rekesz
• RAL3020/7016 szín (piros/világosszürke)
• Az akciós ár tartalmazza a szállítási díjat is Magyarország területén!

      

    

Szélesség
mm

Mélység
mm

Összmagasság
mm

Fiókok száma Rekesz magasság
mm

Súly
kg

  
 Cikkszám 

Régi ár 
€

670 470 970 7 5x60, 1x115, 1x160 52 800323 0001 439,—

 

Akciós ár 
€ (nettó)

269,—
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SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak nettó eurós árak.

Amennyiben Forintos számlát kér, a megrendelt termékek árát az áru beérkezése napján
az aktuális MNB deviza árfolyamon tudjuk átszámítani forintra.
Nettó 30.000 Ft / 100 € alatti rendelés esetében egyszeri, nettó 2700 Ft / 9 €-os szállítási
költséget számítunk fel, nettó 30.000 HUF / 100 € felett a szállítás ingyenes. 

A kiadvány információs anyag, ezért hivatalos árajánlatnak nem minősül.
A kiadványainkban szereplő képek illusztrációk, így előfordulhat, hogy eltérhetnek az eredeti árutól.
A feltüntetett műszaki paraméterek módosulhatnak a termék továbbfejlesztés, termék változás és típusváltás miatt.

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Telefon: + 36 96 417 494 - Fax: + 36 96 527 994
E-mail: info@rothermetal.hu
Web: https://rothermetal.com

Műhelykocsik

Akció érvényessége: Amíg a készlet tart!
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• nagy műanyag asztallap integrált tárolórekeszekkel
• kétoldalt kihúzható fiókok, végütközővel
• különösen könnyen járó a golyóskosaras vezetősíneknek köszönhetően
• 4 kerék, golyóscsapágyazott, 2 támasztógörgő, 2 kormányozható görgő, ebből egy rögzíthető
• RAL7035 szín (világosszürke)
• Az akciós ár tartalmazza a szállítási díjat is Magyarország területén!

      

    

Szélesség
mm

Mélység
mm

Összmagasság
mm

Fiókok száma Rekesz magasság
mm

Súly
kg

  
 Cikkszám 

Régi ár
€

605 375 930 6 4x75, 1x120, 1x210 39 800301  0020 549,—

Felszereltség
• fiókonkénti teherbírás: 25 kg
• központi reteszeléssel, lakattal zárható
• fiók belső méretek SzxMé: 480x325 mm

Akciós
ár € (nettó)

299,—


