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Karta katalogowa produktu:

 

Przybornik na biurko CEPPro Gloss, polistyren, niebieski
Przybornik na biurko, wykonany z odpornego na pęknięcia i
odkształcenia polistyrenu w 100% recyklowanego
Niska przednia ścianka podnosi poziom komfortu w codziennym
korzystaniu z przybornika wyposażonego w 8 przedziałów:
3 przednie - małe, przeznaczone na drobne akcesoria biurowe
3 tylne - duże, przeznaczone na artykuły piśmienne (mieści ok. 40
długopisów/ołówków)
1 przeznaczona na karteczki, bloczki, wizytówki, etc.
1 tylna, przeznaczona na 2 płyty CD/DVD, ulotki reklamowe, pocztówki,
koperty, etc.
Charakteryzuje się oryginalnym kształtem oraz wysoką jakością
wykonania
Zabezpieczenie przed poślizgiem i uszkodzeniem powierzchni
Nowoczesny design
Wymiary: 143x158x93mm
Kolor niebieski (Ocean Blue)

Cena 63,58 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 7789
Numer dostawcy C580G-01
Numer Celcen 18-00793-6
Kod kreskowy 3462159001272
Nazwa produktu Przybornik na biurko CEPPro Gloss, polistyren, niebieski
Opis przybornik na biurko, wykonany z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu w 100%

recyklowanego; niska przednia ścianka podnosi poziom komfortu w codziennym korzystaniu z
przybornika wyposażonego w 8 przedziałów:; 3 przednie - małe, przeznaczone na drobne
akcesoria biurowe; 3 tylne - duże, przeznaczone na artykuły piśmienne (mieści ok. 40
długopisów/ołówków); 1 przeznaczona na karteczki, bloczki, wizytówki, etc.; 1 tylna,
przeznaczona na 2 płyty CD/DVD, ulotki reklamowe, pocztówki, koperty, etc.; charakteryzuje się
oryginalnym kształtem oraz wysoką jakością wykonania; zabezpieczenie przed poślizgiem i
uszkodzeniem powierzchni; nowoczesny design; wymiary: 143x158x93mm; kolor niebieski
(Ocean Blue)

Kategoria Przyborniki na biurko
Klasa Premium
Marka CEP
 

Kolor
Kolor Niebieski
 

Cecha
Produkt Przybornik
Typ 8 przegródek
Materiał Polistyren
Przegrody 8
W ofercie od 2014-02
 

Wymiary
Wymiary (mm) 143x158x93
 

Certyfikaty

Eko biuro
ul Krasińskiego 23a
05-080 Izabelin

NIP: 527-000-75-75
(22) 46 55 771, 602 767 491
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Przybornik na biurko CEPPro Gloss, polistyren, niebieski
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 30193200-0 Korytka i organizatory na biurka
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 6 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

          

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół
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