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PRODUSUL LUNILOR FEBRUARIE-MARTIE 2021 

Dulap depozitare cutii scule TOOL-BOX 
Descriere:  
Dulap cutii de scule: depozitarea în siguranță a cutiilor de scule, sistem de lucru organizat 

• Cutiile de scule necesare pot fi amplasate intr-un dulap - nu este nevoie să demontați 
plitele 

• Cutiile de scule sunt depozitate pe polițe tip cuva - extensibile 100% pe șine telescopice 

• Protecție împotriva furtului pentru scule de înaltă calitate 
 

   
Dulap pentru cutii de scule cu sertar 

și 4 tăvi extensibile 

Dim. (HxLxA): 900x500x500 mm 

 

 

Art.-Nr. 7951071 

 

PRET : 349,00 euro/buc 

Dulap mobil pentru cutii de scule cu 

sertar și 4 tăvi extensibile, 4 roti 

pentru deplasare din care 2 

blocabile. 

Dim. (HxLxA): 970x500x500 mm 

Art.-Nr. 7951171 

 

PRET : 398,00 euro/buc 

Dulap pentru cutii de scule cu sertar 

și 8 tăvi extensibile 

Dim. (HxLxA): 1950x500x500 mm 

 

 

Art.-Nr. 7955071 

 

PRET : 549,00 euro/buc 
 

De ce ar trebui să cumpărați aceste articole: 

• Termene scurte de livrare - fără dependență de furnizori 

• Livrarea de către terți este posibilă în toată Europa - nu este necesară depozitarea 

• 100% producție în Germania - fără mărfuri importate, lanțuri de aprovizionare fiabile 

• Fabricat într-o instalație de producție certificată de TÜV Nord 

• Dezvoltat de practicieni pentru practicieni 

• 5 ani garanție producător 

• Producătorul se angajează să respecte principiile Pactului Global al ONU 

 

Observație: Cutiile de depozitare pentru scule nu fac parte din sistemul de depozitare si 

nu sunt incluse in preț. 

 

 

 

mailto:office@eurostart-oradea.ro
http://www.eurostart-oradea.ro/


 
Sisteme de colectare selectiva a 

deseurilor 

Str.Moldovei Nr. 4, PB 8, ap. 19, 410174 Oradea, jud. BIHOR, 

ROMANIA 

RO 20201203 RON: RO31BTRL 0050 1202 D405 27XX  

J05/2863/2006 EURO: RO06BTRL 0050 4202 D405 27XX   

 

Tel/Fax: +40-(0)359-407.764 

E-mail: office@eurostart-oradea.ro   WEB: www.eurostart-oradea.ro 

 

 2 

 

 

 

 

  

Informații tehnice despre produs 

Material: tablă de oțel de înaltă calitate 

Suprafață: acoperire cu pulbere de structură, rezistentă 

la impact și zgârieturi 

Extensii: 100% șine telescopice, capacitate de încărcare 

40 kg fiecare 

Închidere: blocare în trei puncte a mânerului rotativ 

Combinații de culori: gri deschis RAL 7035 / gri antracit 

RAL 7016 

 

 

 

  
Închidere centrala cu cheie   sistem de polițe 100% extensibile 

 

PRET PROMO: in luna februarie si martie oferim un discount de 10% la preturile de lista 

 

Transportul se va calcula in funcție de produs si cantitate. 

 

Responsabil tehnic: 

Bogdan Morcovescu 

0728-144.771 

Vanzari-ms@eurostart-oradea.ro 
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