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Euro-pokladničky

Euro-pokladnička Universa
Pokladnička vybavená mincovou priehradkou s  ôsmimi oddielmi na 
eurá a  centy a  štyrmi prístupnými priehradkami na  bankovky. Pena 
na vnútornej strane veka na zabránenie premiešania mincí pri preno-
se, dve madlá na prenos pokladničky. K zámku sú dodávané dva kľúče.

Obj. kód Názov Farba Rozmery (š × v × h) Cena €

5 WE1008 03 Euro-pokladnička Universa modrá 357 × 103 × 275 mm 94,10

Mincová priehradka €UROBOARD® L
Samostatná mincová priehradka z  tvrdého plastu. Rozmerovo vhod-
ná do bežnej stolovej zásuvky. Obsahuje osem oddielov na eurá a cen-
ty v maximálnej hodnote 233,90 €. Priehradka na bankovky, poukážky 
alebo stravné lístky vo vrchnej časti. Rozmery 324 × 34 × 190 mm.

Obj. kód Názov Rozmery (š × v × h) Cena €

3 DU1780 58 Mincová priehradka €UROBOARD® L 324 × 34 × 190 mm 41,10

Mincová priehradka €UROBOARD® XL
Samostatná mincová priehradka v oceľovom ráme. Rozmerovo vhod-
ná do bežnej stolovej zásuvky. Obsahuje osem oddielov na eurá a cen-
ty v maximálnej hodnote 233,90 €. Priehradka na bankovky, poukážky 
alebo stravné lístky vo vrchnej časti. Rozmery 328 × 59 × 286 mm.

Obj. kód Názov Rozmery (š × v × h) Cena €

4 DU1781 57 Mincová priehradka €UROBOARD® XL 328 × 59 × 286 mm 77,–

Euro-pokladnička €UROBOXX® S
Pokladnička vybavená mincovou priehradkou s ôsmimi oddielmi na eu-
rá a  centy v  maximálnej hodnote 102,05  €. Tri prístupné priehradky 
na bankovky, priestor na poukážky a stravné lístky v spodnej časti. Roz-
mery 283 × 100 × 225 mm.

Obj. kód Názov Rozmery (š × v × h) Cena €

2 DU1778 57 Euro-pokladnička €UROBOXX® S 283× 100 × 225 mm 120,–

Euro-pokladnička €UROBOXX®
Pokladnička vybavená mincovou priehradkou s ôsmimi oddielmi na eu-
rá a centy v maximálnej hodnote 233,90 €. Štyri prístupné priehradky 
na bankovky, priestor na poukážky a stravné lístky v spodnej časti. Po-
kladničky sú vzájomne stohovateľné. Rozmery 352 × 120 × 276 mm.

Obj. kód Názov Rozmery (š × v × h) Cena €

1 DU1782 57 Euro-pokladnička €UROBOXX® 352 × 120 × 276 mm 168,–
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