Bestellingsnummer

19.01.2020/17:22

EB16010756

https://www.eibabo.nl/rittal/kabelgeleider-voor-kast-vx-8619.420-ve2-eb16010756

Kabelgeleider voor kast VX 8619.420 (VE2)
Rittal
VX 8619.420 (VE2)
8619420
4028177921948 EAN/GTIN

35,15 EUR incl. btw**
plus verzendkosten

12 dagen* (DEU)

Uitgebreide artikelbeschrijving voor Kabelgeleider voor kast Extra artikelbeschrijvingFunctioneel en solide en met een uitstekende gebruikswaarde: Dit artikel wordt
geproduceerd door Rittal, het artikel vindt u onder artikelnummer EB16010756. In onze eibabo® onlineshop vindt u het product in de artikelgroep Kabel/draadgeleider
schakelkast in de catalogus Elektrisch materiaal. Bij dit artikel zullen de prijs en kwaliteit u helemaal overtuigen! Dit artikel is bij eibabo® populair en wordt vaak gezocht en
gekocht. Voor dit artikel zijn helaas zijn nog geen 3D-weergaven met hoge resolutie beschikbaar. Onze interne 3D-fotostudio werkt momenteel nog aan de productafbeeldingen
voor dit artikel. Bestel nu dit product van Rittal. Een overzicht met meer gegevens en informatie over het product vindt u hier: Artikelnummer fabrikant: VX 8619.420 (VE2)
Bestelnummer fabrikant: 8619420 EAN/GTIN: 4028177921948 Douanetariefnummer: 73269098 Land van herkomst van het artikel: Polen Productaanbevelingen, optionele
accessoires & alternatieve artikelen Andere klanten kochten ook deze artikelenSamen met Kabelgeleider voor kast, Rittal, VX 8619.420 (VE2) worden heel vaak ook de
volgende populaire artikelen gekocht: Kabelbeschermrail voor kast Enoc, KHD 6 X1-S Bekabelingspaneel voor kast Metz, 130894-01-AL-E Kabelbeugel voor kast Striebel &
John, ED44P50 Aanbeveling voor andere relevante artikelenDeze nuttige artikelen zijn ook bijzonder in trek en worden vaak samen met Kabelgeleider voor kast gezocht en
gekocht: Glasvezelkabelgeleider voor kast Eaton, SOHO-FP/KFB/M/1HE Kabelbeschermrail voor kast Eaton, NWS-KAS/SR/C/B19 Kabelbeugel voor kast ABN, FKH 15 Meer
vergelijkbare artikelen vindt u ook onder de zoekterm Kabel/draadgeleider schakelkast. Door te zoeken naar Rittal kunt u meer interessante producten van deze fabrikant
bekijken.

UW VOORDELEN

WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®

99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd

DHL TRACK & TRACE
Zending volgen

AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coulant en 100% veilig

20 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business

ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie

KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen

RESTITUTIE
Binnen 14 dagen

PRIVACY
Garantie

© 1997-2020 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland
eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com
GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding
* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL,
Maandag tot zaterdag).
** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de
EU.
eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

