
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Product gegevensblad

Snelhechtmap A4+ opaak 
Artikelnummer 250002

Kleur wit

Verpakkingseenheid 25 stuks/doos

Basis EAN 4005546200835

Verkoopeenheid hoeveelheid 25 Stuks

Verkoopeenheid EAN 4005546264035

Verpakkingsgewicht (bruto) 1890.4 G

Land van herkomst DE

Productomschrijving
• Snelhechter met gekleurd voor- en achterzijde voor afscherming van documenten
• Geschikt voor het opbergen van showtassen dankzij A4-formaat met extra breedte
• Inscheurbescherming door ommanteld hechtmechaniek
• Voorzien van etiketvenster met visitekaartformaat (90 x 57 mm) op de voorzijde
• Binnenvak op de achterzijde voor het opbergen van ongeperforeerde documenten
• In hangmappensysteem te hangen door bijkopen van hangrail 1531
• Voor A4+-formaat

Producteigenschappen

Buitenbreedte (mm) 245

Buitenhoogte (mm) 310

Vulhoeveelheid/Vulhoeveelheid voor 100 Sheet

Formaat/Formaat voor A4+

Formaatrichting staand

Brand DURABLE

Opbergmechanisme Met kunststof overtrokken hangrail
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Product gegevensblad

Snelhechtmap A4+ opaak 
Perforatieafstand 80 mm

Kleur opbergmechanisme Wit

Etiketstroken Nee

Vervangbaar etiketvenster op voorzijde BxH (mm) 90 x 57

Kleurkenmerk Opaak

Kleur voorzijde Gekleurd

Kleur achterzijde Gekleurd

Hoes voorzijde Nee

Hoes achterzijde ja

Duimuitsparing voor gemakkelijke toegang Nee

Archiveerbaar/verwijderbaar verwijderbaar
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