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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

Personeelsmap met hangrail A4 
Artikelnummer 255503

Kleur red

Verpakkingseenheid 5 stuks/doos

Basis EAN 4005546733395

Verkoopeenheid hoeveelheid 5 piece

Verkoopeenheid EAN 4005546733401

Verpakkingsgewicht (bruto) 1379 G

Land van herkomst PL

Awards

Productomschrijving
• Organisatie-snelhechter met 5 tabbladen met ieder een eigen hechtmechaniek
• Ideaal als personeelsmap: Voorbedrukt schutblad en voorbedrukte tabbladen voor direct gebruik als personeelsdossier
• Het schutblad is een transparante insteekhoes, handig voor bv. aanduiding of titel
• Met etiketstrook aan de zijkant en variabel inzetbare tabbladen
• Eenvoudig en professioneel van tekst voorzien met DURAPRINT®
• Achterzijde met binnenvak voor ongeperforeerde documenten
• Inclusief hangrail voor het opbergen in een hangmappensysteem

Producteigenschappen

Buitenbreedte (mm) 244

Buitenhoogte (mm) 310
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Product gegevensblad

Personeelsmap met hangrail A4 
Buitendiepte/-lengte 5 mm

Formaat/Formaat voor A4

Formaatrichting staand

Brand DURABLE

Opbergmechanisme Metalen geperforeerde hangrail

Perforatieafstand 80 mm

Kleur opbergmechanisme Goud

Etiketstroken ja

Vervangbaar etiketvenster op voorzijde BxH (mm) nein

Kleur voorzijde Transparant

Kleur achterzijde Gekleurd

Hoes voorzijde ja

Hoes achterzijde ja

Archiveerbaar/verwijderbaar verwijderbaar

Insertbedrukking DURAPRINT
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