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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

Vloerstandaard INFO STAND BASIC A4 
Artikelnummer 501257

Kleur anthracite-grey

Verpakkingseenheid Per stuk

Basis EAN 4005546730325

Verkoopeenheid hoeveelheid 1 piece

Verkoopeenheid EAN 4005546730325

Verpakkingsgewicht (bruto) 5980 G

Land van herkomst NL

Awards

Productomschrijving
• Vloerstandaard INFO STAND BASIC is door de dubbelzijdige leesbaarheid geschikt voor zowel het presenteren van info alsmede als wegwijzer en
begeleidingssysteem
• Bladen zijn eenvoudig uit te wisselen door twee magnetische infoframes DURAFRAME® MAGNETIC die op de metalen platen worden gehecht
• Hoge stabiliteit door een hoogwaardige standprofiel en een verzwaarde bodemplaat met vier rubber doppen
• Door een innovatief steekmechaniek kan de stand zonder hulpmiddel eenvoudig van staand naar liggend worden gedraaid
• Ideaal als infostand voor ontvangstruimten, beurzen, lobby's en wachtkamers
• DURAFRAME® MAGNETIC-frames als accessoire in diverse kleuren
• Verschillende afdruktemplates zijn beschikbaar op www.duraprint.be
• Inclusief montageset en handleiding

Producteigenschappen

Buitenbreedte (mm) 305
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Product gegevensblad

Vloerstandaard INFO STAND BASIC A4 
Buitenhoogte (mm) 1315

Buitendiepte/-lengte 305 mm

Vulhoeveelheid/Vulhoeveelheid voor 2 Sheet (80g / sqm)

Formaat/Formaat voor A4

Formaatrichting staand / liggend

Brand DURABLE

Breedte binnenafmeting (mm) 210

Hoogte binnenafmeting (mm) 297

Aanpasbare hoogte Nee

Draaimogelijkheid Nee

Aanpasbare leeshoek Nee

Uitbreidbaar Nee

Opening voor inserts 4-zijden

Incl. tabs met blanco inserts Nee

Antislip Antislip / Standvastig

Inclusief montagetoebehoren ja

Antibacterieel Nee

Producteigenschappen mbt documenten Document kan gescand worden, is beschermd, niet-glanzend

Bevestigingstype Vloerstandaard
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