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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

Informatiekader DURAFRAME® NOTE A4 
Artikelnummer 499301

Kleur black

Verpakkingseenheid Per stuk

Basis EAN 4005546407036

Verkoopeenheid hoeveelheid 1 piece

Verkoopeenheid EAN 4005546407036

Verpakkingsgewicht (bruto) 92 G

Land van herkomst PL

Productomschrijving
• Informatie hoogwaardig en professioneel presenteren
• Snel invoegen en vervangen van documenten dankzij magnetische kaderrand
• Eenvoudig en zonder hulpmiddelen te bevestigen op gladde, stevige oppervlakken; verwijderbaar van bv. glas
• Toepassingen: Voor schoonmaakroosters in toiletruimtes, aankondigingen van evenementen of voor het verzamelen en documenteren van informatie,
werkprocedures en serviceverlening, zoals onderhoud en veiligheidstesten
• Direct beschrijven van A4-formaat documenten zonder opklappen van het info-frame
• Vulhoogte max. 5 vellen 80 gram/m2
• Pennenhouder voor alle soorten pennen, met bevestigingsklem
• Met 2 inserts tweezijdig leesbaar op glazen oppervlakken
• Identiek kader aan beide zijden
• Geschikt voor staand en liggend formaat

Producteigenschappen

Buitenbreedte (mm) 254

Buitenhoogte (mm) 323

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

Formaat/Formaat voor A4

Formaatrichting staand / liggend

Brand DURABLE
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Product gegevensblad

Informatiekader DURAFRAME® NOTE A4 

Breedte kader buitenkant (mm) 205

Hoogte kader buitenkant (mm) 290

Kaderbreedte 17

Bevestigingstype Zelfhechtend

Oppervlak waarop het product kan gebruikt worden Effen oppervlakken

Verwijdermogelijkheden Op glas

Kader kan geopend worden ja

Dubbelzijdige leesbaarheid ja

Kader ziet er identiek uit aan de voor- en aan de achterzijde ja

Antireflecterend ja

Direct schrijven op het ingevoegde document ja

Herbruikbaar Nee

Toepassingsgebied Overdekt buitengebied

Insertbedrukking Download
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