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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.

Karta produktu

Etui do kart identyfikacyjnych PUSHBOX z
taśmą tekstylną na 3 karty 

sprawdź kartę 892501

Kolor czarny

Jednostka sprzedaży Op. 10 szt.

zestaw ściereczek 4005546978789

Ilość jedn. sprzedaży 1 Paczka

nie 4005546978789

typ jednostki magazynowej 674.6 G

okładka/okładki CN

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Etui na 3 karty z taśmą tekstylną
• Oddzielne przegródki chronią karty z paskiem magnetycznym przed uszkodzeniami
• Małe suwaki ułatwiają wyciąganie kart
• Tkanina taśmy o miękkości jedwabiu z bardzo szerokim karabińczykiem z metalu
• Bardzo przezroczyste tworzywo sztuczne przyczynia się do lepszej czytelności
• Niełamliwy element do mocowania w poziomie i w pionie
• Idealnie nadaje się do do kart dostępu do różnych stref bezpieczeństwa, np. na lotniskach lub w publicznych instytucjach
• Szerokość taśmy: 1,5 cm, długość taśmy: 44 cm
• Wymiary wewnętrzne 54 x 87 mm (wys. x szer.)

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 91

Wysokość zewnętrzna (mm) 63

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 3 Card(s)

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna etui do kart (mm) 87
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Karta produktu

Etui do kart identyfikacyjnych PUSHBOX z
taśmą tekstylną na 3 karty 

Wysokość wewnętrzna etui do kart (mm) 54

Orientacja pionowa / pozioma

Rodzaj etui do kart zamknięte

Wysunięcie karty poprzez suwak

Akcesoria w zestawie taśma tekstylna 20

Sposób mocowania etui do kart identyfikacyjnych dziurkowanie

Możliwość wymiany karty tak

Bez dodatku niklu nie
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