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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 z mechanizmem ściągającym
EXTRA STRONG na 1 kartę 

sprawdź kartę 868907

Kolor granatowy

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546999548

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546999548

typ jednostki magazynowej 41.4 G

okładka/okładki CN

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Etui na karty identyfikacyjne otwarte z przodu na 1 kartę zakładową/dostępu do strefy zastrzeżonej
• Do stosowania według preferencji w pionie lub poziomie
• Z mechanizmem ściągającym jojo EXTRA STRONG z karabińczykiem i małym kółeczkiem na klucze oraz z pętelką na zatrzask
• Mechanizm ściągający pozostaje zwinięty przy obciążeniu do maks. 300 g*
• Mechanizm ściągający jojo ze wzmocniona taśmą, długość: 60 cm
• Wewnętrzne wymiary etui: 54 x 87 mm (wys. x szer.)

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 92

Wysokość zewnętrzna (mm) 70

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 1 Card(s)

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna etui do kart (mm) 87

Wysokość wewnętrzna etui do kart (mm) 54
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Karta produktu

Etui do kart z mechanizmem ściągającym
EXTRA STRONG na 1 kartę 

Orientacja pionowa / pozioma

Rodzaj etui do kart otwarte

Akcesoria w zestawie mechanizm ściągający EXTRA STRONG

Sposób mocowania etui do kart identyfikacyjnych dziurkowanie

Możliwość wymiany karty tak
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