
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

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

Identyfikator 60x90 mm z klipem małe
opakowanie 

sprawdź kartę 860319

Kolor przezroczysty

Jednostka sprzedaży Op. 5 szt.

zestaw ściereczek 4005546812021

Ilość jedn. sprzedaży 1 Paczka

nie 4005546812021

typ jednostki magazynowej 79 G

okładka/okładki PL

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Identyfikator osobisty z obrotowym klipsem
• Ochronna koszulka do identyfikatora zabezpieczająca wkład
• Otwór na klips pozwala na stosowanie produktu razem z łańcuszkiem, mechanizmem ściągającym jojo albo z taśmą tekstylną

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 95

Wysokość zewnętrzna (mm) 75

Orientacja Wymiary pozioma

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna etykiety (mm) 90

Wysokość wewnętrzna etykiety (mm) 60

Klasyfikacja Standard

Częściowo zabudowany nie

860319_PDS_DURABLE_pl_PL.pdf | 2023-05-14 05:42 1/2



DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

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

Identyfikator 60x90 mm z klipem małe
opakowanie 

Europerforacja nie

Obrotowe mocowanie tak

Z czystymi wkładami tak

Okienko na etykiety z wymiennymi wkładami tak

Możliwość własnego zadruku nie

Bez dodatku niklu nie

Rodzaj etykiety DURAPRINT

Sposób montażu klip
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