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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

Stojak prezentacyjny w kształcie litery L A5
pionowy 

sprawdź kartę 859719

Kolor przezroczysty

Jednostka sprzedaży Op. 2 szt.

zestaw ściereczek 4005546889115

Ilość jedn. sprzedaży 2 Sztuka

nie 4005546889122

typ jednostki magazynowej 420.6 G

okładka/okładki PL

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Szybka i prosta wymiana informacji dzięki możliwości wyciągania i wkładania z boku
• Optymalna czytelność dzięki zastosowaniu krystalicznego szkła akrylowego i ergonomicznej pozycji do czytania
• Stabilna pozycja za sprawą samoprzylepnych podkładek z gumy
• Optymalne umieszczenie informacji w holu lub na targach bądź wystawach
• Na informacje w formacie A5

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 150

Wysokość zewnętrzna (mm) 210

Głębokość zewnętrzna/długość 80 mm

Format/Format (dla) A5

Orientacja Wymiary pionowa

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna etykiety (mm) 150
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Karta produktu

Stojak prezentacyjny w kształcie litery L A5
pionowy 

Wysokość wewnętrzna etykiety (mm) 210

Z czystymi wkładami tak

Okienko na etykiety z wymiennymi wkładami tak

Rodzaj etykiety DURAPRINT
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