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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

Taśma tekstylna FLEX 8 z mechanizmem
ściągającym i karabińczykiem 

sprawdź kartę 830901

Kolor czarny

Jednostka sprzedaży Op. 10 szt.

zestaw ściereczek 4005546808598

Ilość jedn. sprzedaży 1 Paczka

nie 4005546808598

typ jednostki magazynowej 150 G

okładka/okładki CN

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Taśma tekstylna o regulowanej długości z zamknięciem zabezpieczającym i mechanizmem ściągającym jojo otwierająca się na wskutek silnego pociągnięcia
• Mechanizm ściągający jojo z karabińczykiem na etui do kart identyfikacyjnych
• Jedwabiście miękki materiał
• Długość taśmy do regulowania w zakresie 24–50 cm, szerokość: 0,8 cm
• Długość mechanizmu ściągającego jojo: 80 cm, szerokość karabińczyka: 0,9 cm

Certyfikat Blue Angel

Marka DURABLE

Sposób mocowania taśma tekstylna

Szerokość zewnętrzna mechanizmu ściągającego (cm) 35

Wysokość zewnętrzna mechanizmu ściągającego (cm) 65

Długość linki w mechaniźmie ściągającym (cm) 80

Maksymalne obciążenie mechanizmu ściągającego (g) 20

Długość linki (cm) 50
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Karta produktu

Taśma tekstylna FLEX 8 z mechanizmem
ściągającym i karabińczykiem 

Szerokość linki (cm) 8

Bezpieczne zapięcie na smyczy tak

Możliwość własnego zadruku nie

Sposób mocowania szeroki, metalowy karabińczyk
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