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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

Tacka na dokumenty VEGAS A4 
sprawdź kartę 771107

Kolor granatowy

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546700861

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546700861

typ jednostki magazynowej 293.5 G

okładka/okładki PL

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Tacka na listy/dokumenty z praktycznym wycięciem z przodu ułatwiającym wyjmowanie zawartości
• Możliwość ustawienia kaskadowo lub w stos w przesuniętym szyku
• Dla stron formatów od A4 do C4 i in folio
• Wymiary wewnętrzne 255 x 55 x 330 mm (szer. × wys. × gł.)

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 264

Wysokość zewnętrzna (mm) 74

Głębokość zewnętrzna/długość 336 mm

Format/Format (dla) A4-C4, Folio

Orientacja Wymiary pionowa

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna (mm) 253

Wysokość wewnętrzna (mm) 65

Głębokość wewnętrzna (mm) 325
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Karta produktu

Tacka na dokumenty VEGAS A4 
Ilość jednostek 1

Układanie jeden na drugim tak

Wycięcie ułatwiające dostęp tak

Kolor specjalny nieprzezroczysty  

Kolor tacki czarny

Cechy koloru szary

Przód tacki ścięty
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