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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

Przekładki A4 25 części, podział A-Z zgrzane
indeksy i okładka PP 

sprawdź kartę 620105

Kolor zielony

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546620022

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546620022

typ jednostki magazynowej 371 G

okładka/okładki DE

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Przekładki indeksujące z zgrzanymi kieszonkami i wymiennymi wkładkami
• Z zadrukowanymi etykietami z oznaczeniami A–Z oraz dodatkowymi pustymi wkładkami
• Wierzchnia strona i czyste wkładki do profesjonalnego opisu za pomocą DURAPRINT®
• Podziałka indeksu / arkusz 25
• Perforacja 60 / 80 + 80 x 80 x 80 mm
• Dla formatu w pełni zakrywa kartkę w formacie A4, w  pionie
• Wymiary 297 x 215/230 mm
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Karta produktu

Przekładki A4 25 części, podział A-Z zgrzane
indeksy i okładka PP 
Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 230

Wysokość zewnętrzna (mm) 298

Format/Format (dla) A4

Orientacja Wymiary pionowa

Marka DURABLE

Wysokość wewnętrzna (mm) 298

Szerokość wewnętrzna (mm) 215

Rodzaj przekładek przekładki

Podział przekładek (ilość części) 25 części

Opis indeksu A - Z

Rodzaj indeksu zgrzany

Okienko na etykiety z wymiennymi wkładami tak

Zadrukowane etykiety indeksów A-Z, 0-25, niezadrukowane, kolorowe

Zadrukowana przednia okładka A - Z

Rozstaw dziurek w przekładkach 60 / 80 + 80 x 80 x 80 mm

Powierzchnia pokrycia pełne pokrycie

Kraj pochodzenia Made in Germany

Rodzaj etykiety DURAPRINT
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