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Karta produktu

System paneli prezentacyjnych FUNCTION
SAFE WALL 10 

sprawdź kartę 583100

Kolor kolorowy

Jednostka sprzedaży 1 zestaw

zestaw ściereczek 4005546505817

Ilość jedn. sprzedaży 1 Zestaw

nie 4005546505817

typ jednostki magazynowej 1309.5 G

okładka/okładki PL

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Obszerny naścienny zestaw prezentacyjny
• Naścienny system prezentacyjny z 10 panelami prezentacyjnymi FUNCTION SAFE w formacie A4
• Boczne zamknięcie strunowe z suwakiem na panelach prezentacyjnych chroni dokumenty pod wilgocią i zabrudzeniami
• Wytrzymały uchwyt naścienny o długiej żywotności wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo
• Panele prezentacyjne wykonane z przezroczystej twardej folii z wgrzanym indeksem z podziałką 5/5 i wkładkami do opisu
• Praktyczny mechanizm&nbsp;do łatwej wymiany paneli
• Produkt idealny do stosowania w kuchniach, zakładach produkcyjnych czy pomieszczeniach sprzedażowych, np. w sklepach mięsnych czy piekarniach
• Łatwy montaż

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 450

Wysokość zewnętrzna (mm) 325

Głębokość zewnętrzna/długość 290 mm

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 10 Display panel(s)

Format/Format (dla) A4

Orientacja Wymiary pionowa
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Karta produktu

System paneli prezentacyjnych FUNCTION
SAFE WALL 10 

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna paneli (mm) 210

Wysokość wewnętrzna paneli (mm) 297

Panele prezentacyjne w zestawie tak

Rotacja/kąt obrotu nie

Regulowany kąt czytania nie

Możliwość rozbudowy nie

Wkładanie dokumentów góra

Antybakteryjny nie

Podstawa/typ montażu montaż naścienny
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