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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

Panel prezentacyjny FUNCTION PANEL A4 
sprawdź kartę 560703

Kolor czerwony

Jednostka sprzedaży 5 szt. w woreczku

zestaw ściereczek 4005546571287

Ilość jedn. sprzedaży 5 Sztuka

nie 4005546560731

typ jednostki magazynowej 299.85 G

okładka/okładki PL

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Panel prezentacyjny z bardzo przezroczystej twardej folii na dokumenty w formacie A4
• Produkt idealny do prezentacji cenników, stron katalogowych, ilustracji, zdjęć itd.
• Gwarantuje bezpieczne przechowywanie dokumentów i umożliwia skanowanie
• Z wgrzanym indeksem 60 mm z podziałką 5/5 w celu szybkiej lokalizacji treści, z pustymi wkładami do opisu
• Do zastosowania z elementami mocującymi wykorzystującymi mechanizm sworzniowy
• Możliwość wpinania dzięki uniwersalnemu rozstawowi dziurek na listwie

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 252

Wysokość zewnętrzna (mm) 315

Głębokość zewnętrzna/długość 5 mm

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 2 Sheet

Format/Format (dla) A4

Orientacja Wymiary pionowa

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna paneli (mm) 210
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Karta produktu

Panel prezentacyjny FUNCTION PANEL A4 
Wysokość wewnętrzna paneli (mm) 297

Możliwość rozbudowy nie

Wkładanie dokumentów góra

Kolor specjalny krystalicznie przezroczysty 

Antybakteryjny nie

Cechy produktu dotyczące dokumentów możliwość skanowania, ochrona
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