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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 SHERPA® PANEL A4 
sprawdź kartę 560609

Kolor pomarańczowy

Jednostka sprzedaży 5 szt. w woreczku

zestaw ściereczek 4005546506524

Ilość jedn. sprzedaży 5 Sztuka

nie 4005546506531

typ jednostki magazynowej 237.5 G

okładka/okładki DE

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Panel prezentacyjny z polipropylenu do stosowania w systemach prezentacyjnych SHERPA® oraz VARIO
• Do prezentacji dokumentów w formacie A4, np. rożnych informacji, cenników, stron katalogowych itp.
• Szczelina do wkładania od góry
• Z kolorowym obramowaniem na całym obwodzie
• Folia nadająca się do skanerów, wyróżniająca się niskim współczynnikiem odbicia światła
• Możliwość doposażenia w zakładki indeksujące o nr art. 5603 oraz 5609
• 5 lat gwarancji

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 235

Wysokość zewnętrzna (mm) 322
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Karta produktu

Panel prezentacyjny SHERPA® PANEL A4 
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

Wysokość wewnętrzna paneli (mm) 297

Możliwość rozbudowy nie

Wkładanie dokumentów góra

Antybakteryjny nie

Gwarancja 5 lat 

Cechy produktu dotyczące dokumentów możliwość skanowania, antyodblaskowość   
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