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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

Podłogowy stojak informacyjny SHERPA®
INFOBASE TELESCOPE 

sprawdź kartę 558957

Kolor antracytowy/szary

Jednostka sprzedaży 1 zestaw

zestaw ściereczek 4005546570297

Ilość jedn. sprzedaży 1 Zestaw

nie 4005546570297

typ jednostki magazynowej 3014 G

okładka/okładki PL

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Informacyjny stojak podłogowy z szybką z krystalicznego szkła akrylowego nr art. 5619 i metalową podstawą
• Regulowana wysokość (w zakresie 92–147 cm)
• Możliwość regulacji kąta czytania w zakresie +/-14°
• Stojak informacyjny idealny na targach i wystawach, w hotelach i obiektach gastronomicznych, a także w punktach sprzedaży
• 5 lat gwarancji

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 280
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Karta produktu

Podłogowy stojak informacyjny SHERPA®
INFOBASE TELESCOPE 

Wysokość zewnętrzna (mm) 147

Głębokość zewnętrzna/długość 280 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

Panele prezentacyjne w zestawie tak

Regulacja wysokości tak

Rotacja/kąt obrotu nie

Regulowany kąt czytania +/- 14°

Możliwość rozbudowy nie

Wkładanie dokumentów z boku

Antypoślizgowy antypoślizgowy / stabilny

Zawiera instrukcję montażu tak

Antybakteryjny nie

Gwarancja 5 lat 

Podstawa/typ montażu stojak podłogowy
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