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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
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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

Ramka informacyjna DURAFRAME® MAGNETIC
NOTE A4 

sprawdź kartę 498901

Kolor czarny

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546989679

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546989679

typ jednostki magazynowej 111 G

okładka/okładki PL

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Produkt umożliwia trwałą, a dodatkowo profesjonalną prezentację informacji
• Uchylna magnetyczna ramka umożliwia szybkie umieszczanie i wymienianie dokumentów
• Łatwy montaż na metalowych powierzchniach, np. tablicach ogłoszeniowych i informacyjnych, szafkach czy mobilnych powierzchniach informacyjnych albo maszynach
w obszarze produkcji
• Obszary zastosowania: Do umieszczania planów oczyszczania systemów sanitarnych, dokumentów rejestracyjnych, spisów i dokumentacji, procedur w pracy, usług
serwisowych takich jak np. przeglądy techniczne i kontrole bezpieczeństwa
• Możliwość bezpośredniego opisu dokumentów w formacie A4 bez otwierania ramki informacyjnej
• Wysokość wypełnienia do 5 kartek 80 g/m2
• Uchwyt na wszystkie przybory do pisania z uchwytem
• Do stosowania w położeniu&nbsp;pionowym i&nbsp;poziomym

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 254

Wysokość zewnętrzna (mm) 323

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 5 Sheet (80g / sqm)

Format/Format (dla) A4

Orientacja Wymiary pionowa / pozioma  
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Zewnętrzna szerokość ramki (mm) 205

Zewnętrzna wysokość ramki (mm) 290

Szerokość ramki (mm) 17

Rodzaj montażu magnetycze

Powierzchnia montażu metalowe powierzchnie

Możliwość usunięcia bez pozostawienia śladów

Możliwość otwarcia ramki nie

Obustronna czytelność nie

Ramka wygląda identycznie z obu stron nie

Antyodblaskowość/minimalizuje odbicia tak

Możliwość opisu wewnętrznych dokumentów tak

Wielokrotnego użytku tak

Powierzchnia montażu wewnętrzna   

Rodzaj etykiety download
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