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

Teczka osobowa zawieszana A4 
sprawdź kartę 255506

Kolor niebieski

Jednostka sprzedaży Op. 5 szt.

zestaw ściereczek 4005546269009

Ilość jedn. sprzedaży 5 Sztuka

nie 4005546269016

typ jednostki magazynowej 1379 G

okładka/okładki PL

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Skoroszyt z 5 przekładkami do wpinania na osobnych wąsach skoroszytowych
• Świetnie nadaje się jako teczka osobowa: Z nadrukiem na wierzchniej stronie i indeksem do bezpośredniego stosowania jako teczka osobowa
• Opis wierzchniej strony poprzez wsuniecie opisanej kartki w przezroczystą kieszeń
• Dodatkowy opis możliwy dzięki paskowi opisowemu umieszczonemu wzdłuż grzbietu i dowolnie rozmieszczonym przekładkom indeksowym
• Prosty i profesjonalny opis za pomocą DURAPRINT®
• Do przechowywania niedziurkowanych stron wewnętrzna kieszeń w tylnej okładce
• W zestawie listwa do zawieszenia w wózku na teczki zawieszane

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 244

Wysokość zewnętrzna (mm) 310
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Karta produktu

Teczka osobowa zawieszana A4 
Głębokość zewnętrzna/długość 5 mm

Format/Format (dla) A4

Orientacja Wymiary pionowa

Marka DURABLE

Mechanizm archiwizacji metalowa listwa do zawieszania

Rozstaw dziurek 80 mm

Kolor mechanizmu archiwizacji złoty

Paski do etykiet tak

Okno na etykietę na przedniej okładce SxW (mm) nein

Kolor przedniej okładki przezroczysta

Kolor tylnej okładki kolorowa

Kieszeń na tylnej okładce tak

Kieszeń na tylnej okładce tak

Uchwyt z otworem ułatwiający dostęp nie

Możliwość wpięcia/wypięcia możliwość wypięcia 

Rodzaj etykiety DURAPRINT
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