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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

Skoroszyt z przezroczystą okładką A4
opakowanie 25 sztuk 

sprawdź kartę 252305

Kolor zielony

Jednostka sprzedaży Op. 25 szt.

zestaw ściereczek 4005546985305

Ilość jedn. sprzedaży 25 Sztuka

nie 4005546985312

typ jednostki magazynowej 636 G

okładka/okładki DE

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Skoroszyt z przezroczystą przednią okładką i kolorową tylną
• Archiwizacja dziurkowanych dokumentów za pomocą wąsów skoroszytowych
• Praktyczne wycięcie ułatwiające chwyt
• Opis możliwy dzięki paskowi opisowemu umieszczonemu wzdłuż grzbietu
• Możliwość wpinania do rożnych segregatorów dzięki uchwytowi do skoroszytów nr art. 2996
• Z gwarancją bezpiecznego przechowywania dokumentów dzięki wykonaniu z polipropylenu
• Dla stron formatu A4

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 228

Wysokość zewnętrzna (mm) 310

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 100 Sheet

Format/Format (dla) A4

Orientacja Wymiary pionowa

Marka DURABLE
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Karta produktu

Skoroszyt z przezroczystą okładką A4
opakowanie 25 sztuk 

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

Cechy produktu dotyczące dokumentów dokumenty zabezpieczone

Kieszeń na tylnej okładce nie

Kieszeń na tylnej okładce nie

Uchwyt z otworem ułatwiający dostęp tak

Możliwość wpięcia/wypięcia możliwość wpięcia
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