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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

Obwoluta ochronna na karty identyfikacyjne
59x86 mm 

sprawdź kartę 213519

Kolor przezroczysty

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546216713

Ilość jedn. sprzedaży 10 Sztuka

nie 4005546216720

typ jednostki magazynowej 20.25 G

okładka/okładki DE

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Koszulka ochronna do kart wielokrotnego użytku i legitymacji zakładowych
• Otwieranie wzdłuż węższej krawędzi z góry
• Z ultrawytrzymałej folii z ochroną przed rozdarciem
• Gwarantuje bezpieczne przechowywanie dokumentów
• Wymiary wewnętrzne 59 x 86 mm (szer. × wys.)

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 66

Wysokość zewnętrzna (mm) 92.5

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 1 Document(s)

Format/Format (dla) 54 x 86 mm

Orientacja Wymiary pionowa / pozioma  

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna (mm) 59

213519_PDS_DURABLE_pl_PL.pdf | 2023-05-14 07:43 1/2



DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

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

Obwoluta ochronna na karty identyfikacyjne
59x86 mm 

Wysokość wewnętrzna (mm) 86

Cechy produktu dotyczące dokumentów dokumenty zabezpieczone przed słońcem  

Ochrona przed rozerwaniem ochrona przd rozerwaniem 

Otwieranie krótki bok u góry  

Ochrona RFID nie

Uchwyt z otworem ułatwiający dostęp nie

Samoprzylepny nie
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