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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

Samoprzylepne okienko podłogowe A5
odklejalne 

sprawdź kartę 180704

Kolor żółty

Jednostka sprzedaży Op. 10 szt.

zestaw ściereczek 4005546725994

Ilość jedn. sprzedaży 1 Paczka

nie 4005546725994

typ jednostki magazynowej 540 G

okładka/okładki GB

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Okienko podłogowe do znakowania, do stosowania z papierowym wkładem
• Do mocowana na podłodze za pomocą samoprzylepnych pasków, usuwalne
• Łatwe mocowanie: papierowe wkładki w formacie A5 umieszczone pod okienkiem chronione dzięki oklejeniu ze wszystkich boków
• Do stosowania w położeniu&nbsp;pionowym i&nbsp;poziomym
• Ramka w kolorze zbliżonym do RAL 1003 (żółty sygnałowy)
• Wymiary okienka 210 x 148 mm (szer. × wys.)

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 314

Wysokość zewnętrzna (mm) 252

Głębokość zewnętrzna/długość 0.4 mm

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna (mm) 210

Wysokość wewnętrzna (mm) 148
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Karta produktu

Samoprzylepne okienko podłogowe A5
odklejalne 

Kształt A5

Rodzaj samoprzylepności usuwalny

Siła przyczepności normalna

Odporność na przetarcie normalna

Kolor specjalny podobny do RAL 1003 żółty sygnałowy

Miejsce zastosowania Obszar ruchu pieszego
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