
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

Magnetyczna kieszeń magazynowa 1/3 A4
pozioma 

sprawdź kartę 175807

Kolor granatowy

Jednostka sprzedaży Op. 50 szt.

zestaw ściereczek 4005546981512

Ilość jedn. sprzedaży 1 Paczka

nie 4005546981512

typ jednostki magazynowej 3108 G

okładka/okładki DE

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Kieszeń magazynowa z dwoma magnetycznymi paskami na tylnej stronie
• Do stosowania na metalowych powierzchniach np. na regałach i pojemnikach
• Barwna folia tylnej i przezroczysta przedniej strony z wytrzymałego polipropylenu
• Nadaje się do skanerów i gwarantuje bezpieczne przechowywanie dokumentów
• Szybka wymiana wkładek
• Wymiary wewnętrzne 297 x 74 mm (szer. × wys.)

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 311
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Karta produktu

Magnetyczna kieszeń magazynowa 1/3 A4
pozioma 

Wysokość zewnętrzna (mm) 81.5

Format/Format (dla) 1/3 A4

Orientacja Wymiary pozioma

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna (mm) 297

Wysokość wewnętrzna (mm) 74

Otwieranie góra 

Ochronna klapka nie

Wycięcie na kciuk nie

Możliwość przycięcia na wymiar nie

Z czystymi wkładami nie

Kolor tylnej okładki granatowy

Cechy produktu dotyczące dokumentów możliwość skanowania, ochrona dokumentów

Sposób montażu 2 paski magnetyczne

Sposób montażu magnetyczne

Rodzaj etykiety DURAPRINT
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