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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

Magnetyczna neodymowa kieszeń magazynowa
A4 pozioma 

sprawdź kartę 174807

Kolor granatowy

Jednostka sprzedaży Op. 10 szt.

zestaw ściereczek 4005546109077

Ilość jedn. sprzedaży 1 Paczka

nie 4005546109077

typ jednostki magazynowej 625.8 G

okładka/okładki DE

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Magnetyczna kieszeń magazynowa o dużej sile przyczepności dzięki wbudowaniu dwóch magnesów neodymowych
• Do stosowania na metalowych powierzchniach np. kontenerach siatkowych, rurach i ruchomych pojemnikach transportowych
• Barwna folia tylnej i przezroczysta przedniej strony z wytrzymałego polipropylenu
• Dodatkowa klapka chroni dokumenty przed kurzem i wilgocią
• Nadaje się do skanerów i gwarantuje bezpieczne przechowywanie dokumentów
• Szybka wymiana wkładek
• Wymiary wewnętrzne A4 poziomo / 297 x 210 mm (szer. × wys.)
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Karta produktu

Magnetyczna neodymowa kieszeń magazynowa
A4 pozioma 
Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 311

Wysokość zewnętrzna (mm) 280

Format/Format (dla) A4

Orientacja Wymiary pozioma

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna (mm) 297

Wysokość wewnętrzna (mm) 210

Otwieranie góra 

Ochronna klapka tak

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 magnesy neodymowe

Sposób montażu magnetyczne

Rodzaj etykiety DURAPRINT
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