
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
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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

Nożyczki PAPERCUT 15 cm 
sprawdź kartę 173601

Kolor czarny

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546173603

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546173603

typ jednostki magazynowej 55.65 G

okładka/okładki DE

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Uniwersalne nożyczki do tektury, papieru, folii, materiału i taśmy klejącej
• Ostrza specjalnie hartowane, wykonane ze stali nierdzewnej
• Ze śrubą do regulowania, możliwość precyzyjnego nastawienia i dokładna regulacja prowadzenia
• Ultraprecyzyjne i łatwe cięcie
• Made in Germany, najwyższa jakość z Solingen

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 62

Głębokość zewnętrzna/długość 160 mm

Marka DURABLE
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Karta produktu

Nożyczki PAPERCUT 15 cm 

Rozmiar 6" = 15 cm

definitions.data.scrShape.tooltip szpiczaste, symetryczne

Długość ostrzy (mm) 65

Przeznaczenie osoby prawo i leworęczne

Rodzaj uchwytów plastikowe uchwyty

Rodzaj nożyczek nożyczki biurowe
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