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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

Taśma magnetyczna 40 mm 
sprawdź kartę 170902

Kolor biały

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546989792

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546989792

typ jednostki magazynowej 793.8 G

okładka/okładki CN

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Magnetyczna taśma do oznaczania na rolce, 5 m
• Szerokość 40 mm
• Do mocowania na metalowych powierzchniach jak np. regałach, szafach i szufladach z metalu
• Giętka, elastyczna i odporna na zginanie
• Do dowolnego przycinania
• Do opisywania ogólnie dostępnymi w sprzedaży markerami permanentnymi

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 5000

Wysokość zewnętrzna (mm) 40

Marka DURABLE

Magnetyczne mocowanie dokumentów tak

Sposób montażu magnetyczne

Mages z obrzeżem ułatwiającym uchwyt nie

Możliwość przycięcia na wymiar tak

Możliwość opisu wewnętrznych dokumentów tak
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Karta produktu

Taśma magnetyczna 40 mm 
Możliwość użycia na szklanych, magnetycznych tablicach nie

Magnetyczne mocowanie bez parowania
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