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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

Wkłady do identyfikatorów BADGEMAKER®
17x67 mm 

sprawdź kartę 146102

Kolor biały

Jednostka sprzedaży 1 opakowanie

zestaw ściereczek 4005546102191

Ilość jedn. sprzedaży 1 Paczka

nie 4005546102191

typ jednostki magazynowej 248.85 G

okładka/okładki DE

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Arkusze z wkładami do identyfikatorów w formacie A4; ultradrobna perforacja, z certyfikatem PEFC
• Zawiera 600 wkładów do identyfikatorów w formacie 17 x 67 mm
• Do profesjonalnego opisu identyfikatorów
• Wkłady BADGEMAKER® do identyfikatorów stojących mogą być również używane pojedynczo jako winietki
• Dla artykułów DURABLE nr 8132, 8133, 8500, 8505

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 67
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Karta produktu

Wkłady do identyfikatorów BADGEMAKER®
17x67 mm 

Wysokość zewnętrzna (mm) 17

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 600 Sign(s)

Marka DURABLE

Pojemność  20 kartek A4

Jakość materiału 150 g/m²

Mikroperforacja tak

Orientacja pozioma

Właściwy typ drukarki drukarka laserowa / kserokopiarka

Rodzaj etykiety DURAPRINT
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