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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

Wodoodporna kieszeń na informację A4,
samoprzylepna
 

sprawdź kartę 501619

Kolor przezroczysty

Jednostka sprzedaży 5 szt. w woreczku

zestaw ściereczek 4005546730417

Ilość jedn. sprzedaży 1 Woreczek

nie 4005546730417

typ jednostki magazynowej 461.8 G

okładka/okładki PL

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Kieszeń na plakaty nadaje się idealnie na informacje umieszczane na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach jak np. centra ogrodnicze, sauna, baseny, gdzie
informacje narażone są na kontakt z wodą
• Bardzo dobra ochrona informacji szczególnie w przypadku opadów, wysokiej wilgotności powierza, w mokrym i zabrudzonym środowisku dzięki wodoszczelnemu
zamknięciu strunowemu
• Mocowanie za pomocą 4 samoprzylepnych i usuwalnych kółeczek mocno przezroczystych (w komplecie), umożliwiających dowolne umieszczenie przezroczystej
kieszeni
• Produkt zgodny z normą IPX5 (całkowita ochrona przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków)
• Przezroczysta i antyrefleksyjna folia odporna na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych i zadrapania
• Do stosowania według preferencji w pionie lub poziomie
• Prosta i szybka wymiana informacji
• Zawartość: 2 strony (160 g/m2) wchodzą w skład zestawu
• Wiele blankietów do opisu dostępnych na stronie www.duraprint.pl
• Nadaje się również na format listowy (USA)

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 247

Wysokość zewnętrzna (mm) 325

Głębokość zewnętrzna/długość 0.6 mm
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Karta produktu

Wodoodporna kieszeń na informację A4,
samoprzylepna
 

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 2

Format/Format (dla) A4

Orientacja Wymiary pionowa / pozioma  

Marka DURABLE

Zewnętrzna szerokość ramki (mm) 247

Zewnętrzna wysokość ramki (mm) 325

Rodzaj montażu samoprzylepne

Powierzchnia montażu gładkie powierzchnie

Możliwość usunięcia bez pozostawienia śladów

Obustronna czytelność tak

Odporność na promieniowanie UV do 2 lat

Odporność na temperaturę do ok. 60°

Antyodblaskowość/minimalizuje odbicia tak

Powierzchnia montażu Wewnątrz i na zewnątrz

Rodzaj etykiety DURAPRINT
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