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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

Stojak podłogowy INFO STAND BASIC A3 
sprawdź kartę 501357

Kolor antracytowy/szary

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546730332

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546730332

typ jednostki magazynowej 6796 G

okładka/okładki NL

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Dwustronny stojak podłogowy INFO STAND BASIC nadaje się zarówno do prezentacji informacji, jak również jako system oszyldowania wskazujący drogę, np.
w centrach handlowych
• Bardzo prosta wymiana informacji dzięki ramce informacyjnej DURAFRAME® MAGNETIC umieszczonej na płytkach z metalu
• Duża stabilność dzięki stojakowi wysokiej jakości i dodatkowo dociążonej podstawie na czterech nóżkach z gumy
• Innowacyjny mechanizm wtykowy umożliwia łatwą zmianę formatu z pionowego na poziomy
• Idealny jako stojak informacyjny do holu, na targach, w kącikach komunikacyjnych i w poczekalniach
• Ramkę DURAFRAME® MAGNETIC można dokupić w rożnych kolorach
• Wiele blankietów do opisu dostępnych na stronie www.duraprint.pl
• W tym zestaw do montażu i instrukcja

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 323
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Karta produktu

Stojak podłogowy INFO STAND BASIC A3 
Wysokość zewnętrzna (mm) 1402

Głębokość zewnętrzna/długość 305 mm

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 2 Sheet (80g / sqm)

Format/Format (dla) A3

Orientacja Wymiary pionowa / pozioma  

Marka DURABLE

Szerokość wewnętrzna paneli (mm) 297

Wysokość wewnętrzna paneli (mm) 430

Regulacja wysokości nie

Rotacja/kąt obrotu nie

Regulowany kąt czytania nie

Możliwość rozbudowy nie

Wkładanie dokumentów z 4 stron

Indeksy z etykietami w zestawie nie

Antypoślizgowy antypoślizgowy / stabilny

Zawiera instrukcję montażu tak

Antybakteryjny nie

Cechy produktu dotyczące dokumentów możliwość skanowania, ochrona dokumentów, antyodblaskowość 

Podstawa/typ montażu stojak podłogowy
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