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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.

Termék adatlap

Prospektustartó szett COMBIBOXX® XL A4, 1/3
A4 álló 

Cikkszám 861319

Szín transparent

Csomagolási egység 1 set

EAN kód 4005546803463

Eladási egység 1 Set

Eladási egység EAN kód 4005546803463

Bruttó súly 986.3 G

Származási ország DE

Termékleírás
• Prospektustartó készlet A4 (311 x 240 mm-es formátumig) és 1/3 A4, ill. A6 információkhoz (210 x 116 mm formátumig)
• Egy A4-es tálcából és négy 1/3 A4-es tálcából, egy kombinált használatra való adapterlécből, valamint két előlapból áll; ideálisan alkalmazható A4-es prospektusok
szórólapokkal való közös bemutatására
• Tetszőleges használható fali prospektusként vagy felállítható asztalon
• Töltési kapacitás 24 mm
• Kb. 6 kg teherbírásig bővíthető
• A COMBIBOXX A4 EXTENSION termékkel bővíthető
• Álló kivitel mérete: 242 x 291 x 229 mm (szé x ma x mé)
• Fali kivitel mérete: 242 x 445 x 150 mm (szé x ma x mé)

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 242

Külső magasság (mm) 291

Külső mélység / hossz 229 mm

Formátum 1/3 A4, A6, A4

Irányadás mérete álló

Márka DURABLE
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Termék adatlap

Prospektustartó szett COMBIBOXX® XL A4, 1/3
A4 álló 

Külső szélesség (mm) 242

Külső magasság (mm) 445

Külső mélység (mm) 150

Belső szélesség (mm) 242

Belső magasság (mm) 291

Belső mélység (mm) 24

Rekeszek száma 5

Dokumentum behelyezése felül

Bővíthető igen

Kivágás a könnyű lefűzés végett igen

Súly kapacitás kb. 6 kg

Származási ország Németország

Szerelés módja asztali állvány, falra rögzíthető
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