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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

Asztali flipchart DURASTAR® A4 fekvő 
Cikkszám 856739

Szín graphite grey

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546810775

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546810775

Bruttó súly 1029.5 G

Származási ország DE

Termékleírás
• Asztali flipchart stabil műanyag hátoldallal és tépőzárral
• Felállítható prezentációs gyűrűskönyv; az iratrendezőkhöz hasonlóan álló helyzetben lerakható
• Kivehető feliratozó csíkkal feliratozható
• 4-gyűrűs szerkezet 10 alacsony visszaverődésű, prémium minőségű lefűzhető tasakkal beszakadás elleni védelemmel a lyukak szélén
• Kb. 20 további, 8566 cikkszámú tasakkal kibővíthető
• A következő formátumhoz: A4 fekvő

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 265

Külső magasság (mm) 330

Külső mélység / hossz 40 mm

Kapacitás 20 Cover(s)

Formátum A4

Irányadás mérete fekvő 

Márka DURABLE

Lefűző szerkezet 4-gyűrűs
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Termék adatlap

Asztali flipchart DURASTAR® A4 fekvő 
Címke tartók nem

Tasakok száma 10

Beépítési mélység (mm) 260

Zár típusa tépőzáras rögzítés

856739_PDS_DURABLE_hu_HU.pdf | 2023-05-14 05:45 2/2


