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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

Víztiszta flipchart zsebek A4 fekvő 
Cikkszám 856619

Szín transparent

Csomagolási egység 10 db / tasak

EAN kód 4005546882048

Eladási egység 1 Bag

Eladási egység EAN kód 4005546882048

Bruttó súly 182.4 G

Származási ország DE

Termékleírás
• Flipchart-tasakok a DURABLE asztali flipchartok kiegészítéséhez
• Lyukasztás: 80 x 80 x 80 mm
• Oldalt nyitva (a papír behelyezése a rövid oldalon)
• A4 fekvő formátumhoz

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 320

Külső magasság (mm) 295

Külső mélység / hossz 270 mm

Kapacitás 10 Sheet

Formátum A4

Irányadás mérete fekvő 

Márka DURABLE

Belső szélesség (mm) 297

Belső magasság (mm) 210
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Termék adatlap

Víztiszta flipchart zsebek A4 fekvő 
Iratokra vonatkozó jellemzők dokumentum védelem

Lefűzhető / kivehető lefűzhető

Lyuktávolság 80 x 80 x 80 mm

Szakadásvédelem megerősített lyukasztás

Nyílás oldalt

Kivágás a könnyű lefűzés végett nem

öntapadó nem

Anyag vastagság 1 mm
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