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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

Kihúzható tartó EXTRA STRONG gumigyűrűvel
fertőtlenítőszer megtartásához 

Cikkszám 836901

Szín black

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546727462

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546727462

Bruttó súly 34.2 G

Származási ország CN

Termékleírás
• Köpenyhez való klip kihúzható tartóval és fertőtlenítőpalack-tartóval
• Valamennyi használatos kézgéles palackhoz megfelelő út közbeni használatra
• Fémcsattal rögzíthető köpenyre, övbújtatóra, hátizsákra stb.
• 20 mm átmérőjű gumigyűrű biztosan tartja a palack nyakát
• A mágnes legfeljebb max. 300 g súlyig (kb. 250 ml-es palack) tartja meg a feltekert kihúzható tartót*
• Kihúzható tartó megerősített szalaggal, hosszúság: 60 cm

Termék tulajdonságai

Márka DURABLE

Rögzítés típusa fém klip

Külső szélesség (cm) 35

Külső magasság (cm) 65

Kihúzható tartó szalagjának hossza (cm) 60

Az a súly, amit a tartó elbír (g) 300
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Termék adatlap

Kihúzható tartó EXTRA STRONG gumigyűrűvel
fertőtlenítőszer megtartásához 

Kulcskarika Ø (cm) 25

Nickel mentes nem

Logozható nem

Rögzítés típusa O gumigyűrű
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