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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 360° patentos 
Cikkszám 834901

Szín black

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546725956

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546725956

Bruttó súly 30.8 G

Származási ország CN

Termékleírás
• Extra erős kihúzható tartó nehéz kártyatartókhoz és kulcsokhoz
• A mágnes legfeljebb max. 300 g súlyig tartja meg a feltekert kihúzható tartót*
• A hátoldalán 360°-ban elforgatható klippel pl. övre, zakóra rögzíthető
• Kis kulcskarikával és patentos hurokkal
• Kihúzható tartó megerősített szalaggal, hosszúság: 60 cm
• *Az alkalmazásra vonatkozó útmutatás: A beépített mágnes miatt hátrányos befolyás érheti a kártyák és mágnescsíkok olvashatóságát.

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 35

Külső magasság (mm) 65

Külső mélység / hossz 20 mm

Márka DURABLE

Külső szélesség (cm) 35

Külső magasság (cm) 65

Az a súly, amit a tartó elbír (g) 300

Drót hossza (cm) 60
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Termék adatlap

Kihúzható tartó EXTRA STRONG 360° patentos 
Rögzítés típusa nyomógombos hurokkal
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