
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
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Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

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

Névkitűző VISITOR BADGE 97x86 mm Euro
kivágással 

Cikkszám 825802

Szín white

Csomagolási egység 100 db / csomag

EAN kód 4005546993737

Eladási egység 1 Pack

Eladási egység EAN kód 4005546993737

Bruttó súly 1166 G

Származási ország NL

Díjak

Termékleírás
• Névkitűző A4-es lapon: egyszerűen le kell választani, és az elülső és a hátoldalát össze kell ragasztani
• EURO-lyukasztással a felső oldalán pl. textilszalagra rögzítéshez
• Ideálisan alkalmazható látogatói igazolványokhoz vásárokon és más rendezvényeken
• A papírlapra meghívó vagy előjegyzési napló nyomtatható (csak lézernyomtatóval), és az integrált névkitűzővel előzőleg el lehet küldeni a résztvevőknek
• Matt fólia gondoskodik a stabilitásról, és szakadásállóvá teszi a táblát, így nem szükséges további tok

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 97
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Termék adatlap

Névkitűző VISITOR BADGE 97x86 mm Euro
kivágással 

Külső magasság (mm) 86

Irányadás mérete fekvő 

Márka DURABLE

Belső szélesség (mm) 97

Belső címke magassága (mm) 86

Osztályozás Standard

Részlegesen fedett nem

EURO kivágás igen

Forgatható nem

Üres betétlappal igen

Címketartó ablak betétlappal, ami cserélhető igen

Névjegy design igen

Logozható nem

Címke típusa DURAPRINT

Rögzítés típusa rögzítés nélkül
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