
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
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 CLICK FOLD 54x90 mm csipesszel PP

Cikkszám 821619

Szín transparent

Csomagolási egység 25 db / csomag

EAN kód 4005546803128

Eladási egység 1 Pack

Eladási egység EAN kód 4005546803128

Bruttó súly 557.95 G

Származási ország DE

Díjak

Termékleírás
• Konvex, egyrészes névkitűző polipropilénből
• Elforgatható klipes rögzítéssel
• Hátoldali tartószemek teszik lehetővé a lánccal, textilszalaggal vagy biztonsági kártyatartóval való kombinált használatot
• Elegáns design a legkülönfélébb területeken való alkalmazásra, pl. konferenciákon, vásárokon vagy szemináriumokon
• Egyedülálló pattintós mechanizmus a betétlapok egyszerű cseréjéhez

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 95
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Termék adatlap

Névkitűző CLICK FOLD 54x90 mm csipesszel PP

Külső magasság (mm) 60

Irányadás mérete fekvő 

Márka DURABLE

Belső szélesség (mm) 90

Belső címke magassága (mm) 54

Osztályozás Executive

Részlegesen fedett nem

EURO kivágás nem

Forgatható igen

Üres betétlappal igen

Címketartó ablak betétlappal, ami cserélhető igen

Alak domború

Logozható nem

Nickel mentes nem

Címke típusa DURAPRINT

Rögzítés típusa csipesz
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