
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

Irattálca ECO A4 
Cikkszám 775606

Szín blue

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546729596

Eladási egység 6 piece

Eladási egység EAN kód 4005546729602

Bruttó súly 1339.8 G

Származási ország DE

Díjak

Termékleírás
• Praktikus irattálca írásos dokumentumokhoz
• Újrahasznosított Blauer Engel (Kék Angyal) minőségű műanyagok alkalmazása
• Függőlegesen vagy eltolva egymásra helyezhető
• Széles kivágással az iratokhoz való optimális hozzáféréshez
• A ferdén levágott előlap meggátolja a dokumentumok kicsúszását
• A4-C4 formátumokhoz

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 253

Külső magasság (mm) 63
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Termék adatlap

Irattálca ECO A4 
Külső mélység / hossz 337 mm

Kapacitás 500 Sheet

Formátum A4-C4

Márka DURABLE

Rakásolható igen

Kivágás a könnyű lefűzés végett igen

Speciális szín nem áttetsző

Front panel ferde

Címketartó nem

Blue Angel igazolás igen

Származási ország Németországban gyártott
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