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Termék adatlap

Elválasztólap A4 20 részes A-Z színregiszter és
fedlap PP 

Cikkszám 675527

Szín multi coloured

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546600000

Eladási egység 20 piece

Eladási egység EAN kód 4005546600475

Bruttó súly 3228.7 G

Származási ország DE

Díjak

Termékleírás
• Regiszter nyomtatott, színes fülekkel vizuális és ábécé szerinti felosztáshoz
• Fülek nyomtatása: A-Z
• Osztás/lap: 20
• Univerzális lyukasztás
• Polipropilénből
• A következő formátumhoz: teljesen fedő, A4 álló formátumhoz
• Méret: 297 x 210/220 mm
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Termék adatlap

Elválasztólap A4 20 részes A-Z színregiszter és
fedlap PP 
Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 220

Külső magasság (mm) 298

Formátum A4

Irányadás mérete álló

Márka DURABLE

Belső magasság (mm) 298

Belső szélesség (mm) 210

Elválasztólap típusa Farbregister

Elválasztólapok száma 20 részes

Index felirat A - Z

Index típusa geprägt 

Nyomtatott fedlap A - Z

Lyuktávolság univerzális lyukasztás

Lefedett terület teljesen fedett

Anyag vastagság 12 my

Származási ország Németországban gyártott

Címke típusa DURAPRINT

675527_PDS_DURABLE_hu_HU.pdf | 2023-05-14 06:14 2/2


