
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

Bemutatótábla tartó FUNCTION WALL MODULE
20 

Cikkszám 567610

Szín grey

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546561943

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546561943

Bruttó súly 531.4 G

Származási ország NL

Díjak

Termékleírás
• Robusztus és tartós fali tartó porszórt acéllemezből
• Űrtartalom: 20 db A4-es bemutatótáblához (a csomag nem tartalmazza)
• Praktikus csapos szerkezet a táblák könnyű cseréjéhez
• Könnyen felszerelhető
• Több fali tartó egymás mellé helyezhető
• Különösen alkalmas ipari vagy kézműipari üzemekben való tartós használatra

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 73
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Termék adatlap

Bemutatótábla tartó FUNCTION WALL MODULE
20 

Külső magasság (mm) 322

Külső mélység / hossz 30 mm

Kapacitás 20 Display panel(s)

Formátum A4

Irányadás mérete álló

Márka DURABLE

Belsp panel szélesség 210

Panel belső magassága (mm) 297

A szett tartalmazza a paneleket nem

Forgatható/karos nem

Állítható olvasási szög nem

Bővíthető nem

Antibakteriális nem

Szerelés módja falra rögzíthető

567610_PDS_DURABLE_hu_HU.pdf | 2023-05-14 06:27 2/2


