
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
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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

Infokeret DURAFRAME® A3 XXL csomag 
Cikkszám 488301

Szín black

Csomagolási egység 6 db / csomag

EAN kód 4005546405865

Eladási egység 1 Pack

Eladási egység EAN kód 4005546405865

Bruttó súly 1142.5 G

Származási ország PL

Termékleírás
• Öntapadó infókeret 3 db A3 formátumú információkhoz
• Információk minőségi és professzionális prezentálása
• A felhajtható mágneses keret segítségével a dokumentumok gyorsan behelyezhetők és cserélhetők
• Segédeszközök nélkül egyszerűen felhelyezhető sima, teherbíró felületekre; pl. üvegről újból eltávolítható
• Alkalmazási területek: A3 formátumú dokumentumokhoz, pl. helyiségek megjelöléséhez, tájékozódási információkhoz és ajánlatokhoz
• Üveg felületeken két oldalról olvasható a 2 betét révén
• A keret mindkét oldalról azonos megjelenésű
• Álló és fekvő formátumban használható
• Számos előre elkészített&nbsp;sablon elérhető&nbsp;a www.duraprint.de címen
• Külső méret: 325 x 445 mm

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 325

Külső magasság (mm) 445

Kapacitás 2 Sheet (80g / sqm)

Formátum A3

Irányadás mérete álló/fekvő

Márka DURABLE

488301_PDS_DURABLE_hu_HU.pdf | 2023-05-14 06:41 1/2



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

Infokeret DURAFRAME® A3 XXL csomag 
Külső keret szélesség (mm) 291

Külső keret magasság (mm) 414

Keret szélesség (mm) 17

Rögzítés típusa öntapadó

Felületek, amiken a termék használható sima felület

Eltávolítható üvegen

A keret nyitható igen

Mindkét oldalról olvasható igen

A keret mindkét oldalon látható igen

Tükröződésmentes igen

Közvetlenül a papírra jegyzetelhető nem

Újrafelhasználható nem

Felhasználási terület védett kültéren

Címke típusa letöltés
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