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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.

Produktinformation

Inforam DURAFRAME® WALLPAPER A4 
Artikelnummer 484323

Färg silver

Pakkeenhed styck

EAN pr. enhed 4005546992495

Antal pr. salgsenhed 1 St

EAN pr. salgsenhed 4005546992495

Vægt pr. enhed (brutto) 129.8 G

Oprindelsesland PL

Produktbeskrivelse
• Löstagbar inforam i A4-format för känsliga ytor
• Presentera information på ett professionellt sätt
• Uppfällbar magnetram gör det möjligt att smidigt lägga i och byta dokument
• Applicering med löstagbara klisterremsor på tapet, trä och de flesta plasttyper*
• Dra bort klisterremsan för borttagning: den släpper utan att efterlämna några rester eller skada ytan
• Användningsområden: för dokument som exempelvis orienteringsinformation eller annan information
• Inkl. refillset med 4 klisterremsor
• Kan användas i stående och liggande format
• En mängd dokumentmallar finns på www.duraprint.se
• Yttermått: 322 x 236 mm

Specifikationer

Utvändig bredd (mm) 236

Utvändig höjd (mm) 323

Kapacitet/kapacitet (för) 2 Sheet (80g / sqm)

Format/passar format A4

Format stående / liggande

Varumärke DURABLE
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Produktinformation

Inforam DURAFRAME® WALLPAPER A4 
Ram, ytterbredd (mm) 205

Ram, ytterhöjd (mm) 290

Ramens bredd (mm) 17

Typ av fastsättning självhäftande

Kan användas på underlag/yta känsliga ytor

Kan tas bort utan spår

Öppningsbar ram Ja

Går att läsa från fram- och baksida Nej

Ramen är likadan från båda håll Nej

Reflexfri Ja

Skriv direkt på arket Nej

Återanvändbar Ja

Användningsområde inomhus

Typ av etikett nedladdning (download)
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