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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.

Termék adatlap

Öntapadó mágnes klip DURAFIX® CLIP 60 mm
10 db 

Cikkszám 470900

Szín assorted colours

Csomagolási egység 10 db / tasak

EAN kód 4005546992181

Eladási egység 1 Bag

Eladási egység EAN kód 4005546992181

Bruttó súly 99.2 G

Származási ország CN

Termékleírás
• Mágneses klip pl. feljegyzések, emlékeztetők és időpont rögzítéséhez
• Öntapadó rögzítés sima, teherbíró felületeken, pl. szekrényeken, üvegajtókon vagy vitrineken
• Sima teherbíró felületekről maradványok nélkül lehúzható
• A kapcsot a helyszükséglettől függően oldalról vagy fentről lehet a dokumentumra rögzíteni
• Gyors és egyszerű kezelés
• A tasak tartalma: -00 szín szerint válogatva: 4x fekete, 4x ezüst, 2x sötétkék, -23 ezüst: 10x ezüst

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 60

Külső magasság (mm) 17

Márka DURABLE

Mágneses rögzítés igen

Rögzítés típusa öntapadó

Mágnes karimával nem
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Termék adatlap

Öntapadó mágnes klip DURAFIX® CLIP 60 mm
10 db 

Közvetlen jegyzetelhető a dokumentum nem

Mágnes pólusa párban, mágneses vonzás
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