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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

Index kártya A6 osztás 5/5 A-Z nyomtatott PP
indexfülek 

Cikkszám 366004

Szín yellow

Csomagolási egység 25 db / csomag

EAN kód 4005546314228

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546314228

Bruttó súly 98 G

Származási ország DE

Termékleírás
• Index szett polipropilénből kártyák rendszerezéséhez
• Fülek/nyomtatás: A-Z (25-részes)
• Tartó szélessége: 25 mm
• Osztás: 5/5
• Anyagvastagság: 0,3 mm, polipropilénből
• Formátum: A6 fekvő

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 148

Külső magasság (mm) 115

Formátum A6

Irányadás mérete fekvő 

Márka DURABLE

Elválasztólap típusa vezető regiszter
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Termék adatlap

Index kártya A6 osztás 5/5 A-Z nyomtatott PP
indexfülek 

Elválasztólapok száma 5/5 részes

Index felirat A - Z

Index típusa narancsos

Címketartó ablak betétlappal, ami cserélhető nem

Anyag vastagság 3 my

Származási ország Németországban gyártott
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