
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
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Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
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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

Kartotékozó TELINDEX® DESK VEGAS 
Cikkszám 241201

Szín black

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546206486

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546206486

Bruttó súly 943.35 G

Származási ország PL

Termékleírás
• Címrendszerező, kétszínű VEGAS design, kiváló minőségű műanyagból
• A szervezett címkezeléshez az irodában vagy otthonra
• 500 db 104 x 72 mm formátumú kétoldalas kártya
• A kártyák könnyen kivehetők és behelyezhetők
• 25-részes A-Z regiszterrel

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 131

Külső magasság (mm) 67

Külső mélység / hossz 245 mm

Kapacitás 500 Index card(s)

Formátum 104 x 72 mm

Irányadás mérete fekvő 

Márka DURABLE

Regsziterek száma (oldalak száma) 25 db
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Termék adatlap

Kartotékozó TELINDEX® DESK VEGAS 
Regiszter típusa Regiszter A-Z

Index típusa narancsos

Kivehető bejegyzések igen
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