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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

Klipmappa SWINGCLIP® 30 A4 áttetsző, retail
csomagolás 

Cikkszám 228400

Szín assorted colours

Csomagolási egység 5 db / tasak

EAN kód 4005546209364

Eladási egység 1 Bag

Eladási egység EAN kód 4005546209364

Bruttó súly 322.2 G

Származási ország PL

Termékleírás
• Klipmappa rugalmas polipropilénből
• Mappa ellipszis alakú, oldalt kihajtható műanyag kapoccsal az egyszerű kezelésért
• Áttetsző kapoccsal
• A4 formátumú dokumentumokhoz, pl. ajánlatokhoz, megbeszélési és oktatási dokumentumokhoz
• Feleslegessé teszi a lyukasztást
• Űrtartalom: 1-30 lap
• 5 db 2260-as klipmappa a tasakban kék, zöld, piros, narancs és türkiz színben

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 218

Külső magasság (mm) 306

Külső mélység / hossz 8 mm

Kapacitás 30

Formátum A4

Irányadás mérete álló

Márka DURABLE
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Termék adatlap

Klipmappa SWINGCLIP® 30 A4 áttetsző, retail
csomagolás 

Lefűző szerkezet elliptikus, kihajtható műanyag klip

Színes lefűző szerkezet vegyes színek

Színes előlap áttetsző

Színes hátlap áttetsző

Iratokra vonatkozó jellemzők a dokumentum védett a naptól
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