
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

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

Mágneses logisztikai zseb 1/2 A5 fekvő 
Cikkszám 175707

Szín dark blue

Csomagolási egység 50 db / csomag

EAN kód 4005546981505

Eladási egység 1 Pack

Eladási egység EAN kód 4005546981505

Bruttó súly 2352.8 G

Származási ország DE

Díjak

Termékleírás
• Logisztikai zseb két mágnescsíkkal a hátoldalán
• Fém&nbsp;felületeken, pl. raktárpolcokon és fém konténereken használható
• Színes hátoldali fólia és átlátszó elülső fólia strapabíró polipropilénből
• Szkennelhető, védi a dokumentumot a kárososdástól
• A betétlapok gyorsan cserélhetők
• Belső méret: 210 x 74 mm (szé x ma), megfelel a VDA-előírásoknak

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 223

Külső magasság (mm) 815
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Termék adatlap

Mágneses logisztikai zseb 1/2 A5 fekvő 
Formátum 1/2 A5

Irányadás mérete fekvő 

Márka DURABLE

Belső szélesség (mm) 210

Belső magasság (mm) 74

Dokumentum behelyezése felül

Védő füllel nem

Kivágással nem

Méretre vágható nem

Üres betétlappal nem

Színes hátlap sötét kék

Iratokra vonatkozó jellemzők szkennelhető, dokumentum biztos

Rögzítés típusa 2 mágnes csík

Rögzítés típusa mágneses

Címke típusa DURAPRINT
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