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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.

Produktinformation

Vattentålig infoficka A4 självhäftande 
Artikelnummer 501619

Färg transparent

Pakkeenhed 5 / påse

EAN pr. enhed 4005546730417

Antal pr. salgsenhed 1 Bag

EAN pr. salgsenhed 4005546730417

Vægt pr. enhed (brutto) 461.8 G

Oprindelsesland PL

Produktbeskrivelse
• Affischfickan är idealisk för information utomhus eller i fuktiga inomhusutrymmen, t.ex. i trädgårdscenter, bastur och simbassänger, där upphängningen utsätts för
vattenstänk
• Inlagor skyddas väl mot regn, hög luftighet, väta och smuts, tack vare en vattentät tryckförslutning
• Fastsättning med 4 medföljande transparenta häftkuddar&nbsp;som kan avlägsnas utan att lämna några rester
• Testad enligt normen IPX5 (skydd mot vattenstrålar från alla riktningar)
• Transparent UV-stabiliserad och väderbeständig, reptålig plast med antireflexeffekt
• Kan användas i stående eller liggande format
• Snabbt och enkelt byte av etiketter
• Fickan rymmer 2 ark&nbsp;à 160 g- kvm (ingår)
• En mängd dokumentmallar finns på www.duraprint.se
• Lämplig även för formatet US Letter

Specifikationer

Utvändig bredd (mm) 247

Utvändig höjd (mm) 325

Utvändig djup/längd 0.6 mm

Kapacitet/kapacitet (för) 2

Format/passar format A4

Format stående / liggande
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Produktinformation

Vattentålig infoficka A4 självhäftande 
Varumärke DURABLE

Ram, ytterbredd (mm) 247

Ram, ytterhöjd (mm) 325

Typ av fastsättning självhäftande

Kan användas på underlag/yta släta ytor

Kan tas bort utan spår

Går att läsa från fram- och baksida Ja

UV-tålig upp till 2 år

Värmetålig upp till ca 60°

Reflexfri Ja

Användningsområde inomhus, utemiljö

Typ av etikett DURAPRINT
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