
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.

Produktový list

Jmenovka s klipem typu krokodýl 40x75 mm  
Kód produktu 811019

Barva transparent

Jednotka balení Balení 25 ks

Základní EAN kód 4005546811208

Množství prod. jednotky 1 Pack

EAN prodejní jednotky 4005546811208

Hmotnost balení (brutto) 393.95 G

Země původu DE

Ocenění

Popis produktu
• Jmenovka s otočnou krokosvorkou a sponou pro zasunutí do kapsy košile nebo náprsní kapsy saka
• Vhodné zejména pro vybavení velkého počtu osob, např. na konferencích a velkých akcích, kde se jmenovky často nevracejí
• S výřezem na palec pro snadnou výměnu vkládacích štítků

Vlastnosti produktu

Vnější šířka (mm) 75

Vnější výška (mm) 42

Vnější hloubka/délka 4 mm

Formát na šířku
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Produktový list

Jmenovka s klipem typu krokodýl 40x75 mm  
Značka DURABLE

Vnitřní šířka štítku (mm) 75

Vnitřní výška štítku (mm) 40

Klasifikace Standardní

Výklopné otvíraní app.no

Euro perforace app.no

Otočný nástavec app.yes

S náhradími štítky app.yes

Popisovací okno s vyměnitelnými štítky app.yes

Vlastní potisk app.no

Uchycení bez obsahu niklu app.no

Typ štítku DURAPRINT

Typ základny/montáže klip krokodýl
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