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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.

Produktový list

Rejstřík A4 s 12ti PP oddíly Jan.–Dez. 
Kód produktu 651410

Barva grey

Jednotka balení 1 kus

Základní EAN kód 4005546611266

Množství prod. jednotky 25 piece

EAN prodejní jednotky 4005546611273

Hmotnost balení (brutto) 2476.31 G

Země původu DE

Popis produktu
• Rejstřík s embosovanými záložkami pro členění podle měsíců
• Ražba na záložce: Jan.–Dez. (Led–Pro)
• Členění list: 12
• Univerzální děrování
• Vyrobeno z PP
• Pro formát: plné pokrytí pro formát A4 na výšku
• Rozměry: 297 x 215/230 mm

Vlastnosti produktu

Vnější šířka (mm) 230

Vnější výška (mm) 298

Velikost A4

Formát na výšku

Značka DURABLE

Vnitřní výška (mm) 298

Vnitřní šířka (mm) 215
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Produktový list

Rejstřík A4 s 12ti PP oddíly Jan.–Dez. 
Druh rozlišovače rozlišovač

Dělení rozlišovačů (počet listů) 12 ks

Druh rozlišovače Leden - Prosinec

Typ záložky reliéfní

Rozteč děrování rejstříku univerzální perforace

Průhlednost plně krycí 

Tloušťka materiálu 12 my

Země původu Vyrobeno v Německu
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