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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

Inforámeček DURAFRAME® MAGNETIC A4,
balení po kuse 

Kód produktu 498823

Barva silver

Jednotka balení 1 kus

Základní EAN kód 4005546981147

Množství prod. jednotky 1 Bag

EAN prodejní jednotky 4005546981147

Hmotnost balení (brutto) 70.4 G

Země původu PL

Popis produktu
• Magneticky připevnitelný informační rámeček pro informace ve formátu A4
• Kvalitní a profesionální prezentace informací
• Rychlé vkládání a&nbsp;výměna dokumentů díky magnetickému rámečku
• Snadné připevnění na kovové povrchy, jako jsou bílé tabule, vývěsní tabule, kovové šatní skříňky, ale i Lean Cubes a stroje ve výrobě
• Oblasti použití: pro dokumenty ve formátu A4, jako je strojní dokumentace, provozní ukazatele a informace o zaměstnancích
• Lze použít ve formátu na výšku i&nbsp;na šířku
• Rozsáhlé šablony pro popisování k&nbsp;dispozici na www.duraprint.eu
• Vnější rozměry: 236 x 323 mm

Vlastnosti produktu

Vnější šířka (mm) 236

Vnější výška (mm) 323

Množství náplně (pro) 2 Sheet (80g / sqm)

Velikost A4

Formát na výšku / na šířku

Značka DURABLE
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Produktový list

Inforámeček DURAFRAME® MAGNETIC A4,
balení po kuse 

Vnější šířka rámu (mm) 205

Vnější výška rámu (mm) 290

Šířka rámečku (mm) 17

Typ uchycení magnetický

Povrchy aplikace kovové povrchy

Odnímatelný nezanechává stopy 

Rám lze odklopit app.no

Čitelný z přední i zadní strany app.no

Rám vypadá z obou stran stejně app.no

antireflexní app.yes

Přímé vpisování na vložený dokument app.no

Opakovaně použitelný app.yes

Oblast použití vnitřní

Label type ke stažení
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