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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

Dveřní cedulka CLICK SIGN 149x105.5 mm 
Kód produktu 486137

Barva graphite

Jednotka balení 1 kus

Základní EAN kód 4005546404660

Množství prod. jednotky 1 piece

EAN prodejní jednotky 4005546404660

Hmotnost balení (brutto) 127 G

Země původu DE

Ocenění

Popis produktu
• CLICK SIGN – sortiment dveřních štítků z plastu v 5 formátech
• Barevné odlišení úseků a podlaží pomocí 4 různých barev
• Snadná výměna lepenkových vložek úplným vytažením průhledového okénka
• Vhodné pro použití ve velkých objektech, např. ve vzdělávacích zařízeních, nemocnicích, gastronomii atd.
• S montážní sadou, vrtací šablonou a návodem k přišroubování nebo alternativně k přilepení
• Odpovídající lepenkové vložky s možností popisování pomocí počítače jako doplňkový artikl
• Pro vkládací štítky 149 x 105,5 mm

Vlastnosti produktu

Vnější šířka (mm) 172

Vnější výška (mm) 129
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Produktový list

Dveřní cedulka CLICK SIGN 149x105.5 mm 
Vnější hloubka/délka 12 mm

Formát na šířku

Značka DURABLE

Vnitřní šířka štítku (mm) 149

Vnitřní výška štítku (mm) 1055

S náhradími štítky app.yes

Popisovací okno s vyměnitelnými štítky app.yes

Typ základny/montáže na našroubování

Typ štítku DURAPRINT
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