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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

Voděodolná kapsa A4 samolepicí  
Kód produktu 501619

Barva transparent

Jednotka balení Sáček 5 ks

Základní EAN kód 4005546730417

Množství prod. jednotky 1 Bag

EAN prodejní jednotky 4005546730417

Hmotnost balení (brutto) 461.8 G

Země původu PL

Popis produktu
• Kapsa na plakáty se ideálně hodí na informace v exteriéru nebo ve vlhkých interiérech, jako jsou např. zahradní centra, sauna, koupaliště, kde dochází k častému
kontaktu vyvěšených oznámení se stříkající vodou
• Velmi dobrá ochrana vložených materiálů díky vodotěsnému tlakovému uzávěru zejména za deště, vysoké vzdušné vlhkosti, v mokru a špíně
• Upevnění 4 přiloženými samolepicími podložkami vysoce transparentního vzhledu, které umožňují individuální instalaci průhledné kapsy a lze je opět beze zbytku
odstranit
• Zkoušeno podle normy IPX5 (ochrana před proudem vody ze všech směrů)
• Transparentní fólie, odolná proti UV záření, povětrnostním vlivům a poškrábání, s antireflexním efektem
• Volitelně lze použít ve formátu na výšku i na šířku
• Rychlejší a jednodušší výměna vložek
• Kapacita naplnění 2 listy à 160 g/m2, součást dodávky
• Rozsáhlé šablony pro popisování k&nbsp;dispozici na www.duraprint.eu
• Hodí se i pro formát US letter-size

Vlastnosti produktu

Vnější šířka (mm) 247

Vnější výška (mm) 325

Vnější hloubka/délka 0.6 mm

Množství náplně (pro) 2

Velikost A4

Formát na výšku / na šířku
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Produktový list

Voděodolná kapsa A4 samolepicí  
Značka DURABLE

Vnější šířka rámu (mm) 247

Vnější výška rámu (mm) 325

Typ uchycení samolepicí

Povrchy aplikace hladké povrchy

Odnímatelný nezanechává stopy 

Čitelný z přední i zadní strany app.yes

Odolný proti UV záření až 2 roky 

Tepelná odolnost až do cca. 60 °

antireflexní app.yes

Oblast použití vnitřní, venkovní prostor 

Label type DURAPRINT
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