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Transparante zichtmappen voor A4

Wandhouder, complete set

Modulaire tafelstandaardset SHERPA

Complete tafelstandaardsets SHERPA STYLE

Wandhouders SHERPA

• Sterk, gekleurd frame, volledig omrand 
met polypropyleen

• Matte, reflectiearme polypropyleenfolie, 
geschikt voor documenten 
en compatibel met scanners

• Voor prijslijsten, cataloguspagina's, 
afbeeldingen, foto's enz.

Voor papierformaat: A4. Uitvoering: met 
profielframe. Materiaal: polypropyleen. 
VE: 10 st. 

Framekleur: oranje. 
 4 Nr. 522 241 3H € / VE 54,90

Framekleur: zwart. 
 4 Nr. 734 868 3H € / VE 54,90

Framekleur: rood. 
 4 Nr. 734 869 3H € / VE 54,90

Framekleur: blauw. 
 4 Nr. 734 871 3H € / VE 54,90

Framekleur: groen. 
 4 Nr. 734 872 3H € / VE 54,90

Framekleur: geel. 
 4 Nr. 734 873 3H € / VE 54,90

Framekleur: grijs. 
 4 Nr. 734 874 3H € / VE 54,90

Framekleur: kleurrijk gesorteerd. Sortering 
van framekleuren: rood / blauw / geel / 
groen / zwart. 

 4 Nr. 507 515 3H € / VE 54,90

• Levering inclusief 5 transparante 
zichtmappen A4, met profiellijst

• Voor de montage aan wanden 
of verkoopdisplays

• Ideaal voor gebruiksaanwijzingen 
in magazijn en bedrijf:

• – Rood voor brandvoorschriften
• – Blauw voor gebruiksaanwijzingen
• – Oranje voor aanwijzingen m.b.t. 

gevaarlijke stoffen

Voor papierformaat: A4. Uitvoering: met 
profielframe. Materiaal: plaatstaal, met 
poedercoating. Aantal zichtmappen: 5 st. 
Kleur: lichtgrijs RAL 7035. VE: 2 st. 

Framekleur: rood. 
 4 Nr. 522 248 3H € / VE 76,90

Framekleur: blauw. 
 4 Nr. 522 251 3H € / VE 76,90

Framekleur: oranje. 
 4 Nr. 522 255 3H € / VE 76,90

• Door 2 rubberen kogels antislip 
en stabiele tafelstandaard van 
glasvezelversterkt polyamide

Voor papierformaat: A4. 
Materiaal: polyamide, glasvezelversterkt. 

Framekleur: kleurrijk gesorteerd. Sortering 
van framekleuren: grijs / zwart. 

Aantal zichtmappen: 10 st. 
 4 Nr. 507 509 3H € 103,-

Aantal zichtmappen: 20 st. 
 4 Nr. 507 510 3H € 143,-

Voor aantal zichtmappen: 10 st. 

 4 Nr. 734 879 3H € 76,90

• Van zeer sterke, glasvezelversterkte 
polyamide

• Probleemloze montage aan de wand
• Een willekeurig aantal wandhouders 

kan achter elkaar worden geplaatst

Voor papierformaat: A4. 
Materiaal: polyamide, glasvezelversterkt. 
Kleur: lichtgrijs. 

Framekleur: kleurrijk gesorteerd. Sortering 

van framekleuren: grijs / zwart. Aantal 
zichtmappen: 10 st. 

 4 Nr. 734 876 3H € 71,90

Voor aantal zichtmappen: 10 st. 

 4 Nr. 734 877 3H € 28,50

• Mooi gevormde, elegante 
tafelstandaard met 10 A4-zichtmappen

• Bijzonder stabiel, bijzonder gelijk- 
en stavast 

• Zichtmappen documentenecht 
en geschikt voor scanner

Voor papierformaat: A4. 
Framekleur: grafietgrijs. Aantal 
zichtmappen: 10 st. Kleur: lichtgrijs / 
donkergrijs. 

 4 Nr. 970 460 3H € 76,90

www.vinklisse.nl/p/734877?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/734879?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/970460?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/734877?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/522255?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/522241?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/734868?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/734869?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/734871?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/734872?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/734873?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/734874?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/507515?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/522248?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/522251?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/522255?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/507509?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/507510?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/734879?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/734876?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/734877?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.vinklisse.nl/p/970460?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

