INFORMAČNÍ SYSTÉMY

SYSTÉMY S PRŮHLEDNÝMI KAPSAMI
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• formát A4
• ideální využití v dílně, kanceláři a prodejně

PRŮHLEDNÉ KAPSY S ÚCHYTY
Jsou vyrobeny z velmi odolného PVC, s okraji zpevněnými ocelovým drátem. Kapsy
jsou shora otevřené pro vkládání dokumentů, snadno se upevňují do držáků pomocí
stabilních otočných čepů. Jsou velmi nenáročné na údržbu. Balení: 10 kapes + 5
posuvných jezdců.

záruka
let

24

Průhledné kapsy s úchyty
červená

obj. č. 2G 919 565

modrá

obj. č. 2G 919 566

žlutá

obj. č. 2G 919 567

zelená

obj. č. 2G 919 568

černá

obj. č. 2G 919 569

mix barev
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obj. č. 2G 919 570
Kč/bal. 1.000,-
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DRŽÁK NA KAPSY

záruka
let

Pro uložení až 10 průhledných kapes velikosti A4 s možností montáže více držáků vedle sebe. Držák tvoří lakovaná
kovová konstrukce ve světlešedé barvě RAL 7035. Dodává se včetně upevňovacího materiálu bez průhledných kapes.
Pultový stojan se dodává smontovaný na 10 – 30 kapes.

➀

typ
pro počet kapes

ks 10
obj. č. 2G 919 571
Kč 420,-

➁

➁

➁

10
2G 919 574
1.370,-

20
2G 919 575
1.600,-

30
2G 919 576
1.840,-

➋
➊

Set: závěsný držák s 10 průhlednými kapsami.
obj. č.

2G 926 562

Kč

1.370,-

DRŽÁK NA KAPSY
Magnetický držák včetně 5 kapes v barevném mixu.
obj. č.

2G 606 379

Kč

10

1.060,-

záruka
let

SAMOLEPICÍ KAPSY
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• formát A4, A3
• možnost mnohonásobného přemístění
• 5 ks kapes v balení - barva mix

pro formát

A4

PP_17099

obj. č. 2G 508 332
Kč/bal. 580,-

578

s k l a dem , d o d án í j i ž d o 24 h o d i n
dodá n í j i ž d o 3 až 5 d n ů

A3
2G 508 333
1.120,-

10

záruka
let

Platnost ce n d o 30.4.2 019.
Ak tuální nab íd k a v žd y na:

PP_17099

Kapsy jsou vhodné na vizualizaci veškerých informací - všude tam, kde je hladká
plocha, kde nelze použít magnetické provedení či není žádoucí vrtat či montovat různé
úchyty. Na zadní straně jsou opatřeny nepermanentním lepidlem což zaručuje možnost
mnohonásobného a bezproblémového přemísťování. Po sejmutí nezanechá stopy na
podkladu. Kapsy jsou dodávány v barevném mixu po 5 ks v balení (modrá, červená,
zelená, černá, žlutá).
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