INFORMAČNÍ SYSTÉMY

DRŽÁK NA KAPSY
➋ Stolní držák včetně 10 kapes formátu A4. Podstavec je vybaven protiskluzovými

• pro prezentaci, organizaci i ochranu informací potřebných v kancelářích,
recepcích, prodejnách, dílnách nebo ve výrobě
• kvalitní hliníkový rámeček, vnitřní rámeček z plastu ABS
• včetně 10 kapes z polypropylenu formátu A4
• jednoduché a rychlé sestavení bez nutnosti použití nářadí

podložkami.
obj. č.

2G 361 508

Kč

2.260,-

Stabilní matná hliníková konstrukce držáku v kombinaci s černým plastem dotváří
atraktivní designové provedení držáku. Kapsy jsou vyrobeny z ekologicky šetrného
polypropylenu, v držáku jsou upevněny pomocí otočných čepů.

➊ Nástěnný držák včetně 10 kapes formátu A4. Lze připevnit k jakémukoli pevnému
povrchu (součástí balení nerezové šroubky a hmoždinky).
obj. č.

2G 361 507

Kč

➊

1.860,-

➋

ZÁKLADNÍ ZÁVĚSNÝ ELEMENT
Moderní design, vhodný do administrativních budov. Pojme 10 kapes (20 stran)
přehledně uložených informací na malém prostoru. Vyrobeno z vysoce kvalitního
tvrzeného plastu.
Balení včetně 10 kapes.

24
obj. č.

2G 926 690

Kč

1.600,-

10

záruka
let

KAPSA S BEZPEČNOSTNÍM RÁMEČKEM

novinka

• výrazné bezpečnostní orámování kapsy (červenobílé, žlutočerné nebo
zelenobílé) upozorňuje na důležitost dokumentu uvnitř kapsy
• pro zviditelnění důležitých informací v kancelářích, obchodech, hotelech,
restauracích nebo v průmyslovém provozu
• z kvalitního PVC s antireflexním povrchem pro kvalitní čitelnost
• pro formát A4, orientace na výšku i šířku
• balení 2 ks

➊
➊

Samolepicí kapsa
Nepermanentní samolepicí zadní část drží na každém neporézním a čistém povrchu.
Kapsu lze kdykoli odstranit bez zanechání stop.

➋ Magnetická

Celomagnetická zadní část kapsy drží na každém kovovém povrchu.

červenobílá
žlutočerná
zelenobílá

obj. č.
obj. č.
obj. č.
Kč/bal.

➀

➁

2G 462 073
2G 462 072
2G 462 074
420,-

2G 462 075
2G 462 076
2G 462 077
550,-

➋

tel.: 266 793 735, gsm: 724 220 066, fax: 266 793 721, prodej@kwesto.cz
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