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Karta katalogowa produktu:

 

Rzepy COMMAND™ (17201 PL), do wieszania obrazów, średnie, 4 szt., białe
Zapomnij o dziurach w ścianach, pęknięciach w gipsie lub resztkach
kleju na ścianie, zastąp gwoździe i śrubokręty Commandem™
Haki i rzepy Command™ nie niszczą powierzchni oraz samych obrazów i
ramek
Wystarczy jeden klik, a już wiesz, że rzepy Command™ są poprawnie
umocowane na ścianie
Usunięcie rzepów i haków Command™ jest równie proste jak ich
aplikacja, szczególnie kiedy chcesz dowolnie zmienić położenie obrazu
lub go zdjąć
Maksymalne obciążenie: 5,4kg
W opakowaniu 4 zestawy średnich pasków z rzepami
Kolor: biały

Cena 19,27 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 309331
Numer dostawcy 3M-UU007831496
Numer Celcen 20-01160-6
Kod kreskowy 5902658084164
Nazwa produktu Rzepy COMMAND™ (17201 PL), do wieszania obrazów, średnie, 4 szt., białe
Opis zapomnij o dziurach w ścianach, pęknięciach w gipsie lub resztkach kleju na ścianie, zastąp

gwoździe i śrubokręty Commandem™; haki i rzepy Command™ nie niszczą powierzchni oraz
samych obrazów i ramek; wystarczy jeden klik, a już wiesz, że rzepy Command™ są poprawnie
umocowane na ścianie; usunięcie rzepów i haków Command™ jest równie proste jak ich
aplikacja, szczególnie kiedy chcesz dowolnie zmienić położenie obrazu lub go zdjąć;
maksymalne obciążenie: 5,4kg; w opakowaniu 4 zestawy średnich pasków z rzepami; kolor:
biały

Kategoria Haczyki
Klasa Premium
Marka COMMAND-3M
 

Kolor
Kolor Biały
 

Cecha
Produkt Rzepy
Typ Do obrazów
Rodzaj średni
W ofercie od 2017-03
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 30195800-0 Szyny lub uchwyty do zawieszania
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Rzepy COMMAND™ (17201 PL), do wieszania obrazów, średnie, 4 szt., białe
 

Zamiennik
Zamiennik 3M-UU001571486
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 12 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

                     

    

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Hurtowania Papieru - Borma Zespół
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