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Karta katalogowa produktu:

 

Korektor w taśmie OFFICE PRODUCTS, myszka, 5mmx8m
Korektor w taśmie
Wygodny w użyciu dzięki ergonomicznej obudowie dostosowanej do
dłoni
Transparentny kolor umożliwia śledzenie zużycia taśmy
Wysokiej jakości taśma korekcyjna odporna na zerwanie z idealnie
przylegającą do powierzchni papieru warstwą korygującą, po której
można pisać bezpośrednio po zastosowaniu
Warstwa korygująca umieszczona na taśmie papierowej
Do stosowania na wszystkich typach papieru
Wyposażony w automatyczny mechanizm regulujący napięcie taśmy
Nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach i faksach
Do użytku w domu, szkole oraz biurze
Przyjazny dla środowiska, nietoksyczny, nie zawiera rozpuszczalników
Pakowany indywidualnie w torebkę z zawieszką
Na każdym korektorze symbol produktu, marka oraz kod EAN
Długość taśmy: 8m
Szerokość taśmy: 5mm
Zbiorczo pakowany po 24 szt.

 

Cena 2,53 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 348510
Numer dostawcy 17101821-99
Numer Celcen 17-02241-6
Kod kreskowy 5901503680728
Nazwa produktu Korektor w taśmie OFFICE PRODUCTS, myszka, 5mmx8m
Opis korektor w taśmie; wygodny w użyciu dzięki ergonomicznej obudowie dostosowanej do dłoni;

transparentny kolor umożliwia śledzenie zużycia taśmy; wysokiej jakości taśma korekcyjna
odporna na zerwanie z idealnie przylegającą do powierzchni papieru warstwą korygującą, po
której można pisać bezpośrednio po zastosowaniu; warstwa korygująca umieszczona na taśmie
papierowej; do stosowania na wszystkich typach papieru; wyposażony w automatyczny
mechanizm regulujący napięcie taśmy; nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach i faksach;
do użytku w domu, szkole oraz biurze; przyjazny dla środowiska, nietoksyczny, nie zawiera
rozpuszczalników; pakowany indywidualnie w torebkę z zawieszką; na każdym korektorze
symbol produktu, marka oraz kod EAN; długość taśmy: 8m; szerokość taśmy: 5mm; zbiorczo
pakowany po 24 szt.

Kategoria Korektory
Klasa Ekonomiczne
Marka OFFICE PRODUCTS
 

Kolor
Kolor Biały
 

Cecha
Produkt Korektor w taśmie
Typ Myszka
Rodzaj Zawieszka
W ofercie od 2016-07
 

Wymiary
Rozmiar 5/8mm/m
 

Certyfikaty

Eko biuro
ul Krasińskiego 23a
05-080 Izabelin

NIP: 527-000-75-75
(22) 46 55 771, 602 767 491
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Korektor w taśmie OFFICE PRODUCTS, myszka, 5mmx8m
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 30192910-3 Folia lub taśma korekcyjna
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 24 sztuk
Jednostka 2 576 sztuk
Jednostka 3 6912 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

          

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół
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