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Karta katalogowa produktu:

 

Zestaw zakładek indeksujących Post-it® (6923SP-45PO), pp, 25,4x43,1mm,
2x50 kart., żółty/zielony

Post-it® w zestawie promocyjnym to więcej Twoich ulubionych zakładek
w lepszej cenie
Idealne do planowania i zarządzania Twoim kalendarzem
Korzystaj z różnych kolorów do stworzenia własnej hierarchii ważności
lub kodowania zagadnień
Możesz na nich zapisać np. numer rozdziału, a przezroczysta część nie
zasłania tekstu
Po przyklejeniu mocno się trzymają, po odklejeniu nie zostawiają śladów
na dokumentach, nawet przy wielokrotnym użyciu
Szerokie zakładki w rozmiarze 25,4x43,1mm wskazują kluczowe
zagadnienia i mają więcej miejsca do pisania
Klej akrylowy repozycjonowalny
Ilość zakładek: 2x50
Kolor: żółty/zielony

Cena 21,14 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 272581
Numer dostawcy 3M-UU008934273
Numer Celcen 14-01448-194
Kod kreskowy 051141906232
Nazwa produktu Zestaw zakładek indeksujących Post-it® (6923SP-45PO), pp, 25,4x43,1mm, 2x50 kart.,

żółty/zielony
Opis Post-it® w zestawie promocyjnym to więcej Twoich ulubionych zakładek w lepszej cenie; idealne

do planowania i zarządzania Twoim kalendarzem; korzystaj z różnych kolorów do stworzenia
własnej hierarchii ważności lub kodowania zagadnień; możesz na nich zapisać np. numer
rozdziału, a przezroczysta część nie zasłania tekstu; po przyklejeniu mocno się trzymają, po
odklejeniu nie zostawiają śladów na dokumentach, nawet przy wielokrotnym użyciu; szerokie
zakładki w rozmiarze 25,4x43,1mm wskazują kluczowe zagadnienia i mają więcej miejsca do
pisania; klej akrylowy repozycjonowalny; ilość zakładek: 2x50; kolor: żółty/zielony

Kategoria Bloczki samoprzylepne
Klasa Premium
Marka POST-IT-3M
 

Kolor
Kolor żółty/zielony
 

Cecha
Produkt Zakładki indeksujące
Typ Standard
Rodzaj Zestaw
W ofercie od 2018-07
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
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Zestaw zakładek indeksujących Post-it® (6923SP-45PO), pp, 25,4x43,1mm,
2x50 kart., żółty/zielony
Wspólny słownik zamówień
CPV 22816300-6 Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 6 sztuk
Jednostka 2 24 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

                     

         

Serdecznie zapraszamy do współpracy
DMD Biuro Zespół
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