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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

PLANER WIELOFUNKCYJNY EUROLINE, SUCHOŚ. -MAGN., 91X60CM, TYPU
FRANKEN FEU5000

Planer z opatentowanym rozwiązaniem obrotowych listew
wykonanych z aluminium (pionowej oraz poziomej) ram z
nadrukiem
Designerski, wielofunkcyjny planer posiadający 5
rozwiązań w 1:
1. (JAN-DEZ + JAN,FEB) roczny widok plus wgląd w
miesiące: styczeń i luty kolejnego roku
2. (MON-SON) miesięczny widok z dużą ilością miejsca na
zadania
3. (MO-SO, MO-SO) 2-tygodniowy podgląd toczących się
projektów i planów operacyjnych
4. (MON-SON) tygodniowy rozkład dla personelu oraz/lub
maszyn, obłożenia pokojów, etc.
5. rozkład zajęć dla max. 14 pracowników.
Tablica magnetyczna umożliwia mocowanie magnesów
Zestaw posiada: akcesoria do montażu na ścianie, 3
magnesy o śr. 24mm, 2 markery
Solidna rama wykonana z tworzywa sztucznego
Rozmiar tablicy: 91x60cm
Rozmiar siatki: pole "dzień" 57x113mm
15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną
2 lata gwarancji na pozostałe elementy

 

 
PODSTAWOWE PARAMETRY PRODUKTU
Numer dostawcy FEU5000
Numer Celcen 20-00211-104
Kod kreskowy 4016946080156
Nazwa produktu Planer wielofunkcyjny Euroline, suchoś. -magn., 91x60cm, typu FRANKEN

FEU5000
Opis Planer z opatentowanym rozwiązaniem obrotowych listew wykonanych z

aluminium (pionowej oraz poziomej) ram z nadrukiem; designerski,
wielofunkcyjny planer posiadający 5 rozwiązań w 1:; 1. (JAN-DEZ + JAN,FEB)
roczny widok plus wgląd w miesiące: styczeń i luty kolejnego roku; 2. (MON-
SON) miesięczny widok z dużą ilością miejsca na zadania; 3. (MO-SO, MO-SO)
2-tygodniowy podgląd toczących się projektów i planów operacyjnych; 4.
(MON-SON) tygodniowy rozkład dla personelu oraz/lub maszyn, obłożenia
pokojów, etc.; 5. rozkład zajęć dla max. 14 pracowników.; tablica magnetyczna
umożliwia mocowanie magnesów; zestaw posiada: akcesoria do montażu na
ścianie, 3 magnesy o śr. 24mm, 2 markery; solidna rama wykonana z tworzywa
sztucznego; rozmiar tablicy: 91x60cm; rozmiar siatki: pole "dzień" 57x113mm;
15 lat gwarancji na powierzchnię magnetyczną; 2 lata gwarancji na pozostałe
elementy

Kategoria Planery
Klasa Premium
Marka FRANKEN
 
KOLOR
Kolor Mix kolorów
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU STR. 2

PLANER WIELOFUNKCYJNY EUROLINE, SUCHOŚ. -MAGN., 91X60CM, TYPU
FRANKEN FEU5000

CECHA
Produkt Planer
Typ Suchościeralno-magnetyczny
Rodzaj Wielofunkcyjny
Materiał Stal/plastik
W ofercie od 2013-01
 
WYMIARY
Wymiary (mm) 910x600
 
CERTYFIKATY
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Hit
Ilość lat gwarancji 15
 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
CPV 30195100-3 Tablice do planowania lub akcesoria
 
Jesteśmy przekonani, że z pomocą przetargibiurowe.pl usprawnicie Państwo własne procesy biznesowe
związane ze żmudnym poszukiwaniem odpowiadających Państwu produktów oraz opracowaniem specyfikacji i
zapytań ofertowych.
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy
Zespół, PrzetargiBiurowe.pl
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