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Karta katalogowa produktu:

 

Haczyki Command™ (17026CLR PL), do wieszania ozdób, 20 haczyków i 24
mini paski, transparentne

Zapomnij o gwoździach, śrubokrętach czy wiertarkach z Command™
haczyki można łatwo i szybko zamontować
Przeźroczyste haki to doskonałe rozwiązanie dla Twojego wnętrza
Są niemal niewidoczne na powierzchni, szczególnie polecane do
dekoracji i wieszania ozdób
Dzięki zastosowaniu rewolucyjnego systemu mocowania haki
Command™ mocno trzymają się różnych powierzchni (boazerii,
pomalowanych ścian, glazury i itp)
Ich usunięcie jest bezpieczne i łatwe bez konieczności niszczenia ścian
Dzięki paskom uzupełniającym można ich ponownie używać
Kolor transparentny

Cena 15,12 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 391879
Numer dostawcy 3M-UU007827593
Numer Celcen 20-01101-0
Kod kreskowy 5900323008408
Nazwa produktu Haczyki Command™ (17026CLR PL), do wieszania ozdób, 20 haczyków i 24 mini paski,

transparentne
Opis zapomnij o gwoździach, śrubokrętach czy wiertarkach z Command™ haczyki można łatwo i

szybko zamontować; przeźroczyste haki to doskonałe rozwiązanie dla Twojego wnętrza; są
niemal niewidoczne na powierzchni, szczególnie polecane do dekoracji i wieszania ozdób; dzięki
zastosowaniu rewolucyjnego systemu mocowania haki Command™ mocno trzymają się różnych
powierzchni (boazerii, pomalowanych ścian, glazury i itp); ich usunięcie jest bezpieczne i łatwe
bez konieczności niszczenia ścian; dzięki paskom uzupełniającym można ich ponownie używać;
kolor transparentny

Kategoria Haczyki
Klasa Premium
Marka COMMAND-3M
 

Kolor
Kolor Transparentny
 

Cecha
Produkt Haczyki
Typ Do ozdób
W ofercie od 2017-01
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
 

Wspólny słownik zamówień

INTUR Artykuły Biurowe Ciechanów
Mazowiecka 10
06-400 Ciechanów

 
 
602 621 541
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Haczyki Command™ (17026CLR PL), do wieszania ozdób, 20 haczyków i 24
mini paski, transparentne
CPV 30195800-0 Szyny lub uchwyty do zawieszania
 

Zamiennik
Zamiennik 3M-XA004837481
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 12 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

                     

    

Serdecznie zapraszamy do współpracy
INTUR Artykuły Biurowe Ciechanów Zespół
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