
Dwukolorowe ramki magnetyczne do prezenta-
cji znaków ostrzegawczych i instrukcji bezpie-
czeństwa w przemyśle i w handlu. Przyciągający 
uwagę sposób do pokazania instrukcji i znaków 

ostrzegawczych przed zagrożeniami  poprzez 
zastosowanie efektu dwukolorowej ramki zgod-
nie z ISO 3864-4 dla kolorów związanych z 
 bezpieczeństwem.

Możliwość umieszczenia 
informacji z obu stron stosując 
na szkle. Identyczny wygląd z 
obu stron.

Możliwość przyklejenia do każ-
dej gładkiej i twardej powierzch-
ni jak np. szkło bez potrzeby 
użycia dodatkowych narzędzi.

Dzięki magnetycznej ramce możli-
wość przyczepienia do każdej me-
talowej powierzchni bez potrzeby 
użycia dodatkowych narzędzi.

Przylega do każdej metalowej 
powierzchni.

Dzięki magnetycznej ramce 
możliwość szybkiej i łatwej wy-
miany instrukcji bezpieczeństwa 
i znaków ostrzegawczych.

Dzięki magnetycznej ramce 
możliwość szybkiej i łatwej wy-
miany instrukcji bezpieczeństwa 
i znaków ostrzegawczych.

Zastosowanie w układzie pio-
nowym lub poziomym.

Zastosowanie w układzie pio-
nowym lub poziomym.

zielony/biały
è znaki ratunkowe

czerwony/biały
è zakazy, instrukcje 

przeciwpożarowe

żółty/czarny
è znaki ostrzegawcze

OSTRZEŻENIA & INSTRUKCJE
Samoprzylepne lub magnetyczne

DURAFRAME® SECURITY A4
ramki magnetyczne, samoprzylepne

RAMKI MAGNETYCZNE SECURITY A4
Przylegają magnetycznie

zAletY oBu Produktów w SkróCIe

dwukolorowa ramka 
zgodnie z ISo 3864-4 dla 

kolorów związanych z 
bezpieczeństwem
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Przegląd Produktów

durABle · Hunke & Jochheim gmbH & Co. kg
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
Tel: 091 432-40-70 · Fax: 091 432-40-83
bok@durable.pl · www.durable.pl

durAFrAMe® SeCurItY A4
Dwukolorowa samoprzylepna ramka do wszystkich rodzajów instrukcji 
bezpieczeństwa i znaków ostrzegawczych z magnetyczna uchylną osłoną. Szybka 
i łatwa wymiana informacji. Możliwość wykorzystania z obu stron. Format A4. 
Możliwość stosowania w układzie pionowym lub poziomym. Samoprzylepna niemal 
na każdej płaskiej i twardej powierzchni jak np. szkło. Ramka wygląda identycznie z 
obu stron - z przodu i z tyłu.

rAMkA MAgnetYCznA SeCurItY A4
Dwukolorowa magnetyczna ramka do wszystkich rodzajów instrukcji bezpieczeństwa 
i znaków ostrzegawczych. Szybka i łatwa wymiana informacji. Przylega do wszy-
stkich metalowych powierzchni. Format A4. Zastosowanie w układzie pionowym lub 
poziomym.

Product Code Colour Packaging

4944 130 żółty/czarny 2 szt. w woreczku

4944 131 zielony/biały 2 szt. w woreczku

4944 132 czerwony/biały 2 szt. w woreczku

Product Code Colour Packaging

4945 130 żółty/czarny 5 szt. w woreczku

4945 131 zielony/biały 5 szt. w woreczku

4945 132 czerwony/biały 5 szt. w woreczku


