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Mappák emelőkar mechanizmussal és RADO gyűrűvel

Exero od te feu lorem ipsum te fu  
feugiamet admen

borító

357 m
m

 (form
átum

 vágás előtt) 

347 m
m

 (form
átum

 vágás után) 

 

 

687 mm (formátum vágás előtt)

677 mm (formátum vágás után)

 

 

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

Exero od
feugiamet

26 mm (belső keret)

Exero od

5 mm (kifutó) 

Mappák emelőkar 
mechanizmussal 
és 
RADO gyűrűvel

HÁT 68 mm

315 m
m

 (form
átum

 vágás előtt) 

305 m
m

 (form
átum

 vágás után) 

 

 

645 mm (formátum vágás előtt)

635 mm (formátum vágás után)

 

 

Exero od te feu lorem ipsum te fu  
feugiamet admen

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

előzék Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

Exero od te feu feugiamet
odiamconsent augait la
commod eu facilissed tin
san henibh eum at dolut
strud tat nulput prat, quamet
te doloreet, vel dolesto
dit praessequate

Exero od
feugiamet

5 mm (belső keret)

Exero od

5 mm (kifutó) 

Mappák emelőkar 
mechanizmussal 
és 
RADO gyűrűvel

HÁT 68 mm

Exero od te feu lorem ipsum te fu  
feugiamet admen

borító

357 m
m

 (form
átum

 vágás előtt) 

347 m
m

 (form
átum

 vágás után) 

 

 

662 mm (formátum vágás előtt)

652 mm (formátum vágás után)

 

 

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

Mappák emelőkar 
mechanizmussal 
és 
RADO gyűrűvel

HÁT 48 mm

315 m
m

 (form
átum

 vágás előtt) 

305 m
m

 (form
átum

 vágás után) 

 

 

620 mm (formátum vágás előtt)

610 mm (formátum vágás után)

 

 

Exero od te feu lorem ipsum te fu  
feugiamet admen

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

előzék Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

Mappák emelőkar 
mechanizmussal 
és 
RADO gyűrűvel

HÁT 48 mm
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Mappák emelőkar mechanizmussal és RADO gyűrűvel

eugiamet ad do 
eugiam 
et lum-
enit no-

quamet lore 
dolenis 

hát 
68 mm7 mm  (horonyszélesség)

304,5 mm

677 mm

347 m
m

304,5 mm

30 mm (hátsó gyűrű szélessége)

88 mm

PREDSÁDKA

BORÍTÓ

283,5 mm

635 mm

305 m
m

283,5 mm

7 mm (šírka ryhy)

30 mm (šírka chrbtového krúžku)

chrbát 
68 mm

15,4 mm (szegecs szélessége)

Mappák emelőkar 
mechanizmussal 
és 
RADO gyűrűvel

HÁT 68 mm

Mappák emelőkar 
mechanizmussal 
és 
RADO gyűrűvel

HÁT 68 mm



Fájl-előkészítési útmutató

fourcolours.hu   info@fourcolours.hu   +36 70 590 4186

Mappák emelőkar mechanizmussal és RADO gyűrűvel

hát 
48 mm7 mm  (horonyszélesség)

302 mm

652 mm

347 m
m

302 mm

30 mm (hátsó gyűrű szélessége)

88 mm

PREDSÁDKA

BORÍTÓ

281 mm

610 mm

305 m
m

281 mm

7 mm  (horonyszélesség)

30 mm (hátsó gyűrű szélessége)

hát 
48 mm

15,4 mm (szegecs szélessége)

Mappák emelőkar 
mechanizmussal 
és 
RADO gyűrűvel

HÁT 48 mm

Mappák emelőkar 
mechanizmussal 
és 
RADO gyűrűvel

HÁT 48 mm


