
Ämnesbok Flip Pad, A4, A5, A6
Det ekonomiska och miljövänliga sät-
tet att använda bägge sidorna på ett 
block, ”just fl ip it!”. 80 gr. miljöcer-
tifi erat papper med omslag i PP och 
kraftig wire-bindning. Finns i två utfö-
randen; linjerat/linjerat eller linjerat/
rutat. 

5 st T-hålade (fl yttbara) index-
blad i PP

Vändbart block med utförande: 
linjerat/linjerat, använd båda 
sidorna 

Självhäftande etiketter (till 
indexblad) för egen märk-
ning

2 block i 1, med omslag i PP, 
kan kompletteras med PU 
omslag för exklusivare look

120 blad ger upp till 240 
sidor att använda
(A6=100 blad)

Vändbart block med utförande: 
Linjerat/rutat, använd den sida 
du behöver
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PRODUKTFAKTA mm Flip pad
Produktpresentation för kataloger:
KEBAnote Flip Pad  
Unika skrivblock för fullt utnyttjande av båda sidorna 
av varje blad vilket bidrar till minskad miljöbelast-
ning. 5 st fl yttbara fl ikar samt etiketter ingår. Omslag 
i PP som gör blocket oömt och robust. Finns i A4 (120 
blad), A5 (120 blad) och ”A6” (100 blad). Microperfo-
rerat 80 gr miljöcertifi erat papper, robust wire-bind-
ning. 
Två utföranden; 
Linjerat/linjerat eller Linjerat/rutat

Produktegenskaper: Produktfördelar:
• 80 g papper
• Spiralbindning

• Lätt att hålla ren
• Vändbart, ekonomiskt och 
   miljövänligt
• Flyttbara registerblad, fl exibelt 

Användningsområden: Tillbehör:
• För all sorts anteckningar
• Ämnesindelning
• Idealisk då du behöver både rutat och linjerat, vid                                                                                          
ett och samma tillfälle - endast ett block att ta med

• Blockomslag

Mått - Vikt etc.
Artikel Mått HxLxB Vikt Fp Mått förp Förp.vikt Antal/låda Lådvikt
Flip pad A4 162x115x15 182 g 1 420x275x210 50 st 10 kg

Flip pad A5 217x190x15 416 g 1 430x325x265 30 st 15 kg

Flip pad A6 302x250x15 918 g 1 450x275x355 20 st 19 kg

Artikelnummer Artikel EAN Nr produkt EAN Nr förpack-
ning

31040301 KEBAnote Flip pad A4 linjerat/rutat 7393031390756 x

31040304 KEBAnote Flip pad A4 linjerat/rutat 7393031392019 x

31050302 KEBAnote Flip pad A5 linjerat/rutat 7393031390763 x

31050305 KEBAnote Flip pad A5 linjerat/rutat 7393031392026 x

31060303 KEBAnote Flip pad A6 linjerat/rutat 7393031390770 x

31060306 KEBAnote Flip pad A6 linjerat/rutat 7393031392033 x

Artikelnummerlistan visar endast de mest frekventa produkterna, kontakta oss gällande övriga artiklar.


