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Multifunctionele flip-overs

Flip-overs 
met draaibaar 
schrijfoppervlak
• Verticaal of horizontaal te gebruiken 

door het bord 90° te draaien
• Kunnen worden gebruikt als flip-over 

en horizontaal als projectiebord
• Eenvoudig en zonder moeite 

verplaatsen dankzij de ronde vorm van 
de voet en 5 vastzetbare rollen

Flip-over-set incl. 
toebehoren
• Inclusief flipover-papierblok 

1 x 20 vellen, 4 stuks flipovermarkers 
en 10 ronde magneten Ø 20 mm, kleur 
zwart

• Twee zijarmen voor extra 
ophangmogelijkheden, 
magneethoudend 

• Traploos in hoogte verstelbaar van 
1700 – 2000 mm met behulp van een 

 

€ 147,-
Nr. 491 216 3H

Meer keuze 
online!

• Hoogteverstelling met veermechanisme 
en veiligheidsblokkering van 1550 tot 
1950 mm

• Door de mogelijkheid om de hoogte 
laag in te stellen, kan ook vanuit een 
zittende positie of rolstoel worden 
gewerkt

• Het bord kan 90° worden gekanteld 
en als tafelblad worden gebruikt, 
tafelhoogte 1070 mm

Uitrusting: pennengoot. 
Bordbreedte: 680 mm. 
Bordhoogte: 1040 mm. Kleur tafel: wit. 
Materiaal van het bord: plaatstaal. Frame-
uitvoering: 5 zwenkwielen met vastzetters. 
Hoogteverstelling: 1550 – 1950 mm. Totale 
hoogte: 1950 mm. Gewicht: 16.8 kg. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig 
zelf te monteren.

 4 Nr. 114 033 3H € 219,-

Uitrusting: pennengoot. Bordbreedte: 660 mm. Bordhoogte: 970 mm. Kleur tafel: wit. 
Materiaal van het bord: staal, met kunststofcoating. Frame-uitvoering: ronde voet met 
wielen. Framemateriaal: staal, met poedercoating. Hoogteverstelling: 1540 – 1960 mm. 
Totale hoogte: 1960 mm. Gewicht: 16.5 kg. 

 4 Nr. 116 442 3H € 265,-

gasveer

Uitrusting: pennengoot. Bordbreedte: 720 mm. Bordhoogte: 1060 mm. 
Uitvoering: magneethoudend. Kleur tafel: wit. Materiaal van het bord: metaal, met 
poedercoating. Frame-uitvoering: ronde voet met wielen. Framemateriaal: staal. 
Hoogteverstelling: 1700 – 2000 mm. Diepte: 640 mm.  
Voor papierformaat: 650 x 1000 mm. Totale hoogte: 2000 mm. Gewicht: 19 kg. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

 4 Nr. 491 216 3H € 147,-

 6 7
Frame-uitvoering  ronde voet met wielen stervoet met rollen
Hoogteverstelling mm 1720 – 1920  
Totale hoogte mm 1920 1890
Gewicht kg 14.4 11.8
  Nr.

 €
 4 114 029 3H

175,-
 4 114 028 3H

163,-

Mobiele flip-over
• Voor wisselende werkplekken
• Bordoppervlak magneethoudend, 

beschrijfbaar, met droog uitwisbare 
boardmarkers

• Twee zijdelings insteekbare, 
magneethoudende papierhouders 
vergroten het presentatieoppervlak 
indien nodig tot het drievoudige

Uitrusting: pennengoot. 
Bordbreedte: 680 mm. 
Bordhoogte: 1040 mm. Kleur tafel: wit. 
Materiaal van het bord: plaatstaal. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig 
zelf te monteren.
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