
978978 kaiserkraft.pl  Nr art.  = na stanie / wysyłka z magazynu. Aktualny czas dostawy online.
Ceny mogą się zmieniać w ciągu roku. 
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Szerokość mm 1000 2800
Wyposażenie kółek  4 podwójne rolki skrętne 

z ustalaczem
4 podwójne rolki bieżne 

z ustalaczami, 2 rolki skrętne
Format tablicy  1 x 1000 x 1200 mm 1 x 1000 x 1200 mm

2 x 900 x 1200 mm
Szer. tablicy mm 1000  
Materiał obicia  Kolor obicia      
blacha stalowa, powlekana biały  Nr.

 zł
 757 600 6F

1.290,-
 757 604 6F

2.560,-
korek naturalny korek naturalny  Nr.

 zł
757 599 6F

1.020,-
757 603 6F

1.990,-
obicie tekstylne niebieski  Nr.

 zł
 757 419 6F

1.020,-
 757 601 6F

1.990,-
obicie tekstylne szary  Nr.

 zł
 757 425 6F

1.020,-
 757 602 6F

1.990,-

1 – 2 | Ścianki do prezentacji
• Idealne rozwiązanie podczas prezentacji i moderacji 

lub do zawieszania informacji, obrazków i dokumentów 
roboczych

• Dwustronne tablice z obiciem tekstylnym, 
z powierzchnią z blachy stalowej lub z korka 
naturalnego

• Dzięki podwójnym rolkom skrętnym możliwość 
szybkiego i łatwego przestawiania i przesuwania 
ścianek

Wys. całk.: 1800 mm. Wys. tablicy: 1200 mm. 
Głębokość: 500 mm. Kolor szkieletu: biały. Materiał 
szkieletu: stal, lakierowana proszkowo. 

3 – 4 | Przestawne ścianki do prezentacji

5 | Pinezki

Kolor: posortowane kolorystycznie. 
Opak.: 200 szt. 
5 |  Nr. 175 342 6F zł / opak. 51,- 

• Stosowane w formacie pionowym 
i poziomym

• Obustronne pokrycie tekstylne 
z możliwością stosowania pinezek, 
pozwalające na wykorzystanie 
z obydwu stron

• Możliwość wsunięcia ścianek jedna 
w drugą w przypadku, gdy nie są 
używane

Wys. całk.: 1960 mm. Wys. 
tablicy: 1500 mm. Szerokość: 1200 mm. 
Głębokość: 670 mm. Kolor 
szkieletu: aluminiowo-srebrny. 
Materiał obicia: filc. Materiał 
szkieletu: stal, lakierowana proszkowo. 
Wyposażenie kółek: 4 podwójne 
rolki bieżne z ustalaczami. Format 

tablicy: 1200 x 1500 mm. Ciężar: 15.2 kg. 
Szer. tablicy: 1200 mm. 

3 | Kolor obicia: błękit królewski. 
 Nr. 522 224 6F zł 1.330,- 

4 | Kolor obicia: szary. 
 Nr. 522 223 6F zł 1.330,- 

Powierzchnia z korka 
naturalnego

Powierzchnia z blachy 
stalowej

www.kaiserkraft.pl/p/757600?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/757604?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/757599?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/757603?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/757419?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/757601?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/757425?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/757602?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/757419?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/522223?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/522224?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pl/p/522223?publication=HK_21

