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978 www.kaiserkraft.com.tr Ücretsiz sevkiyat.
Kısa sürede teslimat
Sipariş no. mavi zemin ile işaretlenmiştir.

Tek parçalı
Çerçeve ve iskelet dayanıklı çelik profil,
beyaz elektrostatik toz boyalı.
Sürekli elastik taşıyıcı malzeme sayesinde
sunulan malzemeler kolayca tutturulabilir.
İsteğe bağlı olarak her iki tarafı da iki renkli
veya doğal mantar yüzeyli kumaşla kaplanır.
Çelik sac yüzey, beyaz kaplama. 
Mıknatıslı, üzerine yazı yazılabilir ve kuru
 silinebilir.

Tekerlekli altlık
4 adet sabitlenebilir çift döner tekerlek ile.

Üç parçalı
Kapsamlı sunumlar, sergiler için veya oda
bölmek için kullanılabilir.
Altı yüzeyde toplam 6,7 m²'ye kadar alan,
mıknatıslı yüzey kullanılabilir.

Tekerlekli altlık
4 sabitlenebilir çift döner tekerlek ile. 
Yan paneller birer döner tekerlek ile
 donatılmıştır, böylece ter türlü açıda
 yerleştirilebilirler.

Tanıtım panelleri

Tip tek parçalı üç parçalı

Pano ölçüsü 1 x 1000 x 1200 mm 1 x 1000 x 1200 mm /
2 x 900 x 1200 mm

Toplam y x g x d mm 1800 x 1000 x 500 1800 x 2800 x 500
kumaş kaplama mavi No. 757 419-1T 757 601-1T

gri No. 757 425-1T 757 602-1T
TL 1,095.– 2,215.–

doğal mantar No. 757 599-1T 757 603-1T
TL 1,095.– 2,215.–

çelik sac, kaplama beyaz No. 757 600-1T 757 604-1T
TL 1,390.– 2,835.–

Doğal mantar üst yüzey

★ 5 yıl garanti 
★ Seçilmiş tedarikçiler
★ Uygun fiyat 

Çelik sac üst yüzey

Kılıf rengi gri kral mavisi

No. 522 223-1T 522 224-1T
TL 1,380.– 1,380.–

Çok yönlü sunum
panelleri
• Boyuna veya enine kullanılabilir

Değişken kullanım için iki taraflı keçe
 kaplama. Sürekli elastik taşıyıcı malzeme
sayesinde sunulan malzemeler kolayca
 tutturulabilir.
Çerçeveler alüminyum profil. Sağlam gövde,
alüminyum elektrostatik toz boyalı. 
Eğimli  ayaklar sayesinde, yarım daire şeklinde
de yerleştirilebilir.
Frenlenebilen dört çift tekerlek sayesinde
 paneller hızlı ve kolayca döndürülebilir.
Yerden tasarruflu depolama için birbirinin
 içine itilebilir.
Sunu alanı
Genişlik x yükseklik 1200 x 1500 mm.
Toplam yükseklik 1960 mm.
Derinlik 670 mm (ayak dahil).

Aksesuarlar
Toplu iğneler, çeşitli renklerde.
1 paket = 200 adet.

No. 175 342-1T TL / paket 51.70
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