
5

974974

Materiaal van het bord  Kleur tafel     
kurk bruin  Nr.

 €
654 343 3H

449,-
oppervlakte whiteboard wit  Nr.

 €
654 346 3H

509,-
textiel blauw  Nr.

 €
654 452 3H

449,-
textiel grijs  Nr.

 €
654 449 3H

449,-
textiel lichtgrijs  Nr.

 €
654 447 3H

449,-
textiel
oppervlakte whiteboard

blauw
wit

 Nr.
 €

654 464 3H
535,-

textiel
oppervlakte whiteboard

grijs
wit

 Nr.
 €

654 465 3H
535,-

Verrijdbare informatiezuilen
• Ideaal voor het gebruik in de productie, voor het kwaliteitsmanagement, voor 

de arbeidsveiligheid, voor bedrijfs- en veiligheidsaanwijzingen, in het entreegebied 
en op kantoor, voor exposities en beurzen enz. 

• Verrijdbaar op 4 zwenkwielen, past door iedere deur 
• Informatie en tips overzichtelijk en centraal presenteren

Totale hoogte: 1850 mm. Bordhoogte: 1800 mm. Breedte: 620 mm. Diepte: 620 mm. 
Framekleur: verkeerswit RAL 9016. Framemateriaal: staalbuis / plaatstaal. 
Wieluitrusting: 4 dubbele zwenkwielen met vastzetters. Bordformaat: 620 x 1800 mm. 
Bordbreedte: 620 mm. 

Wilt u verschillende oppervlakken 
combineren of heeft u een geëmailleerd 
oppervlak nodig? Vraag het ons!

Informatieborden
• Borden aan beide zijden van wit gecoat plaatstaal, magneethoudend, beschrijfbaar 

en droog uitwisbaar
• Het flexibele informatievlak kan in staand of liggend formaat worden opgehangen
• Bijna overal te gebruiken: directie, personeelszaken, administratie, arbeidsveiligheid, 

kwaliteitsmanagement, productie

Oppervlak: staal, gecoat. Eigenschap: aan beide zijden beschrijfbaar. Hoogte: 1830 mm. 
Framedikte: 19 mm. Materiaal van het bord: staal, gecoat. Kleur tafel: wit. 
Framekleur: blank aluminiumkleurig. Staanderkleur: blank aluminiumkleurig. 
Framemateriaal: geanodiseerd aluminium. Staandermateriaal: staal, met poedercoating. 

 

€ 449,-
Nr. 654 452 3H

 1 2 3 4 5
Uitvoering  1-delig 1-delig 1-delig 1-delig 3-delig
Leveringsomvang  2 metalen statieven 

met ronde voet
2 metalen statieven 

met ronde voet
2 metalen statieven 

met ronde voet
2 metalen statieven 

met ronde voet
4 metalen statieven, 

waarvan 2 met ronde 
voet

Bordbreedte mm 800 1500 1500 2000 800
Bordhoogte mm 1500 1000 1200 1200 1500
  Nr.

 €
 4 759 461 3H

449,-
 4 759 462 3H

475,-
 4 759 463 3H

495,-
 4 759 464 3H

535,-
 4 759 466 3H

1040,-

www.vinklisse.nl/p/654343?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
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