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Mobiele flip-over
Voor wisselende werkplekken
Met snelwisselblokhouder voor alle gangbare
flip-overpapierblokken. Magneethoudend bordoppervlak,
breedte x hoogte = 680 x 1040 mm, beschrijfbaar en droog
uitwisbaar.
Twee zijdelings insteekbare, magneethoudende
papierhouders vergroten het presentatieoppervlak indien
nodig tot het drievoudige.
Praktische metalen pennengoot voor boardmarkers enz.
Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

1 Met stervoet

3 Multifunctionele flip-over

Stervoet op 5 zwenkwielen met vastzetters.
Totale hoogte 1860 mm.

Hoogteverstelling met veermechanisme
en veiligheidsblokkering van 1500 tot 1900 mm.
De geringe hoogte maakt ook zittend werken of werken
in een rolstoel mogelijk.
Het bord kan 90° worden gekanteld en als tafelblad
worden gebruikt.
Ronde voet, Ø 640 mm, vooraan met opening voor
praktisch werken.
Op 5 zwenkwielen met vastzetters.
Totale hoogte max. 1900 mm.

Nr. 114 028-6P

€ 139,–

2 Met ronde voet
Gepatenteerde hoogteverstelling met veermechanisme
en veiligheidsblokkering voor de traploze instelling van
de werkhoogte van 1700 tot 1900 mm.
Ronde voet, Ø 640 mm, voor met opening voor praktisch
werken. Op 5 zwenkwielen met vastzetters.
Totale hoogte max. 1900 mm.
Nr. 114 029-6P

€ 169,–

Nr. 114 033-6P

€ 229,–

Draai- en kantelbaar bord
Als schrijfbord en projectiescherm te gebruiken
•

Voor zeer intensief gebruik, lange levensduur,
e3-gecertificeerd en 99% recyclebaar

Hoogwaardig, dubbelzijdig wit, magneethoudend oppervlak van geëmailleerd staal.
Aluminium frame, zilverkleurig geanodiseerd, met afgeronde kunststof hoeken.
Voorzijde
Oppervlak beschrijfbaar en droog
uitwisbaar.
Achterzijde
Mat wit projectievlak met zeer goede
projectie-eigenschappen. Weinig hotspotvorming, ideaal voor een goede beeld- en
contrastkwaliteit zonder storende
reflecties.
Bij minder intensief gebruik ook
beschrijfbaar met droog uitwisbare boardmarkers.

Projectie- en bordoppervlak
Breedte x hoogte = 1900 x 1200 mm.
Voor 16:10-breedbeeldformaat (1890 x
1180 mm), 4:3-videoformaat (1570 x
1118 mm) en 1:1 voor overhead-projectie
1180 x 1180 mm.
Stabiel rijframe van staalbuis met witte
poedercoating, op 4 vastzetbare zwenkwielen. Doorlopende pennengoot, 100 mm
diep.
Totale hoogte 1875 mm.
Diepte incl. voet 660 mm.
Speciale afmetingen, verschillende bordoppervlakken, in hoogte verstelbare
borden c.q. neerlaatbaar bij zittend gebruik
op aanvraag leverbaar.

17873

Uitzonderlijk lange levensduur door
een bij ca. 800 °C gemoffelde
emaillelaag.

Artikelnr. met geel aangeduid:
levering binnen 3 werkdagen

Nr. 117 402-6P

KANTOOR

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf
te monteren.

€ 729,–

Advies & Verkoop: telefoon 0252 - 46 13 00
bestelfax 0252 - 41 77 53 verkoop@vinklisse.nl
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