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Mobiele flip-over

1 Met stervoet

3 Multifunctionele flip-over

Voor wisselende werkplekken

Stervoet op 5 zwenkwielen met vastzetters.

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.

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.

Nr. 114 028-7P € 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.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Totale hoogte max. 1900 mm.

Totale hoogte max. 1900 mm.
Nr. 114 029-7P € 169,-

Nr. 114 033-7P € 229,-

Flip-overs

Flip-over-sets

Met draaibaar schrijfoppervlak
verticaal of horizontaal

Inclusief 15-delige
toebehorenset

• 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
Sterk frame van staal met poedercoating,
kolom van stevig buisstaal, ronde voet,
Ø 630 mm, magneethoudend, breedte x
hoogte = 660 x 970 mm, van plaatstaal
met kunststofcoating. Traploos in hoogte
verstelbaar in verticale positie van 1540 –
1960 mm, horizontale positie 1360 – 1760
mm.
Met grote, inklapbare, pennengroot van
geanodiseerd aluminium voor stiften en toe
behoren. Deksel met veermechanisme voor een
vlakke positie van het papierblok en om open
te houden tijdens de vervanging, inclusief
2 verschuifbare flip-over papierblokhouders.

• Inclusief flipover-papierblok 1 x 20 vellen, 4 stuks flipovermarkers en 10 ronde
magneten Ø 20 mm, kleur zwart
• Traploos in hoogte verstelbaar van
1700 – 2000 mm met behulp van een
gasveer
• Twee zijarmen voor extra ophang
mogelijkheden, magneethoudend
• Met snelwisselblokhouder en flexibele
ophangpunten
• Bordoppervlak magneethoudend,
beschrijfbaar en droog uitwisbaar
Met praktische metalen pennengoot voor
stiften enz. Ronde voet, Ø 640 mm, voor met
opening voor praktisch werken.
Op 5 zwenkwielen, 3 met vastzetters.

Artikelnr. met geel aangeduid:
levering binnen 3 werkdagen

NIEUW

NIEUW

Nr. 116 442-7P € 255,-

Nr. 491 216-7P € 155,-

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

VINK LISSE
ALLES VOOR HET BEDRIJF

KANTOOR

23774

Totale hoogte max. 1960 mm.

Totale hoogte max. 2000 mm.

979

