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Presentatiekasten

Voor mobiel gebruik optioneel leverbaar 
met onderwagen (zie toebehoren)

Planhouders 
tafelmodel
• Voor uw tekeningen, ontwerpen, 

schetsen en posters tot formaat A1
• Klemvoet van staal met kunststof 

behuizing voor tafelbladen tot een dikte 
van 60 mm

• Neerklapbare aluminium zwenkarm, 
horizontaal verstelbaar 

Voor papierformaat: alle formaten tot A1. 
Lengte van de draagarmen: 1000 mm. 
Aantal draagarmen: 1 st. 
Framemateriaal: aluminiumbuis. 
Hoogteverstelling: < 1200 mm. 
Bevestigingsmethode: klemvoet voor 
tafelbladen. 

 4 Nr. 522 294 3H € 123.-

Onderwagens voor presentatiekasten

Lengte: 1250 mm. Breedte: 680 mm. 
Hoogte: 1950 mm. 
Wieluitrusting: 4 zwenkwielen, waarvan 
2 met vastzetters. Gewicht: 27 kg. 
Oppervlak: gelakt. Kleur: wit. 
Toepassingsbereik: voor kasten. 

 4 Nr. 910 901 3H € 429.-

Extra zwenkarmen voor planhouders 

Materiaal: aluminium. 

Planhouders 
wandmodel
• De plaatsbesparende uitvoering met 

twee aluminium zwenkarmen voor 
formaat A0 (1320 mm)

• 1000 mm lange aluminium buis die 
gemakkelijk aan de wand kan worden 
bevestigd

• Met 2 neerklapbare aluminium 
zwenkarmen, horizontaal verstelbaar

Voor papierformaat: alle formaten tot A0. 
Lengte van de draagarmen: 1320 mm. 
Aantal draagarmen: 2 st. 
Framemateriaal: aluminiumbuis. 
Bevestigingsmethode: wandmontage. 
Hoogte: 1000 mm. 

 4 Nr. 984 479 3H € 103.-

Meer keuze 
online!

Formaat: A0. Lengte: 1320 mm. 
 4 Nr. 510 990 3H € 48.90

Formaat: A1. Lengte: 1000 mm. 
 4 Nr. 510 991 3H € 48.90

• Flip-over, magneetbord 
en projectiescherm in één

• Hoogwaardige kast – aan de buitenkant 
twee, binnenin drie magneethoudende, 
droog uitwisbare, geëmailleerde witte 
wandborden

• Geopend in het midden een 
projectiescherm met mat oppervlak 
voor een optimale beeldweergave, links 
een flip-overklem voor alle gebruikelijke 
flip-overpapieren

Oppervlak: combinatiebord. 
Eigenschap: inklapbaar. 
Uitrusting: materiaalbakje / flip-
overhouder / inclusief toebehoren. 
Leveringsomvang: materiaalbakje, 
magneethoudende stiftenhouder, 
4 gekleurde boardmarkers, 
bevestigingsmateriaal. 
Bordhoogte: 1200 mm. Hoogte: 1200 mm. 
Diepte: 80 mm. Diepte gesloten: 110 mm. 
Framedikte: 30 mm. Materiaal van het 
bord: staal, geëmailleerd. Kleur tafel: wit. 
Framekleur: wit. Staanderkleur: wit. 

Framemateriaal: geanodiseerd aluminium. 

Breedte gesloten: 1650 mm. 
Projectieschermformaat: 4 : 3. 
Gewicht: 42.6 kg. 
 4 Nr. 754 801 3H € 1320.-

Breedte gesloten: 1900 mm. 
Projectieschermformaat: 16 : 10. 
Gewicht: 49 kg. 
 4 Nr. 754 805 3H € 1380.-

Planhouders verrijdbaar
• Voor de presentatie van grote infosjablonen, bijv. 

posters, drukvlaggen, technische tekeningen, flip-
overbladen of veel kleine bladen

• Met 3 neerklapbare aluminium zwenkarmen, horizontaal 
verstelbaar

• Geïntegreerde rem voor individuele hoogteverstelling

Voor papierformaat: alle formaten tot A0. 
Lengte van de draagarmen: 1320 mm. Aantal 
draagarmen: 3 st. Framemateriaal: aluminiumbuis. 
Hoogteverstelling: 1400 – 2000 mm. 
Bevestigingsmethode: vrije opstelling. 

 4 Nr. 984 478 3H € 293.-
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