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Wandhouders, complete set

Wandhouders voor transparante zichtmappen

Tafelstandaards, complete set

Complete wandhoudersets, magnetisch

Tafel- en wandhouder

Infomap-systemen

De beste zoekmachines zijn 
altijd degene die het snelst naar 
de gezochte informatie leiden.

Dergelijke zoekaanvragen worden 
door infomap-systemen efficiënt 
uitgevoerd.

• Prijslijsten, telefoonlijsten etc. zijn 
altijd binnen handbereik en optimaal 
beschermd tegen vuil

• Zowel horizontaal als verticaal 
te gebruiken

Voor papierformaat: A4. Uitvoering: met 
profielframe. Framekleur: kleurrijk 

gesorteerd. Materiaal: plaatstaal, 
met poedercoating. Sortering van 
framekleuren: rood / blauw / geel / 
groen / zwart. Aantal zichtmappen: 10 st. 
Kleur: lichtgrijs RAL 7035. 

 4 Nr. 506 602 3H € 91.90

• Magnetische achterkant voor 
eenvoudige bevestiging op metalen 
oppervlakken zoals stellingen, 
machines, stalen balken enz. 

• Snel en eenvoudig opbergen 
en verwijderen van documenten

• Ideaal voor gebruiksaanwijzingen 
in magazijn en bedrijf:

• – Rood voor brandvoorschriften
• – Blauw voor gebruiksaanwijzingen
• – Oranje voor aanwijzingen m.b.t. 

gevaarlijke stoffen

Voor papierformaat: A4. Uitvoering: met 
profielframe. Materiaal: plaatstaal, met 
poedercoating. Aantal zichtmappen: 5 st. 
Kleur: lichtgrijs RAL 7035. VE: 2 st. 

Framekleur: rood. 
 4 Nr. 499 535 3H € / VE 91.90

Framekleur: blauw. 
 4 Nr. 499 537 3H € / VE 91.90

Framekleur: oranje. 
 4 Nr. 499 539 3H € / VE 91.90

Framekleur: zwart. 
 4 Nr. 548 846 3H € / VE 91.90

• Standvaste en gebruiksvriendelijke 
L-vormige tafelstandaard

• Levering inclusief transparante 
zichtmappen A4, met profiellijst

• Transparante zichtmappen inclusief 
opsteekruiters, 58 mm lang, met blanco 
insteekkaartjes

Voor papierformaat: A4. Uitvoering: met 
profielframe. Framekleur: kleurrijk 
gesorteerd. Materiaal: plaatstaal, 
met kunststofcoating / polypropyleen. 
Kleur: lichtgrijs RAL 7035. 

Sortering van framekleuren: rood / blauw / 
geel / groen / zwart. Aantal 
zichtmappen: 10 st. 
 4 Nr. 507 516 3H € 75.90

Sortering van framekleuren: rood / blauw / 
geel / groen / zwart / grijs. Aantal 
zichtmappen: 30 st. 
 4 Nr. 507 517 3H € 151.-

Sortering van framekleuren: rood / blauw / 
geel / groen. Aantal zichtmappen: 20 st. 
 4 Nr. 734 881 3H € 105.-

• Voor de uitrusting met 10 transparante 
zichtmappen in A4-formaat

• Seriekoppeling in aantal naar wens 
mogelijk

Voor papierformaat: A4. 
Materiaal: plaatstaal, met poedercoating. 

Kleur: lichtgrijs RAL 7035. Voor aantal 
zichtmappen: 10 st. 

Bevestigingsmethode: magnetisch. 
 4 Nr. 499 531 3H € 38.90

Bevestigingsmethode: om vast 
te schroeven. 
 4 Nr. 734 894 3H € 26.90

• Levering inclusief 10 transparante 
zichtmappen A4, met profiellijst

• Voor de montage aan wanden 
of verkoopdisplays

• Eindeloze uitbreidingsmogelijkheden 
door eenvoudige koppeling

Voor papierformaat: A4. Uitvoering: met 
profielframe. Framekleur: kleurrijk 
gesorteerd. Materiaal: plaatstaal, 
met poedercoating. Sortering van 
framekleuren: rood / blauw / geel / 
groen / zwart. Aantal zichtmappen: 10 st. 
Kleur: lichtgrijs RAL 7035. 

 4 Nr. 916 225 3H € 53.90

VE: 2 st. 
 4 Nr. 982 289 3H € / VE 107.-
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