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Flip-over-prikbord-centers
• Presentatiewand, flip-over en whiteboard in één
• Voorzijde met whiteboard, beschrijfbaar en droog uitwisbaar – achterzijde met 

beprikbare textielbekleding
• Verrijdbaar op vier dubbele zwenkwielen, vastzetbaar

Totale hoogte: 1805 mm. Bordhoogte: 1200 mm. Breedte: 675 mm. Diepte: 510 mm. 
Materiaal van het bord: textiel / oppervlakte whiteboard. Kleur tafel: wit / blauw. 
Framekleur: grijs. Framemateriaal: staalprofiel-buisconstructie. Wieluitrusting: 4 dubbele 
zwenkwielen met vastzetters. Gewicht: 11 kg. Bordbreedte: 675 mm. 

 4 Nr. 751 322 3H € 183.-

Materiaal van het bord  Kleur tafel  Framekleur     
oppervlakte whiteboard wit verkeerswit 

RAL 9016
 Nr.
 €

 4 572 871 3H
227.-

textiel blauw grijs  Nr.
 €

 4 572 852 3H
179.-

textiel grijs grijs  Nr.
 €

 4 572 850 3H
179.-

textiel
oppervlakte whiteboard

blauw
wit

verkeerswit 
RAL 9016

 Nr.
 €

572 782 3H
205.-

textiel
oppervlakte whiteboard

grijs
wit

verkeerswit 
RAL 9016

 Nr.
 €

572 783 3H
205.-

Verrijdbare presentatiewanden
• De schuin geplaatste voeten maken een hoekvormige opstelling van de wanden 

mogelijk
• Voor een plaatsbesparende opslag kunnen de wanden in elkaar geschoven worden
• Verrijdbaar op 4 dubbele zwenkwielen, voor eenvoudig omzetten en verplaatsen van 

de wand

Totale hoogte: 1960 mm. Bordhoogte: 1500 mm. Breedte: 1200 mm. Diepte: 670 mm. 
Framemateriaal: staalprofiel-buisconstructie. Wieluitrusting: 4 dubbele zwenkwielen met 
vastzetters. Bordformaat: 1200 x 1500 mm. Bordbreedte: 1200 mm. 

• Bordoppervlak dubbelzijdig 
magneethoudend, beschrijfbaar 
en droog uitwisbaar

• Verrijdbaar op 4 zwenkwielen, past 
door iedere deur

• Veel ruimte voor informatie, als 
schrijftableau, informatiebord of bord 
voor kwaliteitsdoeleinden, te gebruiken 
o.a. voor trainingen, presentaties

Eigenschap: aan beide zijden beschrijfbaar / 
verrijdbaar / magneethoudend. 
Wieluitrusting: 4 zwenkwielen met 
vastzetters. Bordhoogte: 1800 mm. 
Hoogte: 1900 mm. Diepte: 505 mm. 
Kleur tafel: wit. Framekleur: zilverkleurig. 
Staanderkleur: wit. 
Framemateriaal: geanodiseerd aluminium. 

Verrijdbare whiteboards
Staandermateriaal: staal. 

Oppervlak: staal, geëmailleerd. Materiaal 
van het bord: staal, geëmailleerd. 

Bordbreedte: 750 mm. Breedte: 815 mm. 
Gewicht: 14.15 kg. 
 4 Nr. 569 599 3H € 355.-

Bordbreedte: 1210 mm. Breedte: 1265 mm. 
Gewicht: 20.34 kg. 
 4 Nr. 569 600 3H € 389.-

Oppervlak: staal, gelakt. Materiaal van het 
bord: staal, gelakt. 

Bordbreedte: 750 mm. Breedte: 815 mm. 
Gewicht: 14.15 kg. 
 4 Nr. 569 597 3H € 299.-

Bordbreedte: 1210 mm. Breedte: 1265 mm. 
Gewicht: 20.34 kg. 
 4 Nr. 569 598 3H € 325.-

 

€ 183.-
Nr. 751 322 3H
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