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Mobilne flipcharty
Do zmieniających się miejsc stosowania
Z uchwytem umożliwiającym szybką wymianę wszystkich
dostępnych w handlu bloków do flipchartów.
Magnetyczna tablica, szer. x wys. 680 x 1040 mm, do opisywania
i ścierania na sucho.
Dwa boczne, magnetyczne uchwyty do papieru pozwalają
na trzykrotne powiększenie powierzchni do prezentacji.
Praktyczna, metalowa półeczka na mazaki itp.
Dostawa w częściach – łatwy montaż.

1 Z podstawą w kształcie gwiazdy

3 Uniwersalny flipchart

Podstawa w kształcie gwiazdy z 5 rolkami skrętnymi i hamulcem.
Wysokość całkowita: 1860 mm.

Regulacja wysokości z mechanizmem sprężynowym i blokadą
bezpieczeństwa w zakresie 1500 do 1900 mm.
Niewielka wysokość umożliwia pracę na siedząco oraz na wózku
inwalidzkim.
Możliwość przechylenia tablicy o 90° i użycia jej jako stołu.
Okrągła noga, Ø 640 mm, z przodu wyposażona w praktyczny
otwór.
5 rolek skrętnych z hamulcem.
Wys. całk. maks. 1900 mm.

Nr. 114 028-6P

zł 596,–

2 Z okrągłą nogą
Opatentowana regulacja wysokości z mechanizmem sprężynowym
i blokadą bezpieczeństwa, umożliwiająca płynne ustawienie wys.
roboczej w zakresie 1700 do 1900 mm.
Okrągła noga, Ø 640 mm, z przodu wyposażona w praktyczny
otwór. 5 rolek skrętnych z hamulcem.
Wys. całk. maks. 1900 mm.
Nr. 114 029-6P

zł 696,–

Nr. 114 033-6P

zł 943,–

Tablica obrotowa i dwustronna
Do wykorzystania jako tablica od pisania i jako powierzchnia projekcyjna
•

Do bardzo intensywnego użytkowania, długa żywotność, certyfikat e3,
w 99% nadające się do recyklingu

Wysokiej jakości, dwustronnie biała, magnetyczna powierzchnia z emaliowanej stali.
Rama aluminiowa, eloksalowana na srebrno, z
zaokrąglonymi narożnikami z tworzywa.
Przód
Możliwość pisania markerami i ścierana na
sucho.
Tył
Biała, matowa powierzchnia z bardzo dobrymi
właściwościami projekcyjnymi. Rozproszone odbijanie światła, zapewnia doskonałą jakość obrazu i kontrast, bez uciążliwych odbić.
W przypadku mniej intensywnego użytkowania
można po niej pisać markerami do tablic ścieranymi na sucho.

Powierzchnia projekcyjna i
powierzchnia tablicy
Szer. x wys. 1900 x 1200 mm.
Do szerokiego formatu obrazu 16:10 (1890 x
1180 mm), formatu wideo 4:3 (1570 x 1118 mm) i
1:1 dla projekcji przy użyciu rzutnika
1180 x 1180 mm.
Stabilne podwozie z rurek stalowych, lakierowane proszkowo na kolor biały, z 4 rolkami
skrętnymi z ustalaczem.
Półka na całej szerokości, głęb. 100 mm.
Wys. całkowita: 1875 mm.
Głęb. z nogą 660 mm.
Wymiary specjalne, różne powierzchnie tablic,
tablice z regulacją wysokości lub opuszczane do
zastosowania w pozycji siedzącej dostępne na
zapytanie.

17873

Bardzo wysoka trwałość dzięki
emaliowaniu piecowemu w temp.
ok. 800 °C.

Nr artykułu na żółtym tle
Dostawa w terminie 4 – 5 dni roboczych

Nr. 117 402-6P

BIURO

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

zł 2.590,–

Tel.: 22 / 623 03 42 lub 801 801 890*
Fax: 22 / 623 02 99 lub 800 800 878**

*całk. koszt połączenia = 1 jedn. taryf.
**połączenie bezpłatne

KAISER + KRAFT
WSZYSTKO DLA FIRMY.
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