
980980 kaiserkraft.pl  Nr art.  = na stanie / wysyłka z magazynu. Aktualny czas dostawy online.
Ceny mogą się zmieniać w ciągu roku. 
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4 | Magnetyczne zaciski do flipchartów

Szerokość: 60 mm. Kolor: biały. 
Właściwości: magnetyczne. 
Wysokość: 700 mm. 
4 |  Nr. 756 545 6F zł 180,- 

9 – 11 | Pulpity dla mówcy
8 | Pulpity

1 – 3 | Tablice flip-chart

5 – 6 | Papier do flip-chartów

Kolor: biały. Format: 650 x 1000 mm. 
Liczba arkuszy: 20 szt. Wersja: w kratkę. 
Opak.: 5 szt. 
5 |  Nr. 508 859 6F zł / opak. 154,- 

6 | Zamówienie minimalne: 3 opak. 
 Nr. 508 860 6F zł / opak. 146,- 

• Do prezentacji, narad 
i moderacji – idealne rozwiązanie 
wspomagające skuteczny przebieg 
spotkania

• Powierzchnia tablicy magnetyczna, 
możliwość pisania markerami do tablic 
suchościeralnych

• Regulacja wysokości za pomocą nóg 
teleskopowych

Szer. tablicy: 700 mm. Wersja 
szkieletu: nogi teleskopowe. 

Wyposażenie: null / półeczka. Wys. 
tablicy: 1050 mm. Kolor tablicy: biały. 
Zakres regulacji wysokości: < 1800 mm. 
Ciężar: 11.5 kg. 

1 |  Nr. 926 275 6F zł 736,- 

Wyposażenie: półeczka. Wys. 
tablicy: 1000 mm. Zakres regulacji 
wysokości: < 1900 mm. Ciężar: 12.6 kg. 

2 |  Nr. 926 273 6F zł 430,- 

3 | Zamówienie minimalne: 3 szt. 
 Nr. 926 274 6F zł 410,- 

7 | Mobilne ścianki funkcyjne
• Idealne do wywieszania prezentacji, 

informacji, obrazków i materiałów 
roboczych

• Obustronne pokrycie tekstylne 
z możliwością stosowania pinezek, 
pozwalające na wykorzystanie z obydwu 
stron

• Mobilne na czterech podwójnych 
rolkach skrętnych – szybkie i łatwe 
oddzielanie pomieszczeń

Wys. całk.: 1560 mm. Wys. 
tablicy: 1500 mm. Szerokość: 1200 mm. 
Głębokość: 670 mm. Kolor obicia: błękit 
królewski. Kolor szkieletu: szary. 
Materiał obicia: tekstylny. Materiał 
szkieletu: konstrukcja z ramy stalowej, 
lakierowana proszkowo. Wyposażenie 
kółek: 4 podwójne rolki skrętne 
z ustalaczem. Ciężar: 13.7 kg. 

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

7 |  Nr. 757 208 6F zł 999,- 

• Elastyczne pulpity mówcy
• Ergonomiczne dzięki łatwej regulacji 

wysokości
• Mobilne dzięki 4 rolkom skrętnym, 

w tym 2 blokowanym

Szerokość: 500 mm. Głębokość: 500 mm. 
Wysokość: 1350 mm. Zakres regulacji 
wysokości: 900 – 1350 mm. Materiał 
szkieletu: stal, lakierowana proszkowo. 

Kolor szkieletu: jasnoszary. Materiał 
półki: płyta meblowa, pokrycie melaminą. 
Kolor półki: jasnoszary. Wyposażenie 
kółek: 4 rolki skrętne, z tego 2 z ustalaczem. 
Ciężar: 10.8 kg. 

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

8 |  Nr. 912 104 6F zł 873,- 

• Idealne do prezentacji, na konferencje 
lub jako stanowisko pracy w pozycji 
stojącej

• Do wyboru tablica z obu stron z blachy 
stalowej lub z obiciem z materiału

• Mobilne na czterech rolkach skrętnych

Szerokość: 590 mm. Głębokość: 500 mm. 
Wysokość: 1220 mm. Materiał 
szkieletu: rurka stalowa. Wyposażenie 
kółek: 4 rolki. Ciężar: 15 kg. 

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

Kolor szkieletu: biały. Kolor frontu: biały. 
Powierzchnia tablicy: blacha stalowa. 

9 |  Nr. 117 511 6F zł 1.060,- 

Kolor szkieletu: jasnoszary, RAL 7035. 
Powierzchnia tablicy: materiał. 

10 | Kolor frontu: niebieski. 
 Nr. 757 396 6F zł 1.020,- 

11 | Kolor frontu: szary. 
 Nr. 757 395 6F zł 1.020,- 
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