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Largura mm 1000 2800
Equipamento de rodas  4 rodas orientáveis duplas com 

imobilizadores
4 rodas orientáveis duplas com 

imobilizadores, 2 rodas 
orientáveis

Formato de quadro  1 x 1000 x 1200 mm 1 x 1000 x 1200 mm
2 x 900 x 1200 mm

Largura do quadro mm 1000  
Forro  Cor do forro      
chapa de aço, revestida branco  N.º

 €
 757 600 6F

359.-
 757 604 6F

689.-
cortiça natural cortiça natural  N.º

 €
757 599 6F

259.-
757 603 6F

549.-
forro em tecido azul  N.º

 €
 757 419 6F

259.-
 757 601 6F

549.-
forro em tecido cinzento  N.º

 €
 757 425 6F

259.-
 757 602 6F

549.-

1 – 2 | Painéis de conferência
• Ideais para apresentações e conferências ou para 

pendurar informações, fotos, documentos de trabalho
• Quadros adequados para utilização de ambos os lados, 

com revestimento de tecido, superfície de chapa de aço 
ou cortiça natural

• Os painéis podem ser posicionados e deslocados 
de forma rápida e sem esforço graças às rodas 
orientáveis duplas

Altura total: 1800 mm. Altura do quadro: 1200 mm. 
Profundidade: 500 mm. Cor da armação: branco. Material 
da armação: aço, pintado a pó. 

3 – 4 | Painéis de conferência variáveis

5 | Pinos

Cor: cores sortidas. Embalagem: 200 unid. 
5 |  Nº 175 342 6F € / UE 13.49 

• Utilizáveis em formato vertical 
e horizontal

• Revestimento têxtil adequado para 
alfinetes que pode ser utilizado 
de ambos os lados

• No caso de não utilização, os painéis 
podem ser deslocados uns para dentro 
dos outros para poupar espaço

Altura total: 1960 mm. Altura 
do quadro: 1500 mm. Largura: 1200 mm. 
Profundidade: 670 mm. Cor 
da armação: cinza alumínio. Forro: feltro. 
Material da armação: aço, pintado a pó. 
Equipamento de rodas: 4 rodas livres 

duplas com imobilizadores. Formato 
de quadro: 1200 x 1500 mm. Peso: 15.2 kg. 
Largura do quadro: 1200 mm. 

3 | Cor do forro: azul monárquico. 
 Nº 522 224 6F € 319.- 

4 | Cor do forro: cinzento. 
 Nº 522 223 6F € 319.- 

Superfície de cortiça 
natural

Superfície de chapa de 
aço
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