
979979

ES
CR

IT
Ó

RI
O

KAISER+KRAFTEncomendas 800 208 540Envio gratuito (Continente)
para 70.000 artigos

6

7

8

6 | Centros flip-pin

 7
Forro  Cor do forro  Cor da armação     
superfície do quadro 
branco

branco branco trânsito 
RAL 9016

 N.º
 €

 572 871 6F
285.-

tecido azul cinzento  N.º
 €

 572 852 6F
199.-

tecido cinzento cinzento  N.º
 €

 572 850 6F
199.-

tecido
superfície do quadro 
branco

azul
branco

branco trânsito 
RAL 9016

 N.º
 €

572 782 6F
249.-

tecido
superfície do quadro 
branco

cinzento
branco

branco trânsito 
RAL 9016

 N.º
 €

572 783 6F
249.-

8 – 9 | Painéis de apresentação, dobráveis

7 | Painéis móveis para conferências
• Opcionalmente com superfície têxtil 

adequada para pinos ou superfície 
de quadro branco magnética, adequada 
para escrita e limpeza a seco, ou como 
combinação com superfície têxtil/de 
quadro branco

• Os pés inclinados permitem uma 
instalação angular dos painéis

• Os painéis podem ser deslocados uns 
para dentro dos outros para economia 
de espaço no armazenamento

Altura total: 1960 mm. Altura 
do quadro: 1500 mm. Largura: 1200 mm. 
Profundidade: 670 mm. Material 
da armação: construção em tubo de aço 
perfilado. Equipamento de rodas: 4 rodas 
orientáveis duplas com imobilizadores. 
Formato de quadro: 1200 x 1500 mm. 
Largura do quadro: 1200 mm. 

• Painel de conferências, flip-chart 
e quadro branco em um

• Parte da frente em superfície branca 
para escrever com marcadores e limpar 
a seco – parte traseira em revestimento 
têxtil adequado para pinos

• Móveis sobre quatro rodas orientáveis 
duplas, imobilizáveis

Altura total: 1805 mm. Altura 

do quadro: 1200 mm. Largura: 675 mm. 
Profundidade: 510 mm. Cor do forro: azul 
aço / branco. Cor da armação: cinzento. 
Forro: tecido / superfície do quadro 
branco. Material da armação: construção 
em tubo de aço perfilado. Equipamento 
de rodas: 4 rodas orientáveis duplas 
com imobilizadores. Peso: 11 kg. Tipo 
de fixação: colocação livre. Largura 
do quadro: 675 mm. 

6 |  Nº 751 322 6F € 209.- 

• Dobráveis para permitir 
um armazenamento compacto

• Revestimento de feltro adequado para 
pinos, que pode ser utilizado de ambos 
os lados

• Para a utilização móvel, também 
utilizáveis como divisórias

Altura total: 1800 mm. Profundidade 
total: 370 mm. Material da parede: feltro. 
Cor da parede: azul royal. Material 
da armação: alumínio. Cor 
do caixilho: prateado. Equipamento 

de rodas: 8 rodas livres. 

8 | Largura total: 1810 mm. A x L x P 
dobrado: 1800 x 600 x 370 mm. 
Peso: 11.5 kg. 
 Nº 970 351 6F € 429.- 

9 | Largura total: 3610 mm. A x L x P 
dobrado: 1800 x 1200 x 370 mm. 
Peso: 20.2 kg. 
 Nº 548 868 6F € 719.- 
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