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4 | Molas de flip-chart magnéticas

Largura: 60 mm. Cor: branco. 
Característica: magnético. Altura: 700 mm. 
4 |  Nº 756 545 6F € 41.90 

9 – 11 | Púlpitos para orador
8 | Púlpitos

1 – 3 | Flip-charts

5 – 6 | Papel de flip-chart

Cor: branco. Formato: 650 x 1000 mm. 
Número de folhas: 20 unid. 
Versão: quadriculada. Embalagem: 5 unid. 
5 |  Nº 508 859 6F € / UE 38.90 

6 | Quantidade de encomenda 
mínima: 3 UE. 
 Nº 508 860 6F € / UE 36.90 

• Para apresentações, reuniões 
e moderação, o meio auxiliar ideal para 
qualquer apresentação eficiente

• Superfície do quadro magnética, 
adequada para escrita com marcadores 
de limpeza a seco

• Ajustáveis em altura com pernas 
telescópicas

Largura do quadro: 700 mm. Versão 
da armação: pernas telescópicas. 

Equipamento: calha. Altura 
do quadro: 1000 mm. Amplitude 
de regulação da altura: < 1900 mm. 
Peso: 12.6 kg. 

1 |  Nº 926 273 6F € 97.90 

2 | Quantidade de encomenda 
mínima: 3 unid. 
 Nº 926 274 6F € 94.90 

Equipamento: null / calha. Altura 
do quadro: 1050 mm. Cor 
do quadro: branco. Amplitude de regulação 
da altura: < 1800 mm. Peso: 11.5 kg. 

3 |  Nº 926 275 6F € 165.- 

7 | Paredes funcionais móveis
• Ideais para apresentações ou pendurar 

informações, fotos, documentos
• Revestimento têxtil adequado para 

alfinetes que pode ser utilizado 
de ambos os lados

• Móveis sobre quatro rodas orientáveis 
duplas – separar as salas de forma 
rápida e simples

Altura total: 1560 mm. Altura 
do quadro: 1500 mm. Largura: 1200 mm. 

Profundidade: 670 mm. Cor 
do forro: azul monárquico. Cor 
da armação: cinzento. Forro: tecido. 
Material da armação: construção com 
armação de aço, pintado a pó. Equipamento 
de rodas: 4 rodas orientáveis duplas com 
imobilizadores. Peso: 13.7 kg. 

Fornecimento desmontado – montagem 
fácil.

7 |  Nº 757 208 6F € 259.- 

• O púlpito de orador flexível
• Ergonómico graças ao ajuste simples 

da altura
• Móvel com 4 rodas orientáveis, 2 delas 

bloqueáveis

Largura: 500 mm. Profundidade: 500 mm. 
Altura: 1350 mm. Amplitude de regulação 
da altura: 900 – 1350 mm. Material 
da armação: aço, pintado a pó. Cor 

da armação: cinzento claro. Material 
do apoio: placa de móvel, revestida a resina 
de melamina. Cor do apoio: cinzento claro. 
Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis, 
2 delas com imobilizadores. Peso: 10.8 kg. 

Fornecimento desmontado – montagem 
fácil.

8 |  Nº 912 104 6F € 209.- 

• Ideal para apresentações, conferências 
ou até a utilização nos postos 
de trabalho em pé

• À escolha, quadro em chapa de aço 
de ambos os lados ou revestido a tecido

• Móveis sobre quatro rodas orientáveis

Largura: 590 mm. Profundidade: 500 mm. 
Altura: 1220 mm. Material 
da armação: tubo de aço. Equipamento 
de rodas: 4 rodas. Peso: 15 kg. 

Fornecimento desmontado – montagem 
fácil.

Cor da armação: branco. Cor 
da frente: branco. Superfície 
do quadro: chapa de aço. 

9 |  Nº 117 511 6F € 339.- 

Cor da armação: cinzento claro RAL 7035. 
Superfície do quadro: tecido. 

10 | Cor da frente: azul. 
 Nº 757 396 6F € 259.- 

11 | Cor da frente: cinzento. 
 Nº 757 395 6F € 259.- 
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