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13 – 14 | Flip-charts móveis 12 | Flip-charts multifunções

15 | Flip-charts com superfície para escrita 
rotativa

16 | Conjunto de flip-chart incl. acessórios

• Para locais de utilização em constante 
mudança

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

• Dois suportes de papel magnéticos que 
podem ser encaixados lateralmente 
triplicam a superfície de apresentação 
em caso de necessidade

Equipamento: calha. Largura 
do quadro: 680 mm. Altura 
do quadro: 1040 mm. Cor 
do quadro: branco. Material 
do quadro: chapa de aço. 

Fornecimento desmontado – montagem 
fácil.

Versão da armação: pé em estrela com 
rodas. Altura total: 1860 mm. Peso: 12.2 kg. 

13 |  Nº 114 028 6F € 139.- 

Versão da armação: base redonda com 
rodas. Amplitude de regulação 
da altura: 1700 – 1900 mm. Altura 
total: 1900 mm. Peso: 14.8 kg. 

14 |  Nº 114 029 6F € 159.- 

• Ajuste em altura com mecanismo 
de mola e bloqueio de segurança 
de 1500 a 1900 mm

• Graças à possibilidade de ajustar uma 
altura reduzida, o trabalho também 
pode ser realizado sentado ou na 
cadeira de rodas

• O quadro pode ser basculado em 90° 
e utilizado como mesa

Equipamento: calha. Largura 
do quadro: 680 mm. Altura 
do quadro: 1040 mm. Cor 
do quadro: branco. Material 
do quadro: chapa de aço. Versão 
da armação: 5 rodas orientáveis com 
imobilizadores. Amplitude de regulação 
da altura: 1500 – 1900 mm. Altura 
total: 1900 mm. Peso: 16.2 kg. 

Fornecimento desmontado – montagem 
fácil.

12 |  Nº 114 033 6F € 219.- 

• Possibilidade de utilização no formato 
vertical ou horizontal através da simples 
rotação do quadro em 90°

• Utilizáveis como flip-chart e quadro 
de projeção em formato horizontal

• Deslocação fácil sem aplicação de força 
através da forma redonda do pé e das 
5 rodas com imobilizadores

Equipamento: calha. Largura 
do quadro: 660 mm. Altura 
do quadro: 970 mm. Versão: 5 rodas 
orientáveis imobilizáveis. Cor 
do quadro: branco. Material 
do quadro: aço, revestido a plástico. 
Versão da armação: base redonda 
com rodas. Material da armação: aço, 
pintado a pó. Amplitude de regulação 
da altura: 1540 – 1960 mm. Altura 
total: 1960 mm. Peso: 16.5 kg. 

15 |  Nº 116 442 6F € 249.- 

• Inclui 1 bloco de papel para flip-chart 
com 20 folhas, 4 marcadores para flip-
chart e 10 ímanes redondos Ø 20 mm, 
cor preta

• Dois braços laterais para possibilidades 
de suspensão adicionais, magnético 

• Ajustáveis continuamente em altura 
de 1700 – 2000 mm através de mola 
de pressão

Equipamento: calha. Largura 
do quadro: 720 mm. Altura 
do quadro: 1060 mm. Versão: magnético. 
Cor do quadro: branco. Material 
do quadro: metal, pintado a pó. Versão 
da armação: base redonda com rodas. 
Material da armação: aço. Amplitude 
de regulação da altura: 1700 – 2000 mm. 
Profundidade: 640 mm. Para formato 
de papel: 650 x 1000 mm. Altura 
total: 2000 mm. Peso: 19 kg. 

Fornecimento desmontado – montagem 
fácil.

16 |  Nº 491 216 6F € 199.- 
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