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7 7 | Molas de flip-chart encaixáveis
7 |  Nº 761 063 6F € 23.90 

1 | Quadros brancos ilimitados, sem 
caixilho
• O quadro fino maciço de 10 mm adapta-se de forma plana a qualquer 

parede e destaca-se graças a um design elegante
• Utilizável como quadro único ou como quadros ilimitados e também 

pode ser montado em torno do canto
• Superfície do quadro em aço esmaltado, magnética, adequada para 

escrita e limpeza a seco

Superfície: aço, esmaltado. Característica: sem caixilho. Largura: 1180 mm. 
Altura: 880 mm. Profundidade: 10 mm. Peso: 13.25 kg. Material 
do quadro: aço, esmaltado. Cor do quadro: branco. 

Fornecimento incl. material de montagem.

1 |  Nº 483 731 6F € 399.- 

Durabilidade extremamente longa graças 
ao revestimento esmaltado em estufa a aprox. 
800 °C. A pedido, dimensões especiais exatas 
ao cm e quadros impressos de acordo com as suas 
indicações.

3 – 6 | Módulos de quadros brancos
• Transforme as superfícies livres num quadro branco generoso
• Versão sem caixilho para conceber superfícies de trabalho e de escrita 

ilimitadas para um aproveitamento ideal da parede
• Utilizável como quadro único ou como quadro ilimitado e também pode 

ser montado em torno do canto, ampliável à escolha na horizontal 
ou vertical

Característica: sem caixilho. Equipamento: tabuleiro. Profundidade: 11 mm. 

Superfície: aço, pintado. Material do quadro: chapa de aço, pintada a pó. 

3 | Largura: 750 mm. Altura: 1150 mm. Peso: 6.2 kg. Cor do quadro: branco. 
 Nº 761 055 6F € 77.90 

4 | Largura: 1000 mm. Altura: 1500 mm. Peso: 12.7 kg. Cor 
do quadro: branco. 
 Nº 761 056 6F € 115.- 

Superfície: aço, revestido. Cor do quadro: branco. Material do quadro: aço, 
revestido. 

5 | Largura: 750 mm. Altura: 1150 mm. Peso: 6.25 kg. 
 Nº 499 002 6F € 99.90 

6 | Largura: 1000 mm. Altura: 1500 mm. Peso: 12.9 kg. 
 Nº 499 003 6F € 149.- 

2 | Suportes de design para marcadores

Largura: 200 mm. 
2 |  Nº 538 619 6F € 21.90 
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