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1 | Quadros rotativos 
e de inversão
• Utilizáveis como quadro para escrita 

e superfície de projeção
• Parte da frente em superfície branca 

esmaltada para escrever com marcadores 
e limpar a seco – parte traseira em superfície 
de projeção branco mate

• Móveis sobre quatro rodas orientáveis com 
imobilizadores

Superfície: aço, esmaltado. 
Característica: adequado para escrita 
de ambos os lados. Equipamento: tabuleiro. 
Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis com 
4 imobilizadores. Largura do quadro: 1900 mm. 
Altura do quadro: 1200 mm. Altura: 1875 mm. 
Profundidade: 660 mm. Espessura 
da armação: 19 mm. Formato da tela: 4 : 3, 
16 : 10. Peso: 25.5 kg. Cor do quadro: branco. 
Cor da armação: branco. Material do quadro: aço, 
esmaltado. Material da armação: aço, pintado 
a pó. 

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

1 |  Nº 117 402 6F € 779.- 

Durabilidade extremamente longa graças à 
esmaltagem em estufa a aprox. 800 °C. 

8 | Apagadores a seco para marcadores

Âmbito de fornecimento: 3 apagadores a seco, 
30 marcadores suplementares. 
8 |  Nº 739 709 6F € 31.90 

7 | Marcadores para quadro e flip-chart

Cor: cores sortidas. Âmbito 
de fornecimento: 5 azuis, vermelhos, verdes, 
pretos cada. Embalagem: 20 unid. 
7 |  Nº 813 222 6F € / UE 49.90 

2 – 4 | Ímanes redondos

Cor: cores sortidas. Superfície: plástico. 
Forma: redondo. Material: plástico. 
Característica: magnético. 
2 | Diâmetro: 10 mm. Força de aderência: 45 g/
cm². Embalagem: 60 unid. 
 Nº 484 065 6F € / UE 22.90 

3 | Diâmetro: 20 mm. Força de aderência: 220 g/
cm². Embalagem: 72 unid. 
 Nº 484 073 6F € / UE 37.90 

4 | Diâmetro: 30 mm. Força de aderência: 580 g/
cm². Embalagem: 36 unid. 
 Nº 484 081 6F € / UE 27.90 

5 – 6 | Quadros brancos 
móveis
• Superfície do quadro em ambos os lados 

de chapa de aço revestida a branco, 
magnética, adequada para escrita e de 
limpeza a seco

• Para utilizar como quadro para escrita, quadro 
informativo ou de controlo de qualidade, 
planeador de produção, formação, moderação 
e apresentação

• A solução quando não existe uma parede 
para a fixação de um quadro ou se necessitar 
rapidamente de um quadro

Superfície: aço, revestido. 
Característica: adequado para escrita de ambos 
os lados. Equipamento de rodas: 4 rodas 
orientáveis com imobilizador. Altura 
do quadro: 1000 mm. Altura: 1960 mm. 
Profundidade: 670 mm. Espessura 
da armação: 20 mm. Material do quadro: aço, 
revestido. Cor do quadro: branco. Cor 
da armação: branco. Material da armação: aço, 
pintado a pó. 

5 | Largura do quadro: 1500 mm. Peso: 29 kg. 
 Nº 572 854 6F € 249.- 

6 | Largura do quadro: 2000 mm. Peso: 36 kg. 
 Nº 572 856 6F € 295.- 
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