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Opcionalmente, para utilização móvel 
disponível com um chassi rolante (ver 
acessórios)

18 | Chassis rolantes para armários de 
apresentação

Comprimento: 1250 mm. Largura: 680 mm. 
Altura: 1950 mm. Equipamento 
de rodas: 4 rodas orientáveis, 2 delas 
com imobilizadores. Peso: 27 kg. 
Superfície: pintado. Cor: branco. Campo 
de utilização: para armários. 
18 |  Nº 910 901 6F € 409.- 

16 – 17 | Armários para apresentação

21 | Suportes móveis para 
plantas
• Para apresentação de grandes documentos 

de informação como, por exemplo, cartazes, posters, 
provas tipográficas, desenhos técnicos, folhas de flip-
chart ou muitas folhas de pequeno formato

• Com 3 braços basculantes em alumínio rebatíveis, 
ajustáveis na horizontal

• Travão integrado para ajuste variável da altura

Para formato de papel: todos os formatos até A0. 
Comprimento dos braços de suporte: 1320 mm. 
Quantidade de braços de suporte: 3 unid. Material 
da armação: tubo de alumínio. Amplitude de regulação 
da altura: 1400 – 2000 mm. Tipo de fixação: colocação 
livre. 

21 |  Nº 984 478 6F € 299.- 

20 | Suportes para 
plantas para fixação 
à parede
• A versão que poupa espaço com dois 

braços basculantes em alumínio para 
A0 (1320 mm)

• Tudo de alumínio anodizado a prateado 
com 1000 mm de comprimento fácil 
de fixar à parede

• Com 2 braços basculantes em alumínio 
rebatíveis, ajustáveis na horizontal

Para formato de papel: todos os formatos 
até A0. Comprimento dos braços 
de suporte: 1320 mm. Quantidade 
de braços de suporte: 2 unid. Material 
da armação: tubo de alumínio. Tipo 
de fixação: montagem na parede. 
Altura: 1000 mm. 

20 |  Nº 984 479 6F € 94.90 

22 – 23 | Braços basculantes adicionais 
para suportes de plantas 

Material: alumínio. 

19 | Suportes para 
plantas para 
utilização na mesa
• Para os seus desenhos, plantas, 

esquemas, cartazes até o formato A1
• Pé de aperto em aço revestido a plástico 

para tampos da mesa até 60 mm 
de espessura

• Braço basculante em alumínio rebatível, 
ajustável na horizontal 

Para formato de papel: todos os formatos 
até A1. Comprimento dos braços 
de suporte: 1000 mm. Quantidade 
de braços de suporte: 1 unid. Material 
da armação: tubo de alumínio. Amplitude 
de regulação da altura: < 1200 mm. Tipo 
de fixação: pé de aperto para tampos 
de mesa. 

19 |  Nº 522 294 6F € 119.- 

• Flip-chart, quadro magnético e tela 
de projeção num só

• Armário de elevada qualidade, 
no exterior dois, no interior três quadros 
brancos esmaltados, magnéticos e de 
limpeza a seco

• Aberto ao centro transforma-se numa 
superfície de projeção com superfície 
lisa para ótima reprodução da imagem, 
à esquerda um grampo para flip-
chart para todos os papéis flip-chart 
convencionais

Superfície: quadro combinado. 
Característica: rebatível. 
Equipamento: tabuleiro / suporte para 
flip-chart / inclui acessórios. Âmbito 
de fornecimento: tabuleiro, suporte 
magnético para canetas, 4 marcadores 
de quadro coloridos, material 
de fixação. Altura do quadro: 1200 mm. 
Altura: 1200 mm. Profundidade: 80 mm. 
Profundidade fechado: 110 mm. 
Espessura da armação: 30 mm. Cor 
do quadro: branco. Cor do caixilho: branco. 

Cor da armação: branco. Material 
do quadro: aço, esmaltado. Material 
da armação: alumínio, anodizado. 

16 | Largura fechado: 1650 mm. Formato 
da tela: 4 : 3. Peso: 42.6 kg. 
 Nº 754 801 6F € 1295.- 

17 | Largura fechado: 1900 mm. Formato 
da tela: 16 : 10. Peso: 49 kg. 
 Nº 754 805 6F € 1345.- 

Mais seleção 
online!

22 | Formato: A0. Comprimento: 1320 mm. 
 Nº 510 990 6F € 45.90 

23 | Formato: A1. Comprimento: 1000 mm. 
 Nº 510 991 6F € 43.90 
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