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KAISER+KRAFTNaročila na brezplačni telefon 080 1032Brezplačna dostava.
Več kot 70.000 izdelkov.
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Za pomično uporabo možnost naročila 
skupaj s podvozjem (glejte dodatno 
opremo)

18 | Pomična podnožja za 
predstavitvene omarice

Dolžina: 1250 mm. Širina: 680 mm. 
Višina: 1950 mm. Kolesna oprema: 4 vrtljiva 
kolesa, 2 z zavoro. Teža: 27 kg. 
Površina: lakirana. Barva: bela. Uporaba: za 
omare. 
18 |  Št. 910 901 6F € 449,- 

16 – 17 | Omarice za predstavitve

21 | Pomična držala za načrte
• Za predstavitev večjih informativnih dokumentov, 

npr. plakatov, posterjev, natisnjenih zastav, tehničnih 
skic, listov papirja za stojala ali za več listov manjšega 
formata

• S 3 zložljivimi aluminijastimi ročicami za vodoravno 
nastavljanje

• Vgrajena zavora za poljubno nastavitev višine

Za format papirja: vsi formati do DIN A0. Dolžina 
nosilnih rok: 1320 mm. Število nosilnih rok: 3. 
Material ogrodja: aluminijasta cev. Nastavitev 
višine: 1400 – 2000 mm. Način pritrditve: samostoječ. 

21 |  Št. 984 478 6F € 339,- 

20 | Stenska držala 
za načrte
• Prostorsko varčna izvedba z dvema 

aluminijastima vrtljivima ročicama 
za DIN A0 (1320 mm)

• Srebrno eloksirana aluminijasta 
cev dolžine 1000 mm za enostavno 
pritrditev na steno

• Z 2 zložljivima aluminijastima ročicama 
za vodoravno nastavljanje

Za format papirja: vsi formati do DIN 
A0. Dolžina nosilnih rok: 1320 mm. 
Število nosilnih rok: 2. Material 
ogrodja: aluminijasta cev. Način 
pritrditve: stenska montaža. 
Višina: 1000 mm. 

20 |  Št. 984 479 6F € 99,90 

22 – 23 | Dodatne vrtljive ročice za 
držalo za načrte 

Material: aluminij. 

19 | Namizna držala 
za načrte
• Za risbe, načrte, skice in plakate 

do velikosti DIN A1
• Jekleno vpenjalo z ohišjem iz umetne 

mase za mizne plošče debeline 
do 60 mm

• Zložljiva aluminijasta ročica 
za vodoravno nastavljanje 

Za format papirja: vsi formati 
do DIN A1. Dolžina nosilnih 
rok: 1000 mm. Število nosilnih rok: 1. 
Material ogrodja: aluminijasta cev. 
Nastavitev višine: < 1200 mm. Način 
pritrditve: pritrdilna sponka za mizne 
plošče. 

19 |  Št. 522 294 6F € 149,- 

• Stojalo za liste papirja, magnetna tabla 
in projekcijska stena v enem

• Kakovostna omarica – zunaj z dvema 
in znotraj s tremi emajliranimi 
magnetnimi belimi tablami za suho 
brisanje

• Pri odprti omarici je na sredini 
projekcijska površina z matirano 
površino za optimalen prikaz slike, levo 
pa sponka za vse običajne formate 
blokov papirja

Površina: kombinirana. Lastnost: preklopna. 
Oprema: odlagalna polička / držalo 
za blok papirja / z dodatno opremo. 
Dobava: odlagalna polička, magnetno 
držalo za flomastre, 4 barvni flomastri, 
pritrdilni material. Višina table: 1200 mm. 
Višina: 1200 mm. Globina: 80 mm. Globina 
v zaprtem stanju: 110 mm. Debelina 
okvirja: 30 mm. Barva table: bela. 
Barva okvirja: bela. Barva ogrodja: bela. 
Material table: jeklo, emajlirano. Material 
okvirja: eloksiran aluminij. 

16 | Širina v zaprtem stanju: 1650 mm. 
Format projekcijske stene: 4 : 3. 
Teža: 42.6 kg. 
 Št. 754 801 6F € 1.345,- 

17 | Širina v zaprtem stanju: 1900 mm. 
Format projekcijske stene: 16 : 10. 
Teža: 49 kg. 
 Št. 754 805 6F € 1.425,- 

Več izbire 
na spletu!

22 | Format: DIN A0. Dolžina: 1320 mm. 
 Št. 510 990 6F € 49,90 

23 | Format: DIN A1. Dolžina: 1000 mm. 
 Št. 510 991 6F € 49,90 
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