
968968 kaiserkraft.sk  Číslo výrobku  = na sklade / dodávame ihneď. Aktuálne dodacie termíny online. 
Ceny sa môžu počas roka meniť.
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Poťahový materiál  Farba poťahu     
korok hnedá  Čís.

 €
457 334 6F

559,-
povrch bielej tabule biela  Čís.

 €
457 335 6F

639,-
textil kráľovská modrá  Čís.

 €
457 337 6F

559,-
textil šedá  Čís.

 €
457 339 6F

559,-
textil svetlošedá  Čís.

 €
457 338 6F

559,-
textil
povrch bielej tabule

modrá
biela

 Čís.
 €

540 028 6F
469,-

textil
povrch bielej tabule

šedá
biela

 Čís.
 €

540 029 6F
469,-

1 | Mobilné informačné stĺpiky
• Ideálne na použitie vo výrobe, pre manažment kvality, bezpečnosť práce, prevádzkové 

a bezpečnostné pokyny, vo vstupnom priestore a v kancelárii, na výstavy a veľtrhy. 
• Mobilné na 4 otočných kolieskach, zmestí sa cez všetky dvere 
• Prehľadná a centrálna prezentácia informácií a pokynov

Celková výška: 1850 mm. Výška tabule: 1800 mm. Šírka: 620 mm. Hĺbka: 620 mm. Farba 
podstavca: dopravná biela RAL 9016. Materiál podstavca: oceľová rúrka / oceľový plech. 
Vybavenie kolesami: 4 dvojité otočné kolieska so zaistením. Formát tabule: 620 x 1800 mm. 
Šírka tabule: 620 mm. 

Chcete kombinovať rôzne povrchy alebo 
potrebujete smaltovaný povrch? Opýtajte 
sa nás!

 2 3 4 5 6
Vyhotovenie  1-dielna 1-dielna 1-dielna 1-dielna 3-dielny
Rozsah dodávky  2 kovové statívy 

s kruhovou nohou
2 kovové statívy 

s kruhovou nohou
2 kovové statívy 

s kruhovou nohou
2 kovové statívy 

s kruhovou nohou
4 kovové statívy, z toho 

2 s kruhovou nohou
Šírka tabule mm 800 1500 1500 2000 800
Výška tabule mm 1500 1000 1200 1200 1500
  Čís.

 €
 759 461 6F

329,-
 759 462 6F

349,-
 759 463 6F

359,-
 759 464 6F

449,-
 759 466 6F

859,-

2 – 6 | Informačné steny
• Obojstranné tabule z oceľového plechu s bielou povrchovou úpravou, magnetické, 

popisovateľné a stierateľné nasucho
• Flexibilná informačná plocha s možnosťou zavesenia vo formáte na výšku alebo na šírku
• Použiteľné takmer všade v podniku: vedenie podniku, personálne oddelenie, správa, 

bezpečnosť práce, riadenie kvality, výroba

Povrch: oceľ, s povrchovou úpravou. Vlastnosť: možnosť popisovania z oboch strán. 
Výška: 1830 mm. Hrúbka rámu: 19 mm. Materiál tabule: oceľ, s povrchovou úpravou. Farba 
tabule: biela. Farba rámu: strieborná. Farba podstavca: strieborná. Materiál rámu: hliník, 
eloxovaný. Materiál podstavca: oceľ, s práškovým nástrekom. 

www.kaiserkraft.sk/p/457334?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/457335?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/457337?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/457339?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/457338?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/540028?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/540029?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/540028?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/759461?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/759462?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/759463?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/759464?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/759466?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/759461?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/540028?publication=HK_21

