
978978 kaiserkraft.sk  Číslo výrobku  = na sklade / dodávame ihneď. Aktuálne dodacie termíny online. 
Ceny sa môžu počas roka meniť.
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Šírka mm 1000 2800
Vybavenie kolesami  4 dvojité otočné kolieska 

so zaistením
4 dvojité otočné kolieska 
so zaisteniami, 2 otočné 

kolieska
Formát tabule  1 x 1000 x 1200 mm 1 x 1000 x 1200 mm

2 x 900 x 1200 mm
Šírka tabule mm 1000  
Poťahový materiál  Farba poťahu      
oceľový plech, povrstvený biela  Čís.

 €
 757 600 6F

265,-
 757 604 6F

529,-
prírodný korok prírodný korok  Čís.

 €
757 599 6F

209,-
757 603 6F

409,-
textilný poťah modrá  Čís.

 €
 757 419 6F

209,-
 757 601 6F

409,-
textilný poťah šedá  Čís.

 €
 757 425 6F

209,-
 757 602 6F

409,-

1 – 2 | Prednáškové steny
• Ideálne na prezentácie a prednášky alebo na vyvesenie 

informácií, obrázkov, pracovných podkladov
• Obojstranne využiteľné tabule s textilným povrchom, 

povrchom z oceľového plechu alebo prírodného korku
• Vďaka dvojitým otočným kolieskam sa môžu steny 

rýchlo a jednoducho prestaviť a presúvať

Celková výška: 1800 mm. Výška tabule: 1200 mm. 
Hĺbka: 500 mm. Farba podstavca: biela. Materiál 
podstavca: oceľ, s práškovým nástrekom. 

3 – 4 | Variabilné prednáškové steny

5 | Špendlíky

Farba: farebne triedené. OJ: 200 ks. 
5 |  Čis. 175 342 6F € / OJ 9,89 

• Použiteľné vo formáte na výšku a na 
šírku

• Obojstranný textilný poťah vhodný 
na zapichovanie špendlíkov, 
na striedavé používanie

• Pri nepoužívaní je možné steny 
priestorovo úsporne vzájomne zasunúť 
do seba

Celková výška: 1960 mm. 
Výška tabule: 1500 mm. 
Šírka: 1200 mm. Hĺbka: 670 mm. 
Farba podstavca: strieborná. 
Poťahový materiál: plsť. Materiál 
podstavca: oceľ, s práškovým nástrekom. 
Vybavenie kolesami: 4 dvojité 
pojazdové kolieska so zaisteniami. 
Formát tabule: 1200 x 1500 mm. 
Hmotnosť: 15.2 kg. Šírka tabule: 1200 mm. 

3 | Farba poťahu: kráľovská modrá. 
 Čis. 522 224 6F € 255,- 

4 | Farba poťahu: šedá. 
 Čis. 522 223 6F € 255,- 

Povrch z prírodného 
korku

Povrch u oceľového 
plechu

www.kaiserkraft.sk/p/757600?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/757604?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/757599?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/757603?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/757419?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/757601?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/757425?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/757602?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/757419?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/522223?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/522224?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/522223?publication=HK_21

