
981981

K
A

N
CE

LÁ
RI

A

KAISER+KRAFTObjednávka 037 / 65 23 633Doprava zadarmo
Viac ako 70.000 produktov

1213 14

15 16

12 – 14 | Mobilné flipcharty 13 | Multifunkčné flipcharty

15 | Flipcharty s otočnou plochou 
na písanie

16 | Súprava pre flipchart vrát. 
príslušenstva

• Pre meniace sa miesta použitia
• Povrch tabule magneticky priľnavý, 

popisovateľný, so značkovačmi 
stierateľnými nasucho

• Dva bočne zasúvateľné magnetické 
držiaky papiera rozšíria prezentačnú 
plochu v prípade potreby 
na trojnásobok

Vybavenie: odkladacia lišta. Šírka 
tabule: 680 mm. Výška tabule: 1040 mm. 
Farba tabule: biela. Materiál tabule: oceľový 
plech. 

Dodávané nezmontované – ľahká 
montáž.

Vyhotovenie podstavca: hviezdicová pätka 
s kolieskami. Celková výška: 1860 mm. 
Hmotnosť: 12.2 kg. 

12 |  Čis. 114 028 6F € 119,- 

Vyhotovenie podstavca: kruhová noha 
s kolieskami. Rozsah prestavenia 
výšky: 1700 – 1900 mm. Celková 
výška: 1900 mm. Hmotnosť: 14.8 kg. 

14 |  Čis. 114 029 6F € 139,- 

• Prestavenie výšky s pružinovým 
mechanizmom a bezpečnostnou 
poistkou od 1500 do 1900 mm

• Vďaka možnosti nastavenia nízkej 
výšky je možná aj práca v sede alebo 
na invalidnom vozíku

• Tabuľa sa dá preklopiť o 90° a použiť 
ako plocha stola

Vybavenie: odkladacia lišta. Šírka 
tabule: 680 mm. Výška tabule: 1040 mm. 
Farba tabule: biela. Materiál 
tabule: oceľový plech. Vyhotovenie 
podstavca: 5 otočných koliesok s brzdovým 
zariadením. Rozsah prestavenia 
výšky: 1500 – 1900 mm. Celková 
výška: 1900 mm. Hmotnosť: 16.2 kg. 

Dodávané nezmontované – ľahká 
montáž.

13 |  Čis. 114 033 6F € 189,- 

• Formát na výšku alebo na šírku možný 
jednoduchým otočením tabule o 90°

• Použiteľné ako flipchart a v priečnom 
formáte ako premietacia tabuľa

• Jednoduché presúvanie bez vynaloženia 
sily vďaka kruhovému tvaru nohy 
a 5 obežným kolieskam s možnosťou 
zaistenia

Vybavenie: odkladacia lišta. Šírka 
tabule: 660 mm. Výška tabule: 970 mm. 
Vyhotovenie: 5 pojazdových koliesok 
s možnosťou zaistenia. Farba tabule: biela. 
Materiál tabule: oceľ, s plastovou 
povrchovou úpravou. Vyhotovenie 
podstavca: kruhová noha s kolieskami. 
Materiál podstavca: oceľ, s práškovým 
nástrekom. Rozsah prestavenia 
výšky: 1540 – 1960 mm. Celková 
výška: 1960 mm. Hmotnosť: 16.5 kg. 

15 |  Čis. 116 442 6F € 279,- 

• Vrátane bloku papiera na flipchart 
1 x 20 listov, 4 kusy značkovačov 
na flipcharty a 10 kusov kruhových 
magnetov Ø 20 mm, čierna farba

• Dve bočné ramená na doplnkové 
možnosti zavesenia, magnetické 

• Plynule výškovo prestaviteľné v rozsahu 
1700 – 2000 mm pomocou plynovej 
pružiny

Vybavenie: odkladacia lišta. Šírka 
tabule: 720 mm. Výška tabule: 1060 mm. 
Vyhotovenie: magnetické. Farba 
tabule: biela. Materiál tabule: kov, 
s práškovou povrchovou úpravou. 
Vyhotovenie podstavca: kruhová 
noha s kolieskami. Materiál 
podstavca: oceľ. Rozsah prestavenia 
výšky: 1700 – 2000 mm. Hĺbka: 640 mm. 
Pre formát papiera: 650 x 1000 mm. 
Celková výška: 2000 mm. Hmotnosť: 19 kg. 

Dodávané nezmontované – ľahká 
montáž.

16 |  Čis. 491 216 6F € 179,- 

Väčší výber 
online!

www.kaiserkraft.sk/p/114028?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/114033?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/116442?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/491216?publication=HK_21
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