
997997

K
A

N
CE

LÁ
RI

A

KAISER+KRAFTObjednávka 037 / 65 23 633Doprava zadarmo
Viac ako 70.000 produktov
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Na mobilné používanie voliteľne 
možnosť dodania s podvozkom (pozri 
príslušenstvo)

18 | Podvozky na prezentačné skrine

Dĺžka: 1250 mm. Šírka: 680 mm. 
Výška: 1950 mm. Vybavenie 
kolesami: 4 otočné kolieska, z toho 
2 so zaistením. Hmotnosť: 27 kg. 
Povrch: lakovaný. Farba: biela. Oblasť 
použitia: pre skrine. 
18 |  Čis. 910 901 6F € 399,- 

16 – 17 | Prezentačné skrine

21 | Držiaky plánov mobilné
• Na prezentáciu veľkých informačných predlôh, ako sú 

plagáty, postery, stĺpcové obťahy, technické výkresy, 
flipchartové hárky alebo viaceré hárky malého formátu

• S 3 odklopiteľnými hliníkovými otočnými ramenami, 
vodorovne nastaviteľnými

• Integrovaná brzda na ľubovoľné nastavenie výšky

Pre formát papiera: všetky formáty do DIN A0. Dĺžka 
nosných ramien: 1320 mm. Počet nosných ramien: 3 ks. 
Materiál podstavca: hliníková rúrka. Rozsah prestavenia 
výšky: 1400 – 2000 mm. Spôsob upevnenia: voľná 
inštalácia. 

21 |  Čis. 984 478 6F € 259,- 

20 | Držiaky plánov 
nástenné
• Vyhotovenie šetriace miesto s dvomi 

hliníkovými otočnými ramenami pre DIN 
A0 (1320 mm)

• 1000 mm dlhá, strieborne eloxovaná 
hliníková rúra na jednoduché 
pripevnenie na stenu

• S 2 odklopiteľnými hliníkovými otočnými 
ramenami, vodorovne nastaviteľnými

Pre formát papiera: všetky formáty do DIN 
A0. Dĺžka nosných ramien: 1320 mm. 
Počet nosných ramien: 2 ks. Materiál 
podstavca: hliníková rúrka. Spôsob 
upevnenia: montáž na stenu. 
Výška: 1000 mm. 

20 |  Čis. 984 479 6F € 82,90 

22 – 23 | Prídavné otočné ramená na 
držiaky plánov 

Materiál: hliník. 

19 | Držiaky plánov 
stolové
• Na vaše nákresy, plány, náčrty, plagáty, 

do formátu DIN A1
• Noha so svorkou z ocele s plastovým 

krytom pre stolové dosky do hrúbky 
60 mm

• Odklopiteľné hliníkové otočné rameno, 
vodorovne nastaviteľné 

Pre formát papiera: všetky formáty do DIN 
A1. Dĺžka nosných ramien: 1000 mm. 
Počet nosných ramien: 1 ks. Materiál 
podstavca: hliníková rúrka. Rozsah 
prestavenia výšky: < 1200 mm. Spôsob 
upevnenia: noha so svorkou pre stolové 
dosky. 

19 |  Čis. 522 294 6F € 109,- 

• Flipchart, magnetická tabuľa 
a projekčná stena v jednom

• Vysokokvalitná skriňa – zvonka dve, 
zvnútra tri magnetické, na sucho 
stierateľné smaltované biele nástenné 
tabule

• Po otvorení v strede projekčná plocha 
s matným povrchom na optimálnu 
reprodukciu obrazu bez rušivých 
odrazov. Vľavo svorka na flipchart 
na všetky bežne dostupné flipchartové 
papiere

Povrch: kombinovaná tabuľa. 
Vlastnosť: sklopné. Vybavenie: odkladacia 
miska / držiak flipchartov / vrátane 
príslušenstva. Rozsah dodávky: odkladacia 
miska, magnetický držiak popisovačov, 
4 farebné značkovače na tabule, upevňovací 
materiál. Výška tabule: 1200 mm. 
Výška: 1200 mm. Hĺbka: 80 mm. Hĺbka, 
zatvorený: 110 mm. Hrúbka rámu: 30 mm. 
Farba tabule: biela. Farba rámu: biela. 
Farba podstavca: biela. Materiál 
tabule: oceľ, smaltovaná. Materiál 
rámu: hliník, eloxovaný. 

16 | Šírka, zatvorený: 1650 mm. Formát 
premietacieho plátna: 4 : 3. 
Hmotnosť: 42.6 kg. 
 Čis. 754 801 6F € 999,- 

17 | Šírka, zatvorený: 1900 mm. Formát 
premietacieho plátna: 16 : 10. 
Hmotnosť: 49 kg. 
 Čis. 754 805 6F € 1.045,- 

Väčší výber 
online!

22 | Formát: DIN A0. Dĺžka: 1320 mm. 
 Čis. 510 990 6F € 38,90 

23 | Formát: DIN A1. Dĺžka: 1000 mm. 
 Čis. 510 991 6F € 36,90 
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