ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ZUBEHÖR
ACCESSORIES

"Συνεισφέρω
στις λεπτομέρειες"

STARTER KITS

Starter Kit για
ασπροπίνακες
Δύο σετ αξεσουάρ που εφαρμόζονται σε
όλους τους ασπροπίνακες.
Starter Kit Universal:
4 μαρκαδόροι πίνακα, 1 μαγνητική θήκη για
μαρκαδόρο, 10 μαγνήτες, 1 μαγνητικό
καθαριστικό από τσόχα με 10 επιπλέον
κομμάτια τσόχας και ένα καθαριστικό σπρέι,
250 ml.

Starterkits für
Weißwandtafeln
Zwei Sets mit Zubehör für alle
Weißwandtafeln.
Starterkit Universal:
4 Boardmarker, 1 magnetischer Penhal-ter,
10 Magneten, 1 magnetischer Filzwi-scher
mit 10 Filze und 1 Reinigungsspray, 250 ml.

	

Starter kits for
whiteboards

Two sets of accessories applicable to all
whiteboards.
Starter kit Universal:
4 board markers, 1 magnetic pen holder, 10
magnets, 1 magnetic felt wiper with 10 spare
felts and 1 cleaning spray, 250 ml.

Starter Kit Universal
Starter kit Universal
Κωδικός είδους
Article number
14017.111

Starter Kit για
ασπροπίνακες
Starter Kit Junior:
4 μαρκαδόροι πλάνου, 10 μαγνήτες, 1
μαγνητικό μίνι καθαριστικό και 1
καθαριστικό σπρέι, 250 ml.

Starterkits für
Weißwandtafeln
Starterkit Junior:
4 Planmarker, 10 Magneten,
1 magnetischer Mini-Wischer und 1 Reinigungsspray, 250 ml.

Starter Kit Junior
Starter kit Junior
Κωδικός είδους
Article number
14017.115
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Starter kits for
whiteboards

Starter kit Junior:
4 planning markers, 10 magnets, 1 magnetic
mini wiper and 1 cleaning spray, 250 ml.

STARTER KITS

GR

Starter Kit για
γυάλινους πίνακες

D

Starterkit für Glastafeln

GB

Set bestehend aus 4 verschiedene Boardmar-ker, 5
extra starke weißen Glastafel Magnete, 1 Weiße
magnetischer Wischer und 1 Reinigungs-spray, 250
ml.

Σετ που αποτελείται από 5 μαρκαδόρους
πίνακα, 5 ισχυρούς μαγνήτες γυάλινου
ασπροπίνακα, 1 μαγνητικό καθαριστικό και 1
καθαριστικό σπρέι, 250 ml.

Starter kit for glass boards

Set consisting of 4 board markers, 5 extra strong
white glass board magnets, 1 white magnetic
wiper and 1 cleaning spray, 250 ml.

Starter Kit για γυάλινους πίνακες
Starter kit glass boards
Κωδικός είδους
Article number
14017.152

GR

Starter Kit για πίνακες
προβολής

Σετ που αποτελείται από 4 μαρκαδόρους πίνακα,
10 μαγνήτες, 2 πανάκια μικροϊνών, 1 μαγνητικό
καθαριστικό τσόχας με 10 επιπλέον κομμάτια
τσόχας και ένα καθαριστικό σπρέι για πίνακες
προβολής.
Ειδικό ισχυρό καθαριστικό σπρέι για πίνακες
προβολής
Για τον καθαρισμό ασπροπινάκων και πινάκων
προβολής. Οικολογικό, με ουδέτερο pH. Πολύ
ισχυρό. Μπουκαλάκι των 100 ml.

D

Starterkit für Projektionstafeln

Set bestehend aus 4 verschiedene Boardmar-ker, 10
Magneten, 1 magnetischer Filz-wischer mit 10
Filzeinlagen, 2 Mikrofasertüchen und 1
Reinigungsspray für Projektionstafeln.
Reinigungsspray Extra Strong special für
Projektionstafeln
Für die Reinigung von Whiteboards und Projektionstafeln. Sehr umweltfreundlich, PH-neu-tral. Sehr
kraftvoll. Flasche von 100 ml.

GB

Starter kit for projection boards

Set consisting of 4 board markers, 10 magnets, 2
microfiber cloths, 1 magnetic felt wiper with 10 spare
felt pieces and 1 cleaning spray for projection boards
Cleaning spray Extra strong specially made
for projection boards
For cleaning whiteboards and projection boards.
Environmentally friendly, PH-neutral. Very powerful.
Flask of 100 ml.

Starter Kit για πίνακες προβολής
Starter kit projection boards

Ειδικό ισχυρό καθαριστικό σπρέι για πίνακες προβολής/ασπροπίνακες
Cleaning spray Extra Strong for white- and projection boards

Κωδικός είδους
Article number
14017.130

Ποσότητα
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Κωδικός είδους
Article number
14031.105
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Σετ οργανογράμματος small

Σετ αξεσουάρ για τον πίνακα
οργανογράμματος που αποτελείται από 4
διαφορετικούς μαρκαδόρους πλάνου, 5 σετ
από διάφορα σύμβολα 10 χλστ. και ένα μίνι
μαγνητικό καθαριστικό.

D

Planungsset klein

Zubehörset für Planungstafel, 4 verschiedene
Planungsmarker, 5 Sets verschiedene
Symbole 10 mm und 1 magnetischer
Miniwischer.

GB

Planning set small

Accessory set for the plan board, consisting
of 4 different planning markers, 5 sets of
various 10 mm symbols, and a magnetic mini
wiper.

GR

Σετ οργανογράμματος large

Μεγάλο σετ οργανογράμματος που
αποτελείται από 4 διαφορετικούς
μαρκαδόρους πλάνου, 5 σετ από διάφορα
σύμβολα 10 χλστ., ένα μίνι μαγνητικό
καθαριστικό, 20 μαύρες θήκες ονομάτων 1x5
εκ. και 1.200 εκ. μαγνητικής λωρίδας, η οποία
είναι χωρισμένη σε ρολά άνω των 100 εκ. σε 6
διαφορετικά χρώματα με φάρδος 1 εκ.
D

Planungsset groß

Planungsset groß, bestehend aus 4
verschiedenen Planungsmarkern, 5 Sets
verschiedener Symbole 10 mm, 1 magnetischer Miniwischer, 20 schwarzen
magnetischen Namenschildern 1x5 cm und
1.200 cm Magnetband auf Rolle 10 mm breit
(100 cm pro Rolle), verteilt auf 6 verschiedene
Farben.

GB

Planning set large

Planning set large consists of 4 different
planning markers, 5 sets of various 10 mm
symbols, 1 magnetic mini wiper, 20 black
magnetic name holders 1x5 cm, and 1.200 cm
of magnetic strip, which is divided over 100
cm long rolls in 6 diffe-rent colours with a
bandwidth of 1 cm.

Σετ οργανογράμματος small
Planning set small
Κωδικός είδους
Article number
14017.101

Σετ οργανογράμματος large
Planning set large
Κωδικός είδους
Article number
14017.102
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Μαρκαδόροι
Μαρκαδόροι πίνακα: μαρκαδόροι με μύτη
από τσόχα οι οποίοι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και σε πίνακες και σε
φύλλα πινάκων σεμιναρίου. Το μελάνι έχει
βάση το οινόπνευμα και είναι ξηρού
καθαρισμού στους ασπροπίνακες.
Μαρκαδόροι οργανογράμματος:
μαρκαδόροι με μύτη από τσόχα με
λεπτότερη μύτη και οι οποίοι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και σε ασπροπίνακες και
σε πίνακες οργανογράμματος.
Οριζόντια θήκη για μαρκαδόρους:
μαγνητική με χώρο για 4 μαρκαδόρους.

D
Marker
Boardmarker: Filzstifte die sowohl auf
Weißwandtafeln als auch auf Flip-chartpapier
gebraucht werden können. Die Tinte (auf
Alkoholbasis) kann auf Weißwandtafeln
trocken ausgewischt werden.
Planungsmarker: Filzstifte mit einer feineren Spitze und können auf
Weißwandtafeln und Planungstafeln
gebraucht werden.
Horizontale Stifthalter: magnetisch für 4
Marker.

14016.150

GB
Markers
Board markers: felt-tip pens which can be
used on both whiteboards and flipchart
paper. The ink is alcohol based and on
whiteboards it is dry erasable.
Planning markers: felt-tip pens with a finer
tip and can be used on both white and
planning boards.
Horizontal pen holder: magnetic with
space for 4 markers.

14016.115

Μαρκαδόροι πίνακα
Board markers
Αριθμός στο κουτί
10
10
10
10
10
4

Χρώμα
		
Διάφορα/Assorted
		
		
Πράσινο/Green

Κωδικός είδους
Article number
14016.150
14016.151
14016.152
14016.153
14016.154
14016.155

Μαρκαδόροι οργανογράμματος, 4x διάφοροι
Planning markers, 4x assorted
Κωδικός είδους
Article number
14016.115

14021.103

Μαγνητική θήκη για μαρκαδόρους
Pen holder magnetic
Κωδικός είδους
Article number
14021.103

www.conceptum.gr
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MAGNETS

GR
Μαγνήτες
Στρογγυλοί, επίπεδοι μαγνήτες διαθέσιμοι σε
διάφορα μεγέθη και χρώματα, σε συσκευασία
των δέκα τεμαχίων.
Memo: 6 διαφορετικά χρώματα.
Magnum: 6 διαφορετικά χρώματα, έξτρα
ισχυροί.
Chrome: ασημένιου χρώματος, έξτρα ισχυροί.

14019.100 - 14019.240

D
Magnete
Runde, flache Magnete in verschiedenen
Abmessungen und verschiedenen Farben, ver-packt
zu je 10 Stück.
Memo: 6 verschiedenen Farben.
Magnum: 6 verschiedenen Farben, extra stark.
Chrom: silberfarbig, extra stark.

GB
Magnets
Round, flat magnets available in different sizes and
colours, packed per ten pieces.
Memo: 6 different colours.
Magnum: 6 different colours, extra strong.
Chrome: silver coloured, extra strong.

14019.401 - 14019.406

14019.760 - 14019.763
Μαγνήτες Magnum
Magnum magnets

Μαγνήτες Memo
Memo magnets
Αριθμός
Number

Χρώμα
Colour

Κωδικός είδους και ελκτική δύναμη
Article number and tractive force
Ø 30 χλστ. Ø 25 χλστ. Ø 20 χλστ.
580 γρ/εκ² 425 γρ/εκ² 220 γρ/εκ²

10
10
10
10
10
10
10

14019.110
14019.135
14019.155
14019.175
14019.195
14019.215
14019.235

GR
Μαγνήτες πίνακα γυαλιού:
Ισχυροί μαγνήτες ειδικά για γυάλινους πίνακες.
Κυβικοί, τετράγωνοι και κυλινδρικοί μαγνήτες
διαθέσιμοι σε διάφορα μεγέθη.
Κύβος: σετ 12 μαγνητικών κύβων.
Κύλινδρος: ασημένιοι, συσκευασμένοι ανά 4 τμχ.
Τετράγωνο: ασημένιοι, συσκευασμένοι ανά 4 τμχ.

Ø 10 χλστ.
45 γρ/εκ²
14019.115
14019.140
14019.160
14019.180
14019.200
14019.220
14019.240

4

10
10
10
10
10
10

		
		
Πράσινο/Green
		
		
		

Αριθμός

Κωδικός είδους
Article number

Μέγεθος Έλξη
		
		
14 kg
		
7 kg
		

D
Glastafel Magnete:
Starke Magnete speziell für Glastafeln. Würfel,
viereckige und zylindrischen Magnete in verschiedenen Größen erhältlich.
Kubus: Satz von 12 Magnetischer Würfeln.
Zylinder: silberfarbig, verpackt zu je 4 Stück.
Viereckig: silberfarbig, verpackt zu je 4 Stück.

14019.760

GB
Glass board magnets:
Strong magnets explicitly for glass boards. Cube,
square and cylindrical magnets in several sizes
vailable.
Cube: set of 12 magnetic cubes.
Cylindric: silver coloured, packed per 4 pieces.
Square: silver coloured, packed per 4 pieces.

14019.950 - 14019.951
Μαγνήτες πίνακα γυαλιού
Glass board magnets

Μαγνήτες πίνακα γυαλιού
Glass board magnets
Σχήμα

Χρώμα
		

Ασημένιοι Μαγνήτες
Silver magnets

14019.785

Αριθμός

Αριθμός

Μέγεθος
		
		

Κωδικός είδους
Article number
14019.785
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Αριθμός

Σχήμα

4
4

Μέγεθος
		

Τετράγωνο/Square

10x10 χλστ.

Κωδικός είδους
Article number
14019.950
14019.951

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

GR
Καθαριστικά
Χάρτινα καθαριστικά: διαθέσιμα σε
διάφορα σχέδια με διάφορα φινιρίσματα και
ένα σετ 100 φύλλων καθαριστικών χαρτιών.
Τσόχινα καθαριστικά: μαγνητικό
καθαριστικό για ασπροπίνακες.
Μίνι καθαριστικό: μαγνητικό καθαριστικό
ιδανικό για πίνακες οργανογράμματος. Δεν
υπάρχουν ανταλλάκτικές τσόχες για αυτό το
καθαριστικό.
Καθαριστικό σπρέι: για συχνό καθάρισμα
ασπροπινάκων και πινάκων
οργανογράμματος. Mπουκάλι των 250 ml.
Καθαριστικό σπρέι Extra Strong: για το
καθάρισμα ασπροπινάκων και πινάκων
προβολής από λευκή πορσελάνη ματ. Πολύ
ισχυρό, οικολογικό, με ουδέτερο PH.
Μπουκάλι των 100 ml. Το καθαριστικό σπρέι
Extra Strong καθαρίζει επίσης και τους
περισσότερους μαρκαδόρους σε αντίθεση
με άλλα κοινά καθαριστικά σπρέι.

14020.110

14020.105

14020.125

14020.130

14020.100

14031.100

WIPERS

! Σημείωση: Μη το χρησιμοποιείτε σε
τυπωμένους ασπροπίνακες!
D
Wischer
Papierwischer: in verschiedenen Ausführungen und ein Set von 100 Wischerpapieren für diese Wischer.
Filzwischer: magnetische Wischer für
Weißwandtafeln.
Miniwischer: magnetische Wischer, ide-al für
Planungstafeln. Für diese Wischer gibt es
keine Ersatz-Filzeinlagen.
Reinigungsspray: zur regelmäßigen
Reinigung von Weißwandtafeln und
Planungstafeln. Flasche von 250 ml.
Reinigungsspray Extra Strong: für die
Reinigung von Whiteboards und matt weiß
emaillierten Projektionstafeln. Sehr
umweltfreundlich, PH-neutral. Sehr kraftvoll.
Flasche von 100 ml. Die Reinigungsspray
Extra Strong wischt auch praktisch jeden
regulären Marker im Gegensatz zu anderen
häufig ver-wendeten Reinigungssprays.
! Achtung: verwenden Sie die Reinigungsspray Extra Strong nicht mit
bedruckte Weißwandtafeln!
GB
Wipers
Paper wipers: available in various designs
and finishes, and a set of 100 sheets wiper
papers.
Felt wipers: magnetic wiper for whiteboards.
Mini wiper: ideal magnetic wiper for
planning boards. No replacement felts are
available for this wiper.
Cleaning spray: for regular cleaning of
whiteboards and planning boards. 250 ml
bottle.
Cleaningspray Extra Strong: for cleaning
whiteboards and matt white enamelled steel
projection boards. Very powerful
environmentally friendly,
PH-neutral. 100 ml bottle. The Clean-ing
spray Extra Strong does also erases most
regular markers unlike other com-monly
used cleaning sprays.

Κωδικός είδους
Article number
Μαγνητικό καθαριστικό (χαρτί)
Wiper magnetic (paper)
Design μαγνητικό καθαριστικό (χαρτί)
Design wiper magnetic (paper)
Καθαριστικά χαρτιά, σετ των 100 φύλλων
Wiper papers set of 100 sheets

14020.105
14020.125
14020.110

Τσόχινο καθαριστικό Pro, μαγνητικό (τσόχα)
14020.130
Feltwiper Pro, magnetic (felt)
Μίνι μαγνητικό καθαριστικό (τσόχα)
Mini wiper magnetic (felt)
Καθαριστικό σπρέι
Cleaning spray
Καθαριστικό σπρέι Extra Strong
Cleaning spray Extra Strong

! Note: Do not use with printed whiteboards!

www.conceptum.gr
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ACCESSORIES

Starter kits για χρωματιστούς
πίνακες γυαλιού

Μαρκαδόροι πίνακα γυαλιού: σετ 10
μαρκαδόρων πινάκα γυαλιού με μύτη
τσόχας 3 χλστ. σε πάχος.
Μαγνήτες πίνακα γυαλιού: σετ 5 έξτρα
ισχυρών μαγνητών για πίνακες γυαλιού με
φαρδύτερη κορυφή και βάση για καλύτερο
κράτημα.
Καθαριστικό πίνακα γυαλιού από τσόχα:
λευκό έξτρα ισχυρό καθαριστικό για πίνακα
γυαλιού.
Starterkits für farbige
Glastafeln
Glastafel Marker: 10-er Satz weiße
Glastafelmarker mit Filzpunkte von 3 mm
dick.
Glastafelmagnete: 5-er Satz extra starke
weiße Magnete mit Griprille.
Glastafelwischer Filz: weiße extra starke magnetische Wischer für Glastafeln.
Starter Kits for coloured
glass boards
Glass board markers: set of 10 white glass
board markers with a 3 mm thick felt point.
Glass board magnets: set of 5 extra strong
glass board magnets with a wider top and
bottom for better grip.
Glass board wiper felt: white extra strong
glass board wiper.

Μαρκαδόροι για πίνακες γυαλιού (δεν καθαρίζονται χωρίς νερό)
Markers for glass boards (not dry erasable)
Αριθμός

    

10

Ø 3 χλστ.

Χρώμα

Κωδικός είδους
Article number
14016.164

Χρώμα

Κωδικός είδους
Article number

Μαγνήτες πίνακα γυαλιού
Glass bord magnets
Αριθμός

Μέγεθος

5

Ø 25 χλστ.

Καθαριστικό για πίνακες γυαλιού
Wiper for glass boards
			

       

Κωδικός είδους
Article number

1

14020.150
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Αξεσουάρ για πίνακες
κιμωλίας
Καθαριστικό κιμωλίας: καθαριστικό για
πίνακες κιμωλίας.
Κιμωλίες: σετ 12 κιμωλίες χωρίς σκόνη είτε
σε λευκό είτε σε διάφορα χρώματα.
Αξεσουάρ για πίνακες ανακοινώσεων
Πινέζες για πίνακες ανακοινώσεων: σετ
100 χρωματιστών πινεζών για χρήση σε
επιφάνειες ανακοινώσεων.

D
Zubehör für Kreidetafeln
Kreidewischer: Wischer für Kreideta-feln.
Kreide: 12-er Satz nicht staubenden
Kreidestiften, weiß oder in verschiede-nen
Farben.

14020.116

14018.100

14018.105

14032.100

Zubehör für Pinntafeln
Stecknadeln für Pinntafeln: Satz mit 100
Stecknadeln mit farbigen Köp-fen für
Gebrauch auf einstechbaren Oberflächen.

Accessories for chalk boards
GB
Chalk wiper: wiper for chalk boards.
Chalks: set of 12 anti-dust chalks in either
white or various colours.
Accessories for pin boards
Pushpins for pin boards: set of 100
coloured pushpins for use on pinnable
surfaces.

Αξεσουάρ για πίνακες κιμωλίας
Accessories for chalk boards

Καθαριστικό κιμωλίας
Chalk wiper
Σετ 12 λευκών κιμωλιών χωρίς σκόνη
Set of 12 white anti-dust chalks
Σετ 12 χρωματιστών κιμωλιών χωρίς σκόνη
Set of 12 coloured anti-dust chalks

Κωδικός είδους
Article number
14020.116
14018.100
14018.105

Αξεσουάρ για πίνακες ανακοινώσεων
Accessories for pin boards
Κωδικός είδους
Article number
14032.100

www.conceptum.gr
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Ποικιλία ΙΙ
Χαρτί πίνακα σεμιναρίων: το χαρτί σεμιναρίων ( 70 γρ/εκ2) is μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές, η μία πλευρά είναι
τετραγωνισμένη και η άλλη κενή.
Μέγεθος: 100 x 65 εκ.
Μαρκαδόροι για φύλλα πίνακα σεμιναρίων: σελίδα 221.
Μαγνήτης-τούβλο: κολλητικός μαγνήτης για ανάρτηση ασπροπίνακα σε
επιφάνεια τοίχου ή μετάλλου. Χρειάζονται 4 μαγνητικά τούβλα ανά μ2.

D
Diverse II
Flipchartpapier: dieses Flipchartpapier (70 gr/m2) kann auf beiden Seiten
gebraucht werden, eine Seite ist kariert und die andere Seite ist blanko.
Größe: 100 x 65 cm.
Marker für Flipchartpapier: Seite 221.
Blockmagnet: selbstklebender Magnet für Aufhängung einer
Weißwandtafel auf einem Metallwand eidner Mettaloberfläche. Pro m2
sind 4 Blockmagneten erforderlich.
GB
Miscellany II
Flipchart paper: the flipchart paper (70 gr/m2) can be used two-sided,
one side is squared and one side is blank.
Size: 100 x 65 cm.
Markers for flipchart papier: page 221.
Block magnet: self-adhesive magnet to suspend a whiteboard on a metal
wall or surface. 4 magnetic blocks are needed per m2.

Χαρτί πίνακα σεμιναρίων, επίπεδο, 2 x 50 φύλλα, τετραγωνισμένα: 25x25 εκ.

Flipchart paper, flat, 2 x 50 sheets, squared: 25x25 cm
Μέγεθος
		
100 x 65 εκ.

Κωδικός είδους
Article number
14027.100

Χαρτί πίνακα σεμιναρίων, ρολό 5 x 20 φύλλα, κενά/τετραγωνισμένα: 25x25 εκ.

Flipchart paper, roll 5 x 20 sheets, blank/squared: 25x25 cm
Κωδικός είδους
Article number
14027.103

100

Μέγεθος
		
100 x 65 εκ.

Blokmagneet (1 stuk)
Block magnet (1 piece)
Κωδικός είδους
Article number
14019.500

65

14027.100
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MAGNETIC POCKETS

Μαγνητικά παράθυρα

Διατίθονται σε πολλά μεγέθη και χρώματα. Για
χρήση σε μαγνητικές επιφάνειες όπως
ασπροπίνακες, ατσάλινες πόρτες, ράφια και
ντουλάπια. Προστατεύει τα φύλλα χαρτιού και
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιβάλλοντα
παραγωγής.

D

Magnetische Papiertaschen

In vielen Größen und Farben erhältlich. Für den
Einsatz auf magnethaftenden Oberflächen, wie
Weißwandtafeln, Stahl-türen, Regalen und
Schränken. Verhindert Verschmutzung vor
Papieren, sehr nützlich unter anderem in
Produktionsumgebung.

GB

Magnetic windows

In many sizes and colours available.
For use on magnetic surfaces, such as
whiteboards, steel doors, racks and cabinets.
Protects paper sheets; especially useful in
production environments.
DIN* μέγεθος χαρτιού ΑDIN* A-paper size
ΥxΦ (χλστ.)
hxw (mm)
841 x 594
594 x 420
420 x 297
297 x 210
210 x 148
148 x 105
*DIN= Γερμανικό Βιομηχανικό Πρότυπο

Μαγνητικά παράθυρα
Magnetic windows
Μέγεθος

Αριθμός

Μπλε

Γκρι

Μαύρο

Πράσινο

Κίτρινο

Κόκκινο

Λευκό

Πορτοκαλί
Orange
14036.470
14036.471
14036.472
14036.473
14036.474
14036.475
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ACCESSORIES

Μαγνητικές κρεμάστρες

Οι κρεμάστρες είναι απαραίτητες σε κάθε
περιβάλλον γραφείου. Με τις μαγνητικές
κρεμάστρες μπορείτε να δημιουργήσετε
εύκολα μία λειτουργική και
αντιπροσωπευτική ντουλάπα πάνω σε
ατσάλινο ντουλάπι, τοίχο ή πόρτα. Οι
κρεμάστρες είναι πολύ ισχυρές και επομένως
κατάλληλες για βαρύ φορτίο. Τοποθετήστε τις
κρεμάστρες όπου θέλετε χωρίς τρύπες ή
βίδωμα. Προσφέρουμε λύσεις για μαγνητικές
κρεμάστρες.

D

14034.141

Magnetische Kleiderhaken

In jedem Büro brauchen Sie eine Gar-derobe.
Machen Sie es sich einfach mit den
vollmagnetischen, funktionellen und
representativen Kleiderhaken. Alle
Metalloberflächen werden kinderleicht zur
Garderobe. Die Haken sind sehr be-lastbar.
Befestigen Sie die Kleiderhaken ohne bohren
oder schrauben.
Wir bieten Ihnen unterschiedliche Lösungen.

GB

14034.140

14034.142

Magnetic coat hangers

A coathanger is indispensable in any office
environment. With magnetic coat hangers
you easily create a funtional and
representative wardrobe on a steel ca-binet,
wall or door. The hangers are very strong and
therefore suitable for heavy load. Place the
coat hangers wherever you want without
drilling or screwing. We offer several magnetic
coat hangers solutions.

14034.143

14034.144

		

Έκδοση

Μέγεθος

Κανονική, 4 γάντζοι
Standard, 4 hooks
Κανονική, 2 γάντζοι

6,5 x 60 x 6,5 εκ.

Στρογγυλή, 1 γάντζος
Round, 1 hook
DeLuxe πτυσσόμενη, 4 γάντζοι
DeLuxe fold out, 4 hooks
DeLuxe πτυσσόμενη, 2 γάντζοι
DeLuxe fold out, 2 hooks
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6,5 x 30 x 6,5 εκ.
Ø9 x 6,5 εκ.
      
7 x 20 x 30 εκ.

Κωδικός είδους
Article number
6.750 γραμ.
6.750 grams
4.750 γραμ.
4.750 grams
50 κιλά.
50 kg.
6.250 γραμ.
6.250 grams
4.000 γραμ.
4.000 grams

14034.140
14034.141
14034.142
14034.143
14034.144

