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είναι στις λεπτοµέρειες"

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

GR

FLIPCHARTS

Πίνακας σεμιναρίων Budget

Βασικό µοντέλο, από σµάλτο µε πολυρυθµιζόµενα περιστρεφόµενα κουµπιά.
Κατάλληλος για κάθε είδους χαρτί για πίνακα
σεµιναρίων. Εφοδιασµένος µε τηλεσκοπικά
πόδια και θήκη για µαρκαδόρους.
D

Flipchart Budget

Grundmodell aus lackiertem Stahl mit flexibel
einstellbaren Schraubknöpfen. Geeignet für
alle Sorten Flipchartpapier. Mit
Teleskopbeinen und Ablageleiste.

GB

Flipchart Budget

Basic model, coated steel, with multiadjustable screw buttons. Suitable for any
type of flipchart paper. Fitted with telescopic
legs and pen tray.

0,5

Κωδικός είδους
Article number
14001.103

4
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100

Max.180

70

 Acc.: p. 221, 226
95

82

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

GR

FLIPCHARTS

Πίνακας σεμιναρίων
Standard Plus

Πίνακας σεµιναρίων εφοδιασµένος µε
εύχρηστες πιάστρες και ευέλικτα σηµεία
ανάρτησης φύλλων. Λευκή πλάκα σµάλτου
στο πίσω µέρος. Εφοδιασµένος µε δύο
πλαϊνά µπράτσα για προβολή επιπλέον
φύλλων. Τηλεσκοπικά πόδια και θήκη για
µαρκαδόρους.
D

Flipchart Standard Plus

Flipchart mit Schnellklemme und flexibelen
Aufhängepunkten. Grundfläche aus lackiertem
Stahl. Mit zwei Seiten-armen um zusatzliche
Blatter zu zeigen. Teleskopbeinen und
Ablageleiste.
Flipchart Standard Plus

GB

Flipchart fitted with quick-clamp and
flexible paper suspension points. White
coated steel back panel. Fitted with two
side arms for displaying extra paper sheets.
Telescopic legs and pen tray.

61

Πίνακας σεμιναρίων Standard Plus
Flipchart Standard Plus
Κωδικός είδους
Article number
14001.100

3
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Max 183
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 Acc.: p. 221, 226
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
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FLIPCHARTS

Πίνακας σεμιναρίων Shift

Σταθερός πίνακας σεµιναρίων µε συνεχώς
ρυθµιζόµενη σε ύψος επιφάνεια εργασίας.
Κατασκευασµένος από λευκό σµάλτο, µε
πλαίσιο ανοδιωµένου αλουµινίου και γκρι
συνθετικές γωνίες. Εξοπλισµένος µε δύο
πλαϊνά µπράτσα, ευέλικτα σηµεία
ανάρτησης φύλλων, εύχρηστες πιάστρες και
θήκη για µαρκαδόρους. Ο πίνακας
σεµιναρίων είναι µαγνητικός και επιτρέπει
τη γραφή µε µαρκαδόρους πίνακα. Μπορεί
να χρησιµοποιηθεί επίσης ως επιτραπέζιος
πίνακας και το µπροστινό του µέρος
ρυθµίζεται σε ύψος.

D

Flipchart Shift

Stabiles Flipchart mit einer stufenlo-sen
höhenverstellbaren Arbeitsfläche. Aus weiß
lackiertem Stahl, eloxierten AluminiumRahmen und graue Kunst-stoff-Ecken.
Ausgestattet mit zwei Seitenarmen, flexible
Papier Aufhän-gungspunkte, eine
Schnellklemme
und eine Stiftablage. Das Flipchart ist
magnethaftend und beschreibbar mit BoardMarker. Das Flipchart kann auch als TischFlipchart eingesetzt werden und kann an der
Vorderseite in der Höhe eingestellt werden.

GB

Flipchart Shift

Stable flipchart with a continuously height
adjustable work surface. Made of white
coated steel, anodized aluminium frame and
gray synthetic corners. Equipped with two
side arms, flexible paper suspension points,
quick-clamp and pen tray. The flipchart is
magnetic and writable with board markers.
The flipchart can also be used as a table
flipchart and can be adjusted in height at the
front side.

190

Πίνακας σεμιναρίων Shift
Flipchart Shift
Κωδικός είδους
Article number
14001.124

Min.112

Max.185

100

68

 Acc.: p. 221, 226
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FLIPCHARTS

Πίνακας σεμιναρίων Vario

Πίνακας σεµιναρίων µε εύχρηστη πιάστρα
και ευέλικτα σηµεία ανάρτησης φύλλων.
Πίσω πλάκα από σµάλτο. Συνεχώς
ρυθµιζόµενος σε ύψος µε ελατήριο αερίου,
δύο πλαϊνά µπράτσα για προβολή επιπλέον
φύλλων. Στρογγυλή βάση σε 5 τροχούς (3 µε
φρένα) µε άνοιγµα ποδιού.

D

Flipchart Vario

Flipchart mit Schnellwechsel-blockhal-ter
und flexibelen Aufhängepunkten.
Rückenpaneel aus lackiertem Stahl. Mittels
Gasfeder stufenlos höhenver-stellbar, zwei
Seitenarmen für zusätz-liche
Aufhängungsmöglichkeiten und einem
runden Fuß auf 5 Rollen (3 mit Bremse) mit
Fußaussparung.

GB

Flipchart Vario

Flipchart with quick-clamp and flexible
paper suspension points. Coated steel back
panel. Continuously adjustable in height by
gas spring, two side arms for displaying
extra paper sheets. Round base on 5 wheels
(3 with brakes) with foot opening.

72

3

194

Πίνακας σεμιναρίων Vario
Flipchart Vario

61

170-200

106

61

Κωδικός είδους
Article number
14001.102

6

 Acc.: p. 221, 226
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Γυάλινος πίνακας
σεμιναρίων Vario

Πίνακας σεµιναρίων εφοδιασµένος µε
εύχρηστη πιάστρα και ευέλικτα σηµεία
ανάρτησης φύλλων. Πίσω πλάκα από λευκό
γυαλί και ατσάλι που δηµιουργούν αντίθεση.
Συνεχώς ρυθµιζόµενος σε ύψος µε ελατήριο
αερίου και δύο πλαϊνά µπράτσα για
προβολή επιπλέον φύλλων. Ηµικυκλική
βάση σε 5 τροχούς (3 µε φρένα) µε άνοιγµα
ποδιού.

D

Glas-Flipchart Vario

Flipchart mit Schnellwechselblockhal-ter
und flexibelen Aufhängepunkten.
Rückenpaneel aus weiß-kontrastieren-dem
Glas und Stahl. Trockenlöschbar und
magnethaltend. Mittels Gasfe-der stufenlos
höhenverstellbar, zwei Seitenarmen für
zusätzliche Aufhän-gungsmöglichkeiten
und einem runden Fuß auf 5 Rollen (3 mit
Bremse) mit Fußaussparung.

GB

Glass flipchart Vario

Flipchart fitted with a quick-clamp and
flexible paper suspension points. Back panel
of white contrasting glass and steel. Dry
erasable and magnetic. Continuously
adjustable in height by gas spring, two side
arms for displaying extra paper sheets. Semiround base on 5 wheels (3 with brakes) with
a foot opening.

72

Γύαλινος πίνακας σεμιναρίων Vario
Glass flipchart Vario

3

194
61

170-200

106

61

Κωδικός είδους
Article number
14001.114

6

 Acc.: p. 221,226
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FLIPCHARTS

Πίνακας σεμιναρίων
Alura, λευκός

Μοντέρνα σχεδιασµένος πίνακας σεµιναρίων
µε σωλήνες µε λευκή επίστρωση, λυγισµένη
επικάλυψη και ευέλικτα σηµεία ανάρτησης
φύλλων για κάθε είδους χαρτί για πίνακες
σεµιναρίων. Είναι συνεχώς ρυθµιζόµενος σε
ύψος µε ελατήριο αερίου, ενώ ένας στυλάτος
σωλήνας χρησιµεύει ως θήκη για
µαρκαδόρους.
Σηµείωση: η ατσάλινη επιφάνεια δεν είναι
κατάλληλη για χρήση µαρκαδόρων.

D

Flipchart Alura weiß

Moderne design Flipchart aus weiß lackierte
Rohre und gebogenen Platten. Flexibel
einstelbaren Aufhängevor-richtung für alle
Sorten Flipchartpapier, mittels Gasfeder
stufenlos höhenver-stellbar. Ein stilvolles
Rohr dient als Ablageleiste.
Achtung: Grundfläche nicht beschreib-bar
auf der Rückseite.

GB

Flipchart Alura white

Modern design flipchart with white coated
tubes and bent plating, flexible paper
suspension points for any type of flipchart
paper. Continuously adjustable in height by
gas spring a stylish tube serves as a marker
tray.
Note: steel surface not suitable for marker use

p. 99

70

1

128-180

104

Πίνακας σεμιναρίων Alura, λευκός
Flipchart Alura white
Κωδικός είδους
Article number
14001.113

3

70

 Acc.: p.221, 226
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FLIPCHARTS

Πίνακας σεμιναρίων Combi

Ένας συνδυασµός 3-σε-1: η µία πλευρά είναι
ασπροπίνακας µε λευκή επίστρωση και
συµπεριλαµβάνει µία πιάστρα πίνακα
σεµιναρίων και η άλλη πλευρά είναι πίνακας
ανακοινώσεων από γκρι τσόχα.
Εξοπλισµένος µε 4 τροχούς (2 µε φρένα) και
µία στιβαρή κατασκευή µε διαδοκίδα.
Εύκολη (απο)συναρμολόγηση.

D

Flipchart Combi

Die 3-in-1-Kombination: eine Seite ist eine
weiß lackierte Weißwandtafel einschl.
Flipchartklemme, die andere Seite eine
Pinntafel mit grauem Filz. Mit 4 Rollen (2 mit
Bremse) und einer robus-ten
Stahlkonstruktion mit Querstrebe. Einfach ab
und auf zubauen.

Flipchart Combi

GB

A 3-in-1 combination: one side is a white
coated whiteboard and includes a flipchart
clamp, on other side a grey felt pin board.
Equipped with 4 wheels (2 braked) and a
robust steel construction with crossbeam.
Easy (de)construction.

75

3

120

120-195

Πίνακας σεμιναρίων Combi
Flip-over Combi

81

Κωδικός είδους
Article number
13018.100

 Acc.: p. 221, 226
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FLIPCHARTS ACCESSORIES

Πιάστρα πίνακα σεμιναρίων Design

Λευκή πιάστρα µε γκρι συνθετικές γωνίες και ευέλικτα
σηµεία ανάρτησης φύλλων. ∆ιατίθεται για επιτοίχια
εγκατάσταση (με βίδες) ή σε µαγνητική έκδοση.

D

Design Flipchartklemme

Weiße Design Flipchartklemme mit grauen Kunst-stoffEcken und einstellbaren Papieraufhängevor-richtung.
Lieferbar für Wandmontage (gebohrt) oder in MagnetAusführung.
GB

Πιάστρα πίνακα σεμιναρίων Design
Design flipchart clamp

Design flipchart clamp

White Design flipchart clamp with grey synthetic corners
and flexible paper suspension points. Available for wall
mounting (drilled) or in magnetic version.

Έκδοση
Version

Κωδικός είδους
Article number

Για επιτοίχια εγκατάσταση

13011.100

Wall mounting
		
Magnetic

13011.101

3

100

6
70

65

GR

Φύλλα πίνακα σεμιναρίων

Τα φύλλα πίνακα σεµιναρίων (70 γρ/µ2) µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και από τις δύο όψεις, καθώς η µία είναι
καρέ και η άλλη κενή. ∆ιαστάσεις: 100 x 65 εκ.
D

Flipchartpapier

Dieses Flipchartpapier (70 gr/m2) kann auf beiden Seiten
gebraucht werden, eine Seite ist kariert, die andere blanko.
Maße: 100 x 65 cm.
GB

Φύλλα πίνακα σεμιναρίων, ρολό 5x20 vel, κενό/καρέ
Flipchart paper, roll 5x 20 vel, blank/checked

Flipchart paper

Κωδικός είδους
		
		

The flip chart paper (70 gr/m2) can be used two-sided, one
side is checkered and one side is blank. Dimensions: 100 x
65 cm.

GR

Κωδικός είδους
Article number
14027.103

Μαρκαδόροι πίνακα

Μαρκαδόροι πίνακα κατάλληλοι για ασπροπίνακες καθώς
και για φύλλα πίνακα σεµιναρίων. ∆ιατίθονται σε διάφορα
χρώµατα και πακέτα.
D

Boardmarker
Μαρκαδόροι πίνακα
Board markers

Boardmarker sind geeignet für sowohl Weißwand-tafeln als
auch für Flipchartpapier. Erhältlich in verschiedenen Farben
und Verpackungsgrößen.
GB

Ποσότητα στο πακέτο

Board markers

		
		
		
		
		
		

Board markers are suitable for whiteboards as well as
flipchart paper. Available in various colours and numbers.

www.conceptum.gr
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Χρώμα
		
		
		
		

Κωδικός είδους
Article number
14016.150
14016.151
14016.152
14016.153
14016.154
14016.155
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ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

REVOLVING BOARDS

Περιστρεφόμενος πίνακας
Solid διπλής όψεως λευκής
πορσελάνης
Περιστρεφόµενος πίνακας γραφής διπλής όψεως
µε επιφάνεια λευκής πορσελάνης και πλαίσιο RC
αλουµινίου.
Ρυθµίζοντας το χερούλι περιστροφής, ο πίνακας
µπορεί να περιστραφεί 360ο και να στερεωθεί σε
κάθε γωνία. Το στιβαρό πλαίσιο από λευκό ατσάλι
είναι εξοπλισµένο µε µία φαρδιά θήκη για
µαρκαδόρους και 4 συµπαγείς βιοµηχανικούς
τροχούς (2 µε φρένα). Κατάλληλο για συχνές
μετακινήσεις.

Drehtafel Solid Doppelseitig
weiß Emailstahl
Doppelseitig beschreibbare Drehtafel aus
weißem Emailstahl mit Alu RC-Rahmen. Mittels
des Drehknopfes kann die Tafel 360° gedreht und
in jedem Winkel fixiert werden. Das robuste
weiße Stahlgestell hat eine lange Ablageleiste
und 4 solide industrielle Rollen (2 mit Bremse).
Geeignet für intensi-ver Anwendung.

Revolving board Solid
Double sided white enamel steel
Double sided writable revolving board with white
enamel surface with aluminium RC-frame.
Adjusting the rotator handle, the board can be
rotated 360° and fixed in each angle. The robust
white steel chassis is equipped with a long pen
tray and 4 solid industrial wheels (2 with brake).
Suitable for intensive moving.

Περιστρεφόμενος πίνακας Solid με πλαίσιο RC, λευκός
Revolving board Solid RC-frame, white/white
Μέγεθος
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Κωδικός είδους
Article number
13009.105
13009.104
13009.091
13009.090
13009.100
13009.101
13009.102
13009.103

 Acc.: p. 218, 220-223, 227
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REVOLVING BOARDS

Περιστρεφόμενος πίνακας
Standard διπλής όψεως σμάλτου
Περιστρεφόµενος πίνακας διπλής όψεως
σµάλτου µε πλαίσιο RC αλουµινίου. Ρυθµίζοντας
το χερούλι περιστροφής, ο πίνακας µπορεί να
περιστραφεί 360ο και να στερεωθεί σε κάθε
γωνία. Η γκρι ατσάλινη βάση είναι εξοπλισµένη
µε µία φαρδιά θήκη για µαρκαδόρους και 4
συνθετικούς τροχούς (2 µε φρένα).

Drehtafel Standard
Doppelseitig Lackierte Stahl
Doppelseitig beschreibbare Drehtafel aus weiß
lackiertem Stahl mit Alu RC-Rahmen. Mittels des
Drehknopfes kann die Tafel 360° gedreht und in
jedem Winkel fixiert werden. Das grau lackierte
Stahlgestell hat eine lange Ablageleiste und 4
Rollen aus Kunststoff (2 mit Bremse).
Revolving board Standard
Double sided coated steel
Double sided writable revolving board of white
coated steel with aluminium RC-frame. Adjusting
the rotator handle, the board can be rotated 360°
and fixed in each angle. The grey steel chassis is
equipped with a long pen tray and 4 synthetic
wheels (2 with brake).

Περιστρεφόμενος πίνακας Standard με πλαίσιο RC, λευκός
Revolving board Standard RC-frame, white/white
Μέγεθος
		

90

180

2
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150
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Κωδικός είδους
Article number
13009.041
13009.042
13009.043
13009.044
13009.045
13009.046
13009.047

 Acc.: p. 218, 220-223, 227
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ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

REVOLVING BOARDS

Περιστρεφόμενος πίνακας Solid
διπλής όψεως πορσελάνης,
πράσινος
Περιστρεφόµενος πίνακας γραφής διπλής
όψεως από πράσινη πορσελάνη και πλαίσιο RC
αλουµινίου. Ρυθµίζοντας το χερούλι
περιστροφής, ο πίνακας µπορεί να περιστραφεί
360ο και να στερεωθεί σε κάθε γωνία.
H στιβαρή λευκή ατσάλινή βάση είναι
εξοπλισµένη µε µία φαρδιά θήκη για
µαρκαδόρους και 4 συµπαγείς βιοµηχανικούς
τροχούς (2 µε φρένο).
Drehtafel Solid Doppelseitig
grün Emailstahl
Doppelseitig beschreibbare Drehtafel aus
grünem Emailstahl mit Alu RC-Rahmen. Mittels
des Drehknopfes kann die Tafel 360° gedreht und
in jedem Winkel fixiert werden. Das robuste
weiße Stahlgestell hat eine lange Ablageleiste
und 4 solide industrielle Rollen (2 mit Bremse).

Revolving board Solid
Double sided enamel green
Double sided writable revolving board of green
enamel steel with aluminium RC-frame. Adjusting
the rotator handle, the board can be rotated 360°
and fixed in each angle. The robust white steel
chassis is equipped with a long pen tray and 4 solid
industrial wheels (2 with brake).

Περιστρεφόμενος πίνακας με πλαίσιο RC, πράσινος
Revolving board RC-frame, green/green
Μέγεθος
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100
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13009.107
13009.108
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 Acc.: p. 222, 225
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Περιστρεφόμενος πίνακας Solid
Combi λευκής πορσελάνης/
πορσελάνη βελτιωμένης
προβολής Mica

Περιστρεφόµενος πίνακας γραφής διπλής
όψεως, η µία όψη από λευκή πορσελάνη και η
άλλη λευκή πορσελάνη βελτιωμένης προβολής
Mica (τέλεια προβολή χάρη στο µεγάλο βαθµό
αντανάκλασης και τη µειωµένη γυαλάδα), µε
πλαίσιο RC αλουµινίου. Με το χερούλι
περιστροφής, ο πίνακας µπορεί να περιστραφεί
360ο και να στερεωθεί σε κάθε γωνία. H στιβαρή
λευκή ατσάλινή βάση είναι εξοπλισµένη µε µία
φαρδιά θήκη για µαρκαδόρους και 4 συµπαγείς
βιοµηχανικούς τροχούς (2 µε φρένο).

200

D

Drehtafel Solid Kombi weiß
Emailstahl/weiß Mica
Projektionsstahl

Doppelseitig beschreibbare Drehtafel mit einer
Seite Hochglanz weiß Emailstahl und einer Seite
weiß Mica Projektionsstahl
(optimale Projektion wegen hohen Reflektionswert und minimalisierter Spiegelung), mit
Alu RC-Rahmen. Mittels des Dreh-knopfes kann
die Tafel 360° gedreht und in jedem Winkel
fixiert werden. Das robuste weiße Stahlgestell
hat eine lange Ablagel-eiste und 4 solide
industrielle Rollen (2 mit Bremse).

Revolving board Solid
Combi white enamel steel/
white Mica projection steel

Double sided writable revolving board with
one side white enamel steel and one side
white Mica projection steel (perfect
projection because of high reflection rate and
minimized glare), with aluminium RC-frame.
With the rotator handle the board can be
rotated 360° and fixed in each angle. The
robust white steel chassis is equipped with a
long pen tray and 4 solid industrial wheels (2
with brake).

Περιστρεφόμενος πίνακας με πλαίσιο RC, combi πορσελάνης,
πορσελάνη βελτιωμένης προβολής Mica
Revolving board RC-frame, combi enamel/projection steel

120

2

207

Μέγεθος
		
150

GB

REVOLVING BOARDS

Κωδικός είδους
Article number
13009.124

7

 Acc.: p. 218-223, 227
210
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REVOLVING BOARDS

D

Τυπωμένοι περιστρεφόμενοι
πίνακες Solid

Bedruckte Drehtafeln Solid

Ideal zum Visualisieren von Verbesserungsprozessen, Planungen, Lageplänen und
Memos. Platzieren Sie Ihr Logo oder entwerfen
Sie Ihre eigene Weißwandta-fel in full colour;
Ihre Kreativität ist die Grenze!
Die Farbtinte wird in die Tafel eingearbei-tet
und nicht auf die Tafel gedruckt. Das Produkt
ist deswegen farbecht.

Η ιδανική λύση για την οπτικοποίηση
διαδικασιών βελτίωσης, το σχεδιασµό
προγραµµάτων, κατόψεων κτιρίων και
υποµνηµάτων. Προσθέστε το λογότυπό σας ή
σχεδιάστε το δικό σας ασπροπίνακα σε όλα τα
χρώµατα: όριο είναι η δηµιουργικότητά σας!
Η εκτύπωση είναι ενσωµατωµένη στον
πίνακα, εποµένως είναι προστατευµένη από
το φως του ηλίου.

Die Tafel ist doppelseitig beschreibbar und mit
Alu RC Profil ausgestattet. Dank seines
Drehknopfes kann die Tafel 360° gedreht
werden und in jedem Winkel fixiert werden.
Magnethaftend und trocken abwischbar.

Χάρη στο χερούλι περιστροφής, ο πίνακας
µπορεί να περιστραφεί 360ο και να στερεωθεί
σε κάθε γωνία. H στιβαρή λευκή ατσάλινη
βάση είναι εξοπλισµένη µε µία φαρδιά θήκη
για µαρκαδόρους και 4 συµπαγείς
βιοµηχανικούς τροχούς (2 µε φρένο).
Είναι µαγνητικός και ξηρού καθαρισμού.

Printed revolving boards Solid
The ideal solution for visualizing improvement processes, planning schedules, floor
plans and memos. Add your logo or design
your own full colour whiteboard; your
creativity is the limit! The ink is incorporated
into the board and is therefore protected
from sunlight.
Thanks to the rotator handle the board can
be rotated 360º and can be fixed in each
angle.
The robust white steel chassis is fitted with a
long pen tray and 4 solid wheels (2 with
brakes).
Magnetic and dry erasable.

Περιστρεφόμενος πίνακας με εξατομικευμένη έγχρωμη εκτύπωση, συμπερ. βάση

Revolving board with custom full colour printing, incl. stand
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Κωδικός είδους
Article number
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BOARD STANDS

Καβαλέτο πίνακα Flexible

Πτυσσόµενο καβαλέτο πίνακα από
αλουµίνιο εξοπλισµένο µε ρυθµιζόµενα
τηλεσκοπικά πόδια. Μέγιστο µέγεθος πίνακα:
90 x 120 εκ. (ΥxΦ). Μπορεί επίσης να
χρησιµοποιηθεί ως επιτραπέζιο καβαλέτο.
Ελαφρύ και εύκολο στη µεταφορά. ∆εν
συµπεριλαµβάνει πίνακα.
D

Tafelgestell Flexible

Klappbares Alu-Tafelgestell mit verstellbaren Teleskoprohren. Höchstabmessungen Tafel: 90x120 cm (HxB). Auch
als Tischgestell zu gebrauchen. Leicht und
einfach zu transportieren. Ausschließlich
Tafel.

GB

Board easel Flexible

Aluminium folding board easel equipped
with adjustable telescopic legs. Maximum
board size: 90x120 cm (hxw). Can also be
used as a table easel. Lightweight and easy
to transport. Excluding board.

86-165

Καβαλέτο πίνακα Flexible (δεν συμπεριλαμβάνεται πίνακας)
Board easel Flexible (board not included)
Κωδικός είδους
Article number
14013.120
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ΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

BOARD STANDS

Τροχήλατη βάση πίνακα
Βάση πίνακα από λευκό ατσάλι σε 4 τροχούς
(2 µε φρένα). Ο πίνακας µπορεί να
τοποθετηθεί σε τρία διαφορετικά ύψη.
Μέγιστες διαστάσεις του πίνακα σε βάση 90
εκ.: 100 x 150 εκ. (ΥxΦ), και για τον πίνακα σε
βάση 140 εκ.: 100 x 180 εκ. (ΥxΦ). Ελαφριά και
εύκολη στη µεταφορά. ∆εν συµπεριλαµβάνει
πίνακα.

D

Fahrbare Tafelgestelle

Tafelgestell aus weißem Stahl auf 4 Rollen (2
mit Bremse). Die Tafeln können auf drei
Höhenstellungen aufgestellt werden.
Höchstabmessungen Tafel auf Gestell 90 cm:
100x150 cm (HxB) und auf Gestell 140 cm:
100x180 cm (HxB). Ausschließlich Tafel.

GB

Movable board stand

White steel board stand on 4 wheels (2 with
brake). Board can be placed at three different
heights. Maximum dimensions of the board
on the 90 cm stand: 100x150 cm (hxw), and
for the 140 cm stand: 100x180 cm (hxw).
Lightweight and easy to transport. Excluding
board.

Τροχήλατη βάση πίνακα (δεν συμπεριλαμβάνεται πίνακας)
Movable board stand (board not included)
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Κωδικός είδους
Article number
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LECTERNS

Αναλόγιο μοντέλου κολώνας

Τροχήλατο ατσάλινο αναλόγιο µε βάση ένα
στύλο. Ρυθµιζόµενο ύψος. Αυτό το αναλόγιο
διατίθεται σε ανοιχτό γκρι µε ανοιχτή γκρι
βάση και µοτίβο οξιάς µε µαύρη βάση.

D

Rednerpult Säulenmodell

Rednerpult aus Stahl auf Säule. Höhe
verstellbar. Erhältlich in hellgrau mit
hellgrauem Gestell und in Buchenmotiv mit
schwarzem Gestell.

GB

Lectern column model

Steel movable lectern based on a column.
Height adjustable. This lectern is available in
light grey with a light grey chassis and beech
motif with a black chassis.

Αναλόγιο μοντέλου κολώνας
Lectern column model
Χρώμα
		
		
Grey/Grey

40
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Black/Beech

Κωδικός είδους
Article number
14008.142
14008.143
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LECTERNS

Αναλόγιο κλειστού μοντέλου

Τροχήλατο ατσάλινο αναλόγιο µε συµπαγή
µπροστινή όψη και ένα επιπλέον ράφι. Αυτό
το αναλόγιο διατίθεται σε ανοιχτό γκρι µε
ανοιχτή γκρι βάση και µοτίβο οξιάς µε
µαύρη βάση.

	
Rednerpult aus Stahl mit geschlossener
Vorderseite und zusätzlichem Regal.
Erhältlich in hellgrau mit hellgrauem Gestell
und in Buchenmotiv mit schwar-zem Gestell.
GB

Lectern closed model

Steel movable lectern finished with a solid
front and an extra shelf. This lectern is
available in light grey with a light grey chassis
and beech motif with a black chassis.

Αναλόγιο κλειστού μοντέλου
Lectern closed model
Χρώμα
		
		
Grey/Grey

43

118

18

24

59

56

Black/Beech
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Κωδικός είδους
Article number
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LECTERNS

Αναλόγιο Alura, λευκό

Μοντέρνο αναλόγιο από πλαίσιο σωλήνα µε
λευκή επίστρωση και λυγισµένη επικάλυψη
αλουµινίου. Εξοπλισµένο µε 2 τροχούς. Μία
αντιολισθητική λωρίδα και ένα φρένο
εξασφαλίζουν ότι το αναλόγιο θα µείνει
στάσιµο. Εξοπλισµένο µε επιπλέον επιφάνεια
εργασίας. Ρυθµιζόµενου ύψους.

D

Rednerpult Alura weiß

Modernes Pult aus weiß lackierten Rundröhre
und gebogenen Aluplatten. Mit 2 Rollen.
Wegen Antirutschstreifen und Bremse bleibt
das Pult auf seinem Platz stehen. Mit
zusätzlicher Arbeits-fläche. Höhenverstellbar.

GB

Alura Lectern white

Modern lectern made of white coated tube
frame and bent aluminium plating. Equipped
with 2 wheels. An anti slip strip and brake
ensure that the lectern remains stationary.
Equipped with extra work surface. Height
adjustable.

p. 87

52

Αναλόγιο Alura, λευκό
Alura Lectern white
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Κωδικός είδους
Article number
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ΕΡΜΑΡΙΑ

CABINETS

Ερμάριο από λευκή πορσελάνη
(ματ), με λευκό αλουμινένιο πλαίσιο

	

Ερμάριο παρουσίασης που κλειδώνει και διαθέτει
δύο πόρτες διπλής όψεως από λευκή πορσελάνη
όπου είναι δυνατή η γραφή,
συμπεριλαμβανόμενης της πιάστρας του πίνακα
σεμιναριών Design (βιδωμένη), 50 φύλλα χαρτιού
πίνακα σεμιναρίων και μαγνητική θήκη για
μαρκαδόρους. Επιλογές για την κεντρική
επιφάνεια: οθόνη προβολής από λευκή
πορσελάνη, με λευκό πλαίσιο από αλουμίνιο.
Εγκατάσταση σε τοίχο ή κινητή τροχήλατη βάση.
Τροχήλατη βάση
Τροχήλατη βάση για ερμάριο από λευκό ατσάλι
με τέσσερς τροχούς (2 με φρένο).
	

Kabinettschrank aus (matt) weiß
Emailstahl, weißem Alu-Profil

Abschließbarer Präsentationsschrank mit zwei
doppelseitig beschreibbaren weiß emailstahlen
Türen, inkl. Design Flipchart-klemme (gebohrt),
50 Bögen Flipchartpa-pier, magnetisches
Stifthalter. Wahl Grund-fläche: matt weiß
projektions-Emailstahl oder weiß Emailstahl mit
Projektionswand, mit weißem Alu Profil.
Wandmontage oder Platzierung auf fahrbares
Gestell.
Fahrbares Gestell
Fahrbares weißem Stahl-Gestell für Kabi-nett
Schrank, mit 4 Rollen (2 mit Bremse).
Cabinet (matt) white enamel steel,
white aluminium profile
Lockable presentation cabinet with two
double sided writable white enamel steel
doors, incl. Design Flipchart clamp (drilled),
50 flipchart paper sheets, mag-netic pen
holder. Options centre surface: matt white
enamel projection steel or white enamel steel
with projection screen, with white aluminium
profile. Wall mounting or on movable chassis.
Movable chassis
White steel movable chassis for cabinet, With
4 wheels (2 with brake).
96
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Ερμάριο, λευκό/ματ, λευκό ατσάλι ημιπροβολής, λευκό πλαίσιο
Cabinet, white/matt white semi-projection steel, white profile
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Κωδικός είδους
Article number
13002.520
13002.500

82,5

Ερμάριο, οθόνη προβολής λευκής πορσελάνης, λευκό πλαίσιο
Cabinet, white enamel steel with projection screen, white frame
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Article number
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Τροχήλατη βάση λευκή
Movable chassis white
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Article number
14013.100
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