ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ
FUNKTIONAL EINRICHTEN

"Διαιρώ το γραφείο σε
ευέλικτους χώρους εργασίας"

FUNCTIONAL FURNISHINGS

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

Λειτουργικά
Διαχωριστικά
Τα διαχωριστικά διπλής όψεως είναι η
ιδανική λύση για να δημιουργήσετε
πλήρως ευέλικτους χώρους εργασίας.
Τα διαχωριστικά είναι συμπαγή και
εφοδιασμένα με σταθερή και μοντέρνα
διατομή αλουμινίου. Χάρη στο σχεδιασμό,
το σχήμα, το υλικό της επιφάνειας και τη
δυνατή τους κατασκευή, τα διαχωριστικά
ταιριάζουν ωραία τόσο σε γραφεία όσο
και σε σχολεία. Τα διαχωριστικά από
πορσελάνη και ύφασμα Camira
λειτουργούν εξαιρετικά ως πίνακες
εκθέσεων.

PARTITION WALLS

Funktionele
Trennwände
Die doppelseitige Trennwände sind die
ultimative Lösung für flexible und
vielseitige Räume. Die Trennwände sind
solide und haben ein schlan-kes und
modernes Alu-Profil. Dank Design,
Oberflächenmaterial und der soliden
Konstruktion, sind die Wände perfekt um
im Büro oder an den Schulen zu
verwenden. Die Wände mit Emailstahl
und Camira Textil sind auch sehr nützlich
als eine Ausstel-lungwand.
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Functional
Partition walls
The double sided partition walls are the
ideal solution to create fully flexible
workplaces.
The partition walls are solid and fitted
with a firm and modern aluminium
profile. Thanks to the design, the shapes,
surface materials and the strong
construction, these walls fit nicely in
offices as well as schools. The walls of
enamel steel and Camira fabric are
excellent to use as exhibition walls.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
GR

PARTITION WALLS

Διαχωριστικά πορσελάνης και ανακοινώσεων

Επιλέξτε ανάμεσα σε πορσελάνη ή διακοσμητικά μοτίβα και διαφορετικές
δομές υφασμάτων με μοντέρνα χρώματα από κάτω. Προσφέρουμε 18
χρώματα υφάσματος σε 3 φάσματα: Accent, Pastel, Intense. Πέραν αυτού,
το πλήρες φάσμα Υφασμάτων Camira είναι διαθέσιμο προς συνδυασμό με
το υπόλοιπο εσωτερικό του γραφείου σας. Ρωτήστε για τις πολλές
δυνατότητες.
D

Emaille und pinn Trennflächen

Wählen Sie aus weißem Emailstahl oder Dekordruck, und ver-schiedenen
Stoffstrukturen und trendy Farben. Wir bieten 18 Stoffarben an in 3
Segmenten: Accent, Pastel, Intense. Übrigens steht das komplette Camira
Stoff Programm zur Verfügung um zu kombinieren mit der Rest Ihrer Büro
Einrichtung. Informieren Sie sich über die vielen Möglichkeiten.
GB

Enamel and pin partitioning

Choose between enamel or decor print and different fabric structures and
trendy colours beneath. We offer 18 fabric colours in 3 ranges: Accent,
Pastel, Intense. Besides that, the complete range of Camira Fabrics is
available to be combined with the rest of your office interiors. Ask for the
many possibilities.

Πορσελάνη
Enamel steel

ΥΦΑΣΜΑΤΑ CAMIRA - ACCENT

Προσωπικό σχέδιο
Own design

AK019 - Θετικό

AK007 - Μαθηματικά

ΥΦΑΣΜΑΤΑ CAMIRA - PASTEL

YS096 - Μήλο

	 

YS165 - Αντόμπο

ΥΦΑΣΜΑΤΑ CAMIRA - INTENSE

GR
Υφάσματα Camira για
επιφάνεια ανακοινώσεων
Οι επιφάνειες του διαχωριστικού
εξοπλίζονται με υψηλής
ποιότητας υφάσματα Camira.

•Ανεξίτηλα
•Ανθεκτικά
•Πλένονται

•Χωρίς Χνούδια
•Πυρίμαχα
•Φιλικά προς
το περιβάλλον

D
YS079 - Παναμάς

YS097 - Καμπανούλα

YS009 - Αβάνα

YS156 - Μαντούρα

YS168 - Τορτούγα

Διαχωριστικό Essential
Partition wall Essential
Μέγεθος (ΥxΦ)
Size (hxw)
180 x 120 εκ.
140 x 120 εκ.
110 x 120 εκ.
180 x 100 εκ.
140 x 100 εκ.
110 x 100 εκ.
180 x 80 εκ.
140 x 80 εκ.
110 x 80 εκ.
*

www.conceptum.gr

Πορσελάνη*
Enamel steel*
13006.123
13006.122
13006.121
13006.113
13006.112
13006.111
13006.103
13006.102
13006.101

Επιφάνεια ανακοινώσεων με ύφασμα**
Textile pin surface**
13006.923 + κωδικός χρώματος / + colour code
13006.922 + κωδικός χρώματος / + colour code
13006.921 + κωδικός χρώματος / + colour code
13006.913 + κωδικός χρώματος / + colour code
13006.912 + κωδικός χρώματος / + colour code
13006.911 + κωδικός χρώματος / + colour code
13006.903 + κωδικός χρώματος / + colour code
13006.902 + κωδικός χρώματος / + colour code
13006.901 + κωδικός χρώματος / + colour code
**

Προσωπικό σχέδιο*
Own design*
13006.999
13006.999
13006.999
13006.999
13006.999
13006.999
13006.999
13006.999
13006.999

 Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227
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Pinn Oberfläche
Camira fabrics
Die Trennwände werden mit
hochwertigen Camira Struktur
ausgestattet.
•Farbecht •Anti-Plüsch
•Langlebig •Feuerfest
•Abwaschbar •Umweltfreundlich
GB

Pin surface
Camira fabrics
The partition walls are equipped
with high-quality Camira fabric.
•Colourfast •Non-pilling
•Durable
•Flame-resistant

•Washable

•Environmentally
friendly

www.smit-visual.com

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

GR

PARTITION WALLS

D

Διαχωριστικά

Einfache Bauweise

GB

Because of the modular mounting
it is easy to fix a maximum of 4
walls to one foot, so that seperate
workplaces are quickly realisable.
Per wall, two axes, two screws, two
single end caps and one straight
wall connection (two way) is
supplied. The feet are single
packed and should therefore be
ordered separately.

Das modulare Design ermög-licht
bis zu 4 Wände mittels einem Fuß
miteinander zu verbinden, damit
separate Arbeitsplätze schnell zu
reali-sieren sind. Standardmäßig
gibt es pro Wand zwei Achsen, zwei
Schrauben, zwei Abdeckkappen
und einer geraden Wandverbindung (Zwei-Wege). Die Füße
und Verbindungsteile T (DreiWege) und X (Vier-Wege) sind
separat verpackt und müssen
separat bestellt werden.

Εξαιτίας της αρθρωτής
εγκατάστασης είναι εύκολο να
στερεώσετε ένα μέγιστο αριθμό 4
διαχωριστικών σε ένα στήριγμα
(πόδι), έτσι ώστε να είναι γρήγορα
πραγματοποιήσιμοι οι ξεχωριστοί
χώροι εργασίας.
Προσφέρονται δύο άξονες, δύο
βίδες, δύο καπάκια μονής άκρης
και μία ίσια σύνδεση πινάκων (δύο
κατευθύνσεων) για κάθε
διαχωριστικό. Τα στηρίγματα
περιλαμβάνονται σε πακέτο του
ενός και παραγγέλνονται
ξεχωριστά.
Σετ ευέλικτων αγκίστρων:
αποτελείται από 2 x ευέλικτα λευκά
άγκιστρα, 2 x πετονιές Perlon 150
εκ., 2 x άγκιστρα.

Partition walls

Set of flexible wall hooks:
consists of 2 x flexible white wall
hook, 2 x 150 cm Perlon cord, 2 x
hook.

Set flexiblen Wandhaken: besteht
aus 2 x flexible weiße Wandhaken,
2 x 150 cm Perlon-schnur, 2 x
Haken.

Καπάκια σύνδεσης /
Connector caps
4 κατευθύνσεων / 4 way

30

8

140
110

180

145
115

185

2

10

80

100

120

85

105

125

51401.053
51401.052
51401.051
14013.150
14013.151
14013.152

30

50

10

Κωδικός είδους
Article number

1
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14010.115

ΤΟΙΧΟΣ - ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑΣ

GR

WHITEBOARD WALL

Τοίχος - Ασπροπίνακας

Οι λύσεις μας για τοίχους - (ασπρο)πίνακες σας
βοηθούν να δημιουργήσετε μία ατελείωτη
επιφάνεια ασπροπίνακα. Οι πλάκες του
ασπροπίνακα είναι κατασκευασμένες από
υψηλής ποιότητας πορσελάνη. Ως εκ τούτου, οι
πλάκες είναι κατάλληλες για εντατική χρήση.
Μπορείτε να γράψετε πάνω στις πλάκες, να τις
καθαρίσετε ξηρά και είναι επιπλέον μαγνητικές
και πολύ ανθεκτικές. Οι τοίχοι διατίθονται σε
διαφορετικά μεγέθη και επιφάνειες γραφής,
όπως λευκή πορσελάνη, μεταλλικό γκρι, γκρι
και πράσινο κιμωλίας.
D

Whiteboardwand

Mit unseren (White)boardwandlösungen erschaffen Sie eine durchgehende
Weisswandoberfläche. Die Weisswand-paneele
sind hergestellt aus hochwertig emailliertem
Stahl. Die Oberfläche ist daher geeignet für sehr
intensiver Nutzung. Die Paneele sind
beschreibbar, trocken löschbar, magnethaftend
und dauerhaft. Die Wände sind erhältlich in
verschiedenen Formate und Schreiboberflächen,
wie z.b. weißen Email, metallic grau, Kreide grün
und grau.
GB

Whiteboard Wall

Our (white)board wall solutions help you to
create an endless whiteboard surface. The
whiteboard panels are made of high-quality
enamel steel. Thereby the panels are suitable for
intensive use. The panels are writable, dry
erasable, magnetic and very durable. The walls
are available in different sizes and writing
surfaces, such as white enamel, metallic grey,
chalk grey and green.

1,5

max 240

Τοίχος - Ασπροπίνακας (λευκή πορσελάνη)
Whiteboard Wall enamel steel (enamel white)
		
		
max 500
1,5

Κωδικός είδους
Article number
13008.102
13008.101
13008.100

max 200

Κατά παραγγελία μεγέθη και άλλες επιφάνειες
Bespoke sizes and other surfaces on request

 Acc.: p. 218, 220-223, 227-228
max 600

www.conceptum.gr
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ΤΟΙΧΟΣ - ΓΥΑΛΙ

GR

GLASS WALL

Τοίχος - Γυαλί

Δημιουργήστε μία ατελείωτη και στυλάτη
επιφάνεια γραφής χρησιμοποιώντας τις λύσεις
τοίχων - γυαλιών. Οι γυάλινες πλάκες είναι
κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας
ψημένο γυαλί πάχους 6 χλστ. Η επιφάνεια είναι
πολύ ανθεκτική και κατάλληλη για εντατική
χρήση. Μπορείτε να γράψετε πάνω στις πλάκες,
να τις καθαρίσετε ξηρά και είναι επιπλέον
μαγνητικές και πολύ ανθεκτικές. Οι τοίχοι
διατίθονται σε οποιοδήποτε υπάρχον RAL χρώμα
και μπορούν να κατασκευαστούν πλήρως
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

D

Glaswand

Mit unseren Glaswandlösungen erschaffen Sie
einfach eine unendliche Glasoberfläche. Die
Glaspaneele sind hergestellt aus 6 mm dick
hochwertiges gehärtetes Glas. Deswegen sind
die Paneele geeignet für sehr intensiver
Nutzung. Die Paneele sind beschreibbar, trocken
löschbar, magnet-haftend und dauerhaft. Die
Wände sind erhältlich in allen vorhandenen RAL
Farben und können auf Maß angefertigt werden.
Das Produkt kann deshalb vollständig nach Ihren
Wünschen hergestellt werden. Exklusiv für den
Niederländischen und Belgischen Markt.
GB

Glass Wall

Create an endless and stylish writing surface
using the glass wall solutions. The glass panels
are made of 6 mm thick high-quality tempered
glass. The surface is very durable and suitable for
intensive use. The panels are writable, dry
erasable, magnetic and very durable. The walls
are available in any existing RAL colour and can
be crafted entirely to your preferences.

Τοίχος - Γυαλί
Glass Wall

120

240

120

Μέγεθος
Size
Τοίχος - γυαλί σε μεγέθη και χρώματα κατά
παραγγελία. Μέγιστο 120x240 εκ. (ΥxΦ) ανά πλάκα.

Κωδικός είδους
Article number

Custom glass wall, besproke size and colour. Max
120x240 cm (HxW) per panel.

14900.999

14900.998

 Acc.: p. 219, 221-224, 228
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ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

PIN WALL

Τοίχος Ανακοινώσεων
χωρίς Πλαίσιο
Δημιουργήστε μία ατελείωτη επιφάνεια τοίχου
ανακοινώσεων. Οι πλάκες ανακοινώσεων είναι
κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας
λινοτάπητα φελλού. Εξαιτίας της δυνατότητας
τους για αυτόματη αποκατάσταση, οι πλάκες
είναι ανθεκτικές και κατάλληλες για εντατική
χρήση. Οι στυλάτες πλάκες ανακοινώσεων
τοποθετούνται χωρίς πλαίσιο. Οι τοίχοι
διατίθονται σε διάφορα χρώματα, όπως μαύρο,
γκρι, κόκκινο, μπλε και πορτοκαλί. Δείτε τη
σελίδα 25 για όλα τα διαθέσιμα χρώματα.

D

Pinnwand
Ohne Rahmen

Mit unseren Pinnwandlösungen erschaffen Sie
einfach eine durchgehende Pinnwandoberfläche. Die bulletin Pinn Paneele sind
hergestellt aus hochwertige Kork-Linol. Wegen
der Selbst-Wiederherstellung sind die Paneele
dauerhaft und geeignet für intensiver Nutzung.
Die stilvolle Pinnpa-neele werden ohne
Randprofile installiert. Die Wände sind in
verschiedenen Farben erhältlich; u.a. schwarz,
grau, rot, blau und orange.
Die komplette Farbauswahl finden Sie auf Seite
25.

Pin Wall
without Frame
Create an endless pin wall surface. The bulletin
pin panels are made of high-quality cork
linoleum. Because of its self-repairing capacity
the panels are durable and suitable for intensive
use. The stylish pin panels are placed without
frame. The walls are available in several colours,
such as black, grey, red, blue and orange.
Please refer to page 25 for all available colours.

120

120

Τοίχος ανακοινώσεων
Pin Wall

1,6

		
		

		
		

Κωδικός είδους
Article number
11609.001

200

11609.002
11609.003
11609.004

 Acc.: p. 225

www.conceptum.gr
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DESIGN

GR

DESIGN RAIL SYSTEM

Σύστημα Ράγας Design

Επιτοίχιο σύστημα ράγας από λευκό αλουμίνιο, 240 εκ. σε μήκος.
Διατίθεται σε μονή και διπλή έκδοση και περιλαμβάνει ρολά με
πιάστρες φύλλων, καπάκια τελειώματος, υλικά σύνδεσης και
εγκατάστασης. Προσφέρεται και μία μακριά πλαστική λωρίδα
καλύμματος 240 εκ. μαζί με τη διπλή ράγα.
Λωρίδα καλύμματος για μονή ράγα
Λευκή λωρίδα καλύμματος από λευκό αλουμίνιο 240 εκ. για τοποθέτηση
σε μονή ράγα.
D

Design Schienensystem

Weißes Alu-Wandschienensystem, 240 cm. Lieferbar als Einzel- oder
Doppelschiene, einschl. Papierklemmrollen, Endkappen, Verbindungsstück und Montagematerial. Bei der Doppelschiene wird auch
der Kunststoff-Abdeckstreifen von 240 cm mitgeliefert.
Abdeckstreifen Einzelschiene
Weißer Alu-Abdeckstreifen 240 cm für Einzelschiene.
GB

Design Rail System

White aluminium wall rail system, 240 cm in length. Available in single and
double version and includes paper clamp rolls, end caps, connector and
mounting material. A plastic 240 cm long cover strip is supplied with the
double rail.
Cover strip for single rail
White aluminium 240 cm cover strip for placement in single rail.

Διπλή Ράγα Design, 240 εκ.
Design Rail double, 240 cm
		
		
		

Κωδικός είδους
Article number
12104.100

Μονή Ράγα Design, 240 εκ.
Design Rail single, 240 cm
		
		
		

el

Μονή Ράγα Design, λωρίδα καλύμματος αλουμινίου 240 εκ.
Design Rail single, aluminium cover strip 240 cm

5
4

240

		

bbel

		
		
		

Single Rail
8
4

240

		

Κωδικός είδους
Article number
12102.100

Double Rail
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Κωδικός είδους
Article number
12106.100

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DESIGN
GR

DESIGN RAIL SYSTEM

Αξεσουάρ

Σετ αντάπτορες Π λήρες σετ υλικών συναρμολόγησης,
συμπεριλαμβανομένων βάσεων απόστασης και συρόμενων κομματιών
για την τοποθέτηση ενός προϊόντος στην ανώτερη ή κατώτερη ράγα.
Γρήγορο και έυκολο στη συναρμολόγηση.
Πολυ-λειτουργικά άγκιστρα Σετ 4 πολυ-λειτουργικών αγκίστρων για
τοποθέτηση μέσα στο Σύστημα Ράγας Design.
Γωνιακά κομμάτια Γωνιακά κομμάτια 90 μοιρών για μονή ή διπλή ράγα.
Τα στοιχεία μπορούν να περαστούν μέσα από τις γωνίες και τα κομμάτια
χωρίς να χρειαστεί να αφαιρεθούν από τη ράγα.
D

Zubehör

Adaptersatz Komplettes Set Montagematerial, wie z.B. Abstand-halter
und Gleitstücke zur Aufhängung eines Produkts an die oberste oder
unterste Schiene. Einfach und schnell zu montieren.
Mehrzweckhaken Set mit 4 Mehrzweckhaken für Anwendung mit dem
Design Schienensystem.
Eckelemente Eckelement 90 Grad für Einzel- oder Doppelschie-nen. Die
Produkte können um die Ecken und Eckelemente geführt werden, ohne
sie von der Schiene abnehmen zu müssen.
GB

Accessories

Adapter set Complete set of assembly materials, including distance
holders and sliding blocks for placing a product on the upper or lower rail.
Quick and easy to assemble.
Multifunctional hooks Set of 4 multifunctional hooks for placement
inside the Design Rail System.
Corner pieces Corner piece 90 degrees for single or double rail. The
elements can be led through the corner and corner pieces without the
need to remove them from the rail.

Ενιαίο σετ αντάπτορες για Ράγα Design
Design Rail adapter set universal
Κωδικός είδους
Article number
13013.100

Μονή Ράγα Design, γωνιακό κομμάτι 90º
Design Rail single, corner piece 90°
Κωδικός είδους
Article number
14022.101

Διπλή Ράγα Design, γωνιακό κομμάτι 90º
Design Rail double, corner piece 90°
Κωδικός είδους
Article number
14022.102

Ράγα Design, 4 πολυ-λειτουργικά άγκιστρα
Design Rail, 4 multifunctional hooks
Κωδικός είδους
Article number
14022.100

www.conceptum.gr
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DESIGN

	

DESIGN RAIL SYSTEM

Ασπροπίνακες
Ράγας Design

	

Ελαφρύς ασπροπίνακας πορσελάνης
(800οC). Με λευκό πλαίσιο Design, γκρι
συνθετικά καπάκια προστασίας των
γωνιών και μία θήκη μαρκαδόρων από
λευκό αλουμίνιο 30 εκ. Προσφέρεται με
σετ αντάπορες για συναρμολόγηση στη
ράγα.
Είναι μαγνητικός και ξηρού καθαρισμού.

Weißwandtafel
Design Schiene

Design Rail
whiteboards
Lightweight enamelled whiteboard
(800ºC). Finished in the white
Design frame, grey synthetic corner caps
and a 30 cm white aluminium pen tray.
Supplied with adapter set for assembly to
the rail.
Magnetic and dry erasable.

Leichte emaillierte Weißwandtafel
(800ºC). Weißer Design-Rahmen mit
grauen Kunststoff-Eckelementen und
weißer Alu-Stiftablage 30 cm. Wird
geliefert inklusiv Adapterset für Montage
an die Schiene. Magnethaftend und
trocken ab-wischbar.

Ασπροπίνακας Ράγας Design, πορσελάνης
Design Rail whiteboards, enamel

60

90

4,5-10

90

120

180

		
		

Κωδικός είδους
Article number

		
		
		

11102.100
11102.101
11102.102

 Acc.: p. 218, 220-223, 227
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DESIGN

Πίνακες ανακοινώσεων
Ράγας Design
Πίνακες ανακοινώσεων με επιφάνεια
ανακοινώσεων γκρι, φελλού, μπλε τσόχας
ή γκρι τσόχας. Με λευκό πλαίσιο Design
και γκρι συνθετικά καπάκια προστασίας
των γωνιών. Προσφέρεται με σετ
αντάπτορες για συναρμολόγηση στη
ράγα.

	

DESIGN RAIL SYSTEM

Design Rail
pin boards

Pinntafeln
Design Schiene

Pinntafeln, Oberfläche entweder Bulletingrau, Presskork, oder blauer oder grauer
Filz. Mit weißen Design-Rahmen mit
grauen Kunststoff-Ec-kelementen. Inklusiv
Adaptersatz für Montage an die Schiene.

Pin boards with bulletin grey, cork, blue
felt or grey felt pin surface. Finished in
the white Design frame, with grey
synthetic corner caps. Supplied with
adapter set for assembly to the rail.

Πίνακες ανακοινώσεων Ράγας Design
Design Rail pin boards
Κωδικός είδους

		
60 x 90 εκ.

11202.101
11202.102

		
60 x 90 εκ.

11202.104
11202.105

		
60 x 90 εκ.

11202.106
11202.107

		
60 x 90 εκ.

11202.108
11202.109

Article number

90

4,5-10

		
		

60

		

 Acc.: p. 225
90
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DESIGN

GR

DESIGN RAIL SYSTEM

Πίνακας σεμιναρίων
Ράγας Design

Πίνακας σεμιναρίων με μαγνητική επιφάνεια
πορσελάνης (800οC) ξηρού καθαρισμού, με
λευκό πλαίσιο Design και γκρι συνθετικά
καπάκια προστασίας των γωνιών.
Προσφέρεται με σετ αντάπτορες και θήκη
μαρκαδόρων 30 εκ. Τα ενιαία σημεία
επικόλλησης φύλλων είναι κατάλληλα για
διάφορα μεγέθη φύλλων σεμιναρίου.
D

Flipchart Design Schiene

Flipchart mit magnethaftende und trocken
abwischbare emaillierter Stahl-Schreibfläche
(800ºC) mit weißen Design-Rahmen und
grauen Kunststoff-Eckelementen. Inklusiv
Adaptersatz und Stiftablage 30 cm. Die
universellen Papieraufhängepunkte sind
geeignet für verschiedene Abmessungen
Flipchart-papier.
GB

Design Rail flipchart

Flipchart with a magnetic and dry erasable
enamel writing surface (800ºC) finished in the
white Design frame with grey synthetic
corner caps. Supplied including adapter set
and 30 cm pen tray. The universal paperattachment points are suitable for various
flipchart paper sizes.

80

7

Πίνακας σεμιναρίων Ράγας Design
Design Rail flipchart

117
108

		
		

Κωδικός είδους
Article number
12205.100

 Acc.: p. 218, 220-223, 227-226
75,5

30
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Χάρτες Ράγας Design

Διατίθονται τριών ειδών χάρτες: της
Ολλανδίας, της Ευρώπης και παγκόσμιος. Με
λευκό πλαίσιο Design και γκρι συνθετικά
καπάκια προστασίας των γωνιών.
Προσφέρεται με σετ αντάπτορες και θήκη
μαρκαδόρων 30 εκ.
Είναι μαγνητικός και ξηρού καθαρισμού.
D

Landkarten Design Schiene

Es gibt drei Varianten der Karte die
Niederlande, Europa und der Welt. Mit
weißen Design-Rahmen mit grauen
Kunststoff-Eckelementen. Inklusiv
Adaptersatz und Stiftablage 30 cm.
Magnethaftend und trocken abwisch-bar.
GB

Design Rail maps

There are three kinds of maps are available:
the Netherlands, Europe and the world.
Finished in the white Design frame with grey
synthetic corner caps. Supplied including
adapter set and 30 cm pen tray.
Magnetic and dry erasable.

Χάρτες Ράγας Design
Design Rail maps
Κωδικός είδους

		

Article number

4,5-10

95

100

130

11102.110

100

127

11102.116

136

11102.117

3

 Acc.: p. 218, 220-223, 227
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Οθόνη προβολής
Ράγας Design

Επιφάνεια οθόνης προβολής από
σκληρυμένο λευκό πολυστυρένιο ματ.
Προσοχή: δεν είναι γραφής! Με λευκό
πλαίσιο Design και γκρι συνθετικά καπάκια
προστασίας των γωνιών. Προσφέρεται με
σετ αντάπτορες για συναρμολόγηση στη
ράγα.
D

Bildwand Design Schiene

Bildwand hergestellt aus einem hartem,
mattweißem Schaumkunststoff. Achtung:
nicht beschreibbar!
Mit weißen Design-Rahmen mit grauen
Kunststoff-Eckelementen. Inklusiv Adaptersatz für Montage an die Schiene.
GB

Design Rail projection screen

Projection screen surface is made of matt
white hardened polystyrene. Attention: not
writable!
Finished in the white Design frame with grey
synthetic corner caps. Supplied with adapter
set for assembly to the rail.

16-21

180

Οθόνη προβολής Ράγας Design
Design Rail projection screen

150

35º

111

125

		
		

Κωδικός είδους
Article number
12207.100
12207.101
12207.103
12207.107

 Acc.: p. 218, 220-223, 227
125

145 150 180

10
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Πίνακες προβολής
Ράγας Design

Projektionstafeln
Design Schiene

Design Rail
projection boards

Mattweiß emaillierte Weißwandtafel
geeignet für Projektion und Boardmarker! Magnethaftend und trocken
löschbar. Weißer Design-Rahmen mit
grauen Kunststoff-Eckelementen und
weißer Stiftablage 30 cm. Wird geliefert
inklusiv Adaptersatz für Montage an die
Schiene.

Matt white enamelled whiteboard, suited
for projection and board markers!
Magnetic and dry erasable. Finished in
the white Design frame, grey synthetic
corner caps and a 30 cm white aluminium
pen tray. Supplied with adapter set for
assembly to the rail.

	

Ασπροπίνακας λευκής πορσελάνης
ματ, κατάλληλος για προβολή και για
μαρκαδόρους πίνακα! Είναι μαγνητικός
και ξηρού καθαρισμού. Με λευκό
πλαίσιο Design, γκρι συνθετικά
καπάκια προστασίας των γωνιών και
μία θήκη για μαρκαδόρους από λευκό
αλουμίνιο 30 εκ. Προσφέρεται με σετ
αντάπτορες για τη συναρμολόγηση
στη ράγα.

Πίνακας προβολής Ράγας Design
Design Rail projection board

4,5-10

16:10

		
		

118
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Κωδικός είδους
Article number
11102.161
11102.160

 Acc.: p. 218, 220-223, 227
157
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Ράφια Ράγας Design

Δύο ράφια σε ράγα για βιβλία, αξεσουάρ
γραφείου, τηλεόραση / βίντεο, κλπ. Με
λευκό πλαίσιο Design και γκρι συνθετικά
καπάκια προστασίας των γωνιών.
Προσφέρεται με σετ αντάπτορες για
συναρμολόγηση στη ράγα. Το πάνω ράφι
είναι ρυθμιζόμενο σε 8 επίπεδα. Μέγιστο
βάρος: 25 κιλά συνολικά.
D

Regal Design Schiene

Regale Design Rail mit zwei Ablage-brettern
für Bücher, Bürobedarf, TV-/Video, usw. Mit
weißen Design-Rahmen mit grauen
Kunststoff-Eckelementen. Inklusiv
Adaptersatz für Montage an die Schiene. Das
obere Brett ist in 8 Höhen einstellbar.
Höchstgewicht: 25 kg total.
GB

Design Rail rack

Rail racks with two shelves for books, office
accessories, TV/video, etc. Finished in the
white Design frame with grey synthetic
corner caps. Supplied with adapter set for
assembly to the rail. The top shelf is
adjustable 8 heights. Maximum weight: 25 kg
in total.

4,5-10

Ράφια Ράγας Design, 2 ράφια 30 x 80 εκ.
Design Rail rack, 2 shelves 30 x 80 cm

13

39-86

110

Κωδικός είδους
Article number
12211.102

30

125

4,5-10

Ράφια Ράγας Design για τηλεόραση/βίντεο, 2 ράφια 50 x 80 εκ.
Design Rail TV/video rack, 2 shelves 50 x 80 cm

13

39-86

110

Κωδικός είδους
Article number
12211.100

125

50
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Θήκη φυλλαδίων Ράγας Design

Αυτή η θήκη φυλλαδίων χωράει 10
διαφορετικούς φακέλους DIN A4. Με λευκό
πλαίσιο Design και γκρι συνθετικά καπάκια
προστασίας των γωνιών. Προσφέρεται με
σετ αντάπτορες για συναρμολόγηση στη
ράγα.
Broschürenhalter Design Schiene

	

Dieser Broschürenhalter bietet Raum für 10
verschiedene DIN A4-Broschüren. Vorsehen
von weißen Design-Rahmen mit grauen
Kunststoff-Eckelementen. Inklusiv
Adaptersatz für Montage an die Schiene.
GB

Design Rail brochure holder

This brochure holder can hold ten different
DIN A4 folders. Finished in the white Design
frame with grey synthetic corner caps.
Supplied with adapter set for assembly to the
rail.

4,5-10

108

Θήκη φυλλαδίων Ράγας Design, μέγεθους 10 x A4
Design Rail brochure holder, 10 x A4 portrait
Κωδικός είδους
Article number

3
30,5

17
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Σύστημα Ράγας PartnerLine

Επιτοίχιο σύστημα ράγας από λευκό
αλουμίνιο, 240 εκ. σε μήκος, διαθέσιμο μόνο
σε έκδοση διπλής ράγας.
Προσφέρονται σετ αντάπτορες, ρολά με
πιάστρες φύλλων, καπάκια τελειώματος,
υλικό σύνδεσης και λωρίδα καλύμματος.
D

PartnerLine Schienensystem

Weißes Alu-Wandschienensystem, 240 cm
lang, nur als Doppelschiene. Montagematerial, Papierklemmrol-len, Endkappen,
Verbindungsstück und Abdeckstreifen
werden mitgeliefert.
GB

PartnerLine Rail System

White aluminium wall rail system, 240 cm in
length, only available as a double rail version.
Adapter set, paper clamp rolls, end caps,
connector and cover strip are supplied.

Διπλή Ράγα PartnerLine, 240 εκ.
PartnerLine Rail double, 240 cm
		
		
		
8
240

2
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Κωδικός είδους
Article number
12105.100
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Αξεσουάρ σετ αντάπτορες για
το Σύστημα Ράγας PartnerLine

Ολοκληρωμένο σετ υλικού συναρμολόγησης,
συμπεριλαμβανομένων βάσεων απόστασης
και συρόμενων κομματιών για την
τοποθέτηση ενός προϊόντος στην ανώτερη ή
την κατώτερη ράγα. Γρήγορο και έυκολο στη
συναρμολόγηση.
Γωνιακό κομμάτι για το Σύστημα Ράγας
Partnerline
Γωνιακό κομμάτι 90 μοιρών για διπλή ράγα,
Εξασφαλίζει κομψή γωνιακή σύνδεση μεταξύ
δύο διπλών ραγών.

D

Zubehör
Adaptersatz PartnerLine
Schienensy-stem

Aufhängung eines Produkts an die oberste
oder unterste Schiene. Einfach und schnell zu
montieren.
Eckelement PartnerLine Schienensy-stem
Eckelement 90 Grad für Doppelschiene. Für
eine elegante Eckverbindung zwi-schen zwei
Doppelschienen.
GB

Accessories
Adapter set PartnerLine
Rail System

Complete set of assembly materials, including
distance holders and sliding blocks for placing
a product on the upper or lower rail. Quick and
easy to assemble.
Corner piece PartnerLine Rail System
Corner piece 90 degrees for double rail.
Ensures an elegant corner connection
between two double rails.

Ράγα PartnerLine, σετ αντάπτορες adapterset
PartnerLine Rail, adapter set
Κωδικός είδους
Article number
13013.101

Ράγα PartnerLine, γωνιακό κομμάτι 90º
PartnerLine Rail, corner piece 90°
Κωδικός είδους
Article number
14022.103
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PARTNERLINE RAIL SYSTEM

	

Aσπροπίνακες
Ράγας PartnerLine

Ελαφρύς ασπροπίνακας πορσελάνης
(800ºC). Με λευκό πλαίσιο PartnerLine,
λευκά συνθετικά καπάκια προστασίας
των γωνιών και μία θήκη για
μαρκαδόρους λευκή συνθετική 30 εκ.
Προσφέρεται με σετ αντάπτορες για
συναρμολόγηση στη ράγα.

PartnerLine Rail
whiteboards

Weißwandtafeln
PartnerLine Schiene

Lightweight enamelled whiteboard
(800ºC). Finished in the white Partner-Line
frame, with white synthetic corner caps
and a 30 cm white synthetic pen tray.
Supplied with adapter set for assembly to
the rail.

Leichte, emaillierte WeißwandTafel
(800ºC). Mit weißen PartnerLine-Rahmen
mit weißen Kunststoff-Eckelementen und
weißer Kunststoff Stiftablage 30 cm.
Inklusiv Adapter-satz für Montage an die
Schiene. Magnethaftend und trocken abwischbar.

Ασπροπίνακες Ράγας PartnerLine, πορσελάνης
PartnerLine Rail whiteboards, enamel

60

90

5,5-8

		
		

Κωδικός είδους
Article number

		
		
		

11106.100
11106.101
11106.102

 Acc.: p. 218, 220-223, 227
90

120

180

2
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Πίνακες ανακοινώσεων
Ράγας PartnerLine

Πίνακες ανακοινώσεων με επιφάνεια
ανακοινώσεων γκρι, φελλού, μπλε
τσόχας ή γκρι τσόχας. Με λευκό πλαίσιο
PartnerLine και λευκά συνθετικά καπάκια
προστασίας των γωνιών. Προσφέρεται με
σετ αντάπτορες για συναρμολόγηση στη
ράγα.

	

PARTNERLINE RAIL SYSTEM

Pinntafeln
PartnerLine Schiene

PartnerLine Rail
pin boards

Pinntafel, Oberfläche entweder Bulletingrau, Presskork, oder blauer oder grauer
Filz. Mit dem weißen PartnerLineRahmen mit weißen KunststoffEckelementen. Inklu-siv Adaptersatz für
Montage an die Schiene.

Pin boards with bulletin grey, cork,
blue felt, or grey felt pin surface.
Finished in the white PartnerLine
frame with white synthetic corner
caps. Supplied with adapter set for
assembly to the rail.

Πίνακες ανακοινώσεων Ράγας PartnerLine
PartnerLine Rail pin boards
		
		

Κωδικός είδους

		
60 x 90 εκ.

11207.101
11207.102

		
60 x 90 εκ.

11207.104
11207.105

		

		
90 x 120 εκ.
60 x 90 εκ.

11207.110
11207.106
11207.107

		

		
90 x 120 εκ.
60 x 90 εκ.

11207.111
11207.108
11207.109

60

90

5,5-8

Article number

 Acc.: p. 225
90
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Πίνακας σεμιναρίων
Ράγας PartnerLine

Πίνακας σεμιναρίων με μαγνητική
επιφάνεια γραφής πορσελάνης (800oC)
ξηρού καθαρισμού, με λευκό πλαίσιο
PartnerLine και λευκά συνθετικά
καπάκια προστασίας των γωνιών.
Προσφέρεται με σετ αντάπτορες και
θήκη μαρκαδόρων 30 εκ. Τα ενιαία
σημεία επικόλλησης φύλλων είναι
κατάλληλα για διαφόρα μεγέθη φύλλων
σεμιναρίου.
	

Flipchart
PartnerLine Schiene

Flipchart magnethaftend und trocken
abwischbar emaillierter Stahl-Schreibfläche
(800ºC), mit weißen PartnerLine-Rahme mit
weißen Kunststoff-Eckelementen. Inklusiv
Adaptersatz und Stiftablage 30 cm. Die
universellen Papieraufhängepunkte sind
geeignet für verschiedene Abmes-sungen
Flipchart papier.
GB

PartnerLine Rail flipchart

Flipchart with a magnetic and dry erasable
enamel writing surface (800ºC), finished in the
white PartnerLine frame with white synthetic
corner caps. Supplied including adapter set
and 30 cm pen tray. The universal paper
attachment points are suitable for various
flipchart paper sizes.

Πίνακας σεμιναρίων Ράγας PartnerLine
PartnerLine Rail flipchart

2

70

120
106

		
		
		

74

Κωδικός είδους
Article number
12205.101

 Acc.: p. 218, 220-223, 227-226

27
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Χάρτες Ράγας PartnerLine

Διατίθονται τριών ειδών χάρτες: της
Ολλανδίας, της Ευρώπης και παγκόσμιος.
Με λευκό πλαίσιο PartnerLine και λευκά
συνθετικά καπάκια προστασίας των γωνιών.
Προσφέρεται με σετ αντάπτορες και θήκη
μαρκαδόρων 30 εκ.
Είναι μαγνητικός και ξηρού καθαρισμού.

	

Landkarten PartnerLine
Schiene

Es gibt drei Varianten der Karte die
Niederlande, Europa und der Welt. Mit
weißen PartnerLine-Rahmen mit weißen
Kunststoff-Eckelementen. Inklusiv
Adaptersatz und Stiftablage 30 cm.
Magnethaftend und trocken abwisch-bar.

GB

PartnerLine Rail Maps

There are three kinds of maps available: the
Netherlands, Europe and the world.
Finished in the white PartnerLine frame
with white synthetic corner caps. Supplied
including adapter set and 30 cm pen tray.
Magnetic and dry erasable.

Χάρτες Ράγας PartnerLine
PartnerLine Rail maps
Κωδικός είδους

		

Article number

5,5-8

95

100

130

11106.110

100

127

11106.116

136

11106.117

3

 Acc.: p. 218, 220-223, 227
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Οθόνη προβολής
Ράγας PartnerLine
Η επιφάνεια οθόνης προβολής είναι
κατασκευασμένη από σκληρυμένο λευκό
πολυστυρένιο ματ. Προσοχή: δεν είναι
γραφής! Με λευκό πλαίσιο PartnerLine και
λευκά συνθετικά καπάκια προστασίας των
γωνιών.
Προσφέρεται με σετ αντάπτορες για
συναρμολόγηση στις ράγες.
D

Bildwand
PartnerLine Schiene

Bildwand aus hartem, mattweißem
Schaumkunststoff.
Achtung: nicht beschreibbar!
Mit weißen PartnerLine-Rahmen mit weißen
Kunststoff-Eckelementen. Inklusiv
Adaptersatz für Montage an die Schiene.
PartnerLine Rail
projection screen
Projection screen surface is made of matt
white hardened polystyrene. Attention: not
suitable for writing! Fini-shed in the white
PartnerLine frame with white synthetic
corner caps.
Supplied with adapter set for assembly to the
rail.

13,5-16,5

180

Οθόνη προβολής Ράγας PartnerLine
PartnerLine Rail projection screen

150

35º

111

125

		
		

125

145 150 180

Κωδικός είδους
Article number
12207.104
12207.105
12207.106
12207.108

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

10,5
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Πίνακες προβολής
Ράγας PartnerLine

	

Ασπροπίνακας λευκής πορσελάνης ματ
κατάλληλος και για προβολή και για
μαρκαδόρους! Είναι μαγνητικός και ξηρού
καθαρισμού. Με λευκό πλαίσιο PartnerLine,
λευκά συνθετικά καπάκια προστασίας των
γωνιών και μία θήκη για μαρκαδόρους 30 εκ.
Προσφέρεται με σετ αντάπτορες για
συναρμολόγηση στη ράγα.

PartnerLine Rail
projection boards

Projektionstafeln
PartnerLine Schiene

Mattweiß emaillierte Weißwandtafel
geeignet für Projektion und Board-marker!
Magnethaftend und trocken löschbar. Mit
weißen PartnerLine-Rahmen mit weißen
Kunststoff-Eckelementen und weißer
Kunststoff Stiftablage 30 cm. Inklusiv
Adapter-satz für Montage an die Schiene.

Matt white enamelled whiteboard suited
for projection and board markers!
Magnetic and dry erasable. Finished in the
white PartnerLine frame with white
synthetic corner caps and a 30 cm white
synthetic pen tray. Supplied with adapter
set for assembly to the rail.

Πίνακας προβολής Ράγας PartnerLine
PartnerLine Rail projection board

5,5-8

16:
10
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Κωδικός είδους
Article number
11106.161
11106.160

 Acc.: p. 218, 220-223, 227
157
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Ράφια Ράγας PartnerLine

Δύο ράφια σε ράγα για βιβλία, αξεσουάρ
γραφείου, τηλεοράσεις/βίντεο, κλπ. Με
λευκό πλαίσιο PartnerLine και λευκά
συνθετικά καπάκια προστασίας των γωνιών.
Προσφέρεται με σετ αντάπτορες για
συναρμολόγηση στη ράγα. Το πάνω ράφι
είναι ρυθμιζόμενο σε 8 επίπεδα. Μέγιστο
βάρος: 25 κιλά συνολικά.
D

Regale PartnerLine Schiene

Regale PartnerLine Schiene mit zwei
Ablagebrettern für Bücher, Bürobedarf, TV/
Video, usw. Mit weißen Partner-Line-Rahme
mit weißen Kunststoff-Eckelementen. Inklusiv
Adaptersatz für Montage an die Schiene. Das
obere Brett ist in 8 Höhen einstellbar.
Höchstgewicht: 25 kg total.
GB

PartnerLine Rail rack

Rail racks with two shelves for books, office
accessories, TV/video, etc. Finished in the
white PartnerLine frame with white synthetic
corner caps. Supplied with adapter set for
assembly to the rail. The top shelf is to 8
heights adjustable. Maximum weight: 25 kg in
total.

5,5-8

39-86

110

Ράφια Ράγας PartnerLine, 2 ράφια 30 x 80 εκ.
PartnerLine Rail rack, 2 shelves 30 x 80 cm

13

Κωδικός είδους
Article number
12211.106

90

30

5,5-8

Ράφια Ράγας PartnerLine, 2 ράφια 50 x 80 εκ.
PartnerLine Rail TV/video rack, 2 shelves 50 x 80 cm

13

39-86

110

Κωδικός είδους
Article number
12211.104

90

50
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Θήκη φυλλαδίων
Ράγας PartnerLine
Αυτή η θήκη φυλλαδίων χωράει έως και 10
διαφορετικούς φακέλους DIN A4. Με
λευκό πλαίσιο PartnerLine και λευκά
συνθετικά καπάκια προστασίας των
γωνιών.
Προσφέρεται με σετ αντάπτορα για
συναρμολόγηση στη ράγα.
Broschürenhalter
PartnerLine Schiene
Dieser Broschürenhalter bietet Raum für 10
verschiedene DIN A4- Broschüren. Mit
weißen PartnerLine-Rahme mit weißen
Kunststoff-Eckelementen. Inklusiv
Adaptersatz für Montage an die Schiene.
PartnerLine Rail
brochure holder
This brochure holder can hold up to 10
different DIN A4 folders.
Finished in the white PartnerLine frame
with white synthetic corner caps. Supplied
with adapter set for assembly to the rail.

5,5-8

Θήκη φυλλαδίων Ράγας PartnerLine, μέγεθος 10 x A4
PartnerLine Rail brochure holder, 10 x A4 portrait
108
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

SUSPENSION SYSTEMS

Σετ Ράγας Clip που
συνδέεται στο ταβάνι
Επιτοίχια ράγα από λευκό αλουμίνιο για το
κρέμασμα μικρών ασπροπινάκων και
πινάκων ζωγραφικής. Προσφέρεται με χώρο
για να κρύψετε τα καλώδια. Το σετ
αποτελείται από δύο ράγες μήκους 150 εκ.
και συπεριλαμβάνει υλικά εγκατάστασης.
Σετ ράγας ταβανιού
Ράγα ταβανιού από μαύρο αλουμίνιο για το
κρέμασμα μικρών ασπροπινάκων και
πινάκων ζωγραφικής. Κατάλληλος για
εγκατάσταση στις πλαϊνές άκρες
συστημάτων ταβανιού. Το σετ αποτελείται
από δύο ράγες μήκους 150 εκ. και υλικά
εγκατάστασης.
	

Set Clipschiene
Deckenanschluss

Weiße Alu-Wandschiene
Deckenanschlussfür Aufhängung kleinen
Weißwandtafeln und Bildern. Mit Raum zum
Verbergen von Schnüren. Das Set besteht
aus zwei Schienen von je 1,5 m Länge.
Inklusiv Aufhängungs-material.
Set Deckenrail
Schwarze Alu-Deckenschiene für
Aufhängung kleinen Weißwandtafeln und
Bildern. Für Deckenmontage direkt an die
Decke in die Schattenfuhe. Das Set besteht
aus 2 Schienen von je 1,5 m, inklusiv
Aufhängungsmaterial.
	

Clip Rail Set
connecting to ceiling

White aluminium wall rail for hanging down
small whiteboards and paintings. Supplied
with space for hiding cables. The set
consists of two rails 150 cm in length,
inclusief and mounting materials.
Ceiling Rail Set
Black aluminium ceiling rail for hanging
down small whiteboards and paintings. For
mounting to side ledges of ceiling systems.
The set consists of two rails 150 cm in
length, and mounting materials.

Σετ Ράγας Clip που συνδέεται στο ταβάνι, λευκό
Clip Rail Set connecting to ceiling, white

3,5
1,5

150

1,5
150

1,5
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

SUSPENSION SYSTEMS

GR
Σετ ανάρτησης
Σετ εγκατάστασης ασπροπινάκων
Σετ ανάρτησης ασπροπινάκων για ράγα Clip ή ταβανιού. Το σετ
αποτελείται από δύο ατσάλινα καλώδια (150 εκ.), δύο άγκιστρα
εγκατάστασης και 4 καπάκια σταθεροποίησης για την προστασία του
τοίχου. Μέγιστο μέγεθος πίνακα: 90 x 120 εκ. Μέγιστο βάρος ανά
άγκιστρο: 15 κιλά.
Σετ εγκατάστασης πινάκων ζωγραφικής Perlon
Σετ δύο διάφανων πετονιών Perlon των 150 εκ. η καθεμία και δύο
άγκιστρα εγκατάστασης για να κρεμάτε πίνακες ζωγραφικής,
φωτογραφίες και ημερολόγια. Μέγιστο βάρος 4 κιλά ανά άγκιστρο.
Σετ εγκατάστασης πινάκων ζωγραφικής ατσάλινου καλωδίου
Σετ δύο ατσάλινων καλωδίων των 150 εκ. ο καθένας και δύο άγκιστρα
εγκατάστασης για να κρεμάτε πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες και
ημερολόγια. Μέγιστο βάρος 15 κιλά ανά άγκιστρο.

D
Aufhängesets
Aufhängeset Weißwandtafeln
Set zum Aufhängen von Weißwandtafeln an die Clipschiene oder
Deckenschiene. Das Set besteht aus zwei Stahldrähten (150 cm), zwei
Aufhängehaken und vier Stabilisierungskappen zum Schutz der Wand.
Größte Abmessung Tafeln: 90 x 120 cm. Höchstgewicht pro Haken: 15 kg.
Aufhängeset Gemälde Perlon
Set mit zwei transparanten Perlonschnüren von je 150 cm und zwei
Haken zum Aufhängen von Gemälden, Fotos und Kalendern.
Höchstgewicht pro Haken 4 kg.
Aufhängeset Gemälde Stahldraht
Set mit zwei Stahldrähten von je 150 cm und zwei Haken zum Aufhängen
von Gemälden, Fotos und Kalendern. Höchstgewicht pro Haken 15 kg.

GB
Suspension sets
Mounting set Whiteboards
Suspension set whiteboards for clip rail or ceiling rail. Set consists of two
steel cables (150 cm), two mounting hooks and four stabilisation caps for
protection of the wall. Maximum board size: 90 x 120 cm. Maximum
weight 15 kg per hook.
Mounting set Painting Perlon
Set of two transparent Perlon cords of 150 cm each, and two mounting
hooks for hanging up paintings, photos and calendars. Maximum weight
4 kg per hook.
Mounting set Painting Steel Cable
Set of two steel cables of 150 cm each and two mounting hooks for
hanging up paintings, photos and calendars. Maximum weight 15 kg per
hook.

Σετ εγκατάστασης ασπροπινάκων
Mounting set Whiteboards
Κωδικός είδους
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Σετ εγκατάστασης πινάκων ζωγραφικής ατσάλινου καλωδίου
Mounting set Painting Steel Cable

Σετ εγκατάστασης πινάκων ζωγραφικής Perlon
Mounting set Painting Perlon
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ΡΑΓΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

GR

PAPER RAIL

Ράγα χαρτιού

D

Επιτοίχιο σύστημα ράγας στο οποίο
μπορούν να κρεμαστούν γρήγορα
ζωγραφιές, αφίσες κλπ χωρίς να τους
προκληθεί ζημιά. Διατίθεται σε ανοιχτό
γκρι αλουμίνιο σε μήκη 100 εκ. και 200
εκ. Προσφέρεται με ανοίγματα εκ των
προτέρων και συμπεριλαμβάνει υλικά
κρεμάσματος.

GB

Papierschiene

Wandschienensystem, mit dem
Zeichnungen, Poster usw., schnell und
ohne Beschädigung aufgehängt werden
können. Erhältlich in hell-grauem
Aluminium in 100 cm und 200 cm Länge.
Wird vorgebohrt und inklu-siv
Aufhängungsmaterial geliefert.

Wall rail system on which drawings,
posters etc., can be hung up quickly
and without damaging them. Available
in light grey aluminium in 100 cm and
200 cm lengths. Supplied pre-drilled
and hanging materials included.

Ράγα χαρτιού, ανοιχτό γκρι αλουμίνιο
Paper rail, light grey aluminium
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Paper Rail
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