ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
SCHULTAFELN & DIDAKTIK
SCHOOL BOARDS & DIDACTICS

"Εξασφαλίζω
ότι μπορείς να
διδάξεις τους
μαθητές σου"

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Πίνακας πολλαπλών
επιφανειών με
επιτοίχια εγκατάσταση
Πίνακας πορσελάνης σε λευκό ή πράσινο
(800ºC), με 5 επιφάνειες γραφής. Πλαίσιο
ανοδιωμένου αλουμινίου 19 χλστ. με
συνθετικά καπάκια προστασίας των
γωνιών. Συμπεριλαμβάνει θήκη για
μαρκαδόρους/κιμωλίες με δύο θήκες για
σφουγγάρια και φτερά με επιφάνεια για
τη σκόνη. Εγκαθίσταται σε σταθερό
τοίχο. Είναι μαγνητικός και ξηρού
καθαρισμού.

100

	

Wandklapptafel, feste
Wandmontage
Tafel mit 5 Schreibflächen aus weiß
(800ºC) oder grün emailliertem Stahl.
Eloxierte 19 mm Alu-Rahmen mit
Kunststoff-Eckelementen, inklusiv
Ablageleiste mit zwei Kreide- und
Schwammablagen und Schmutzauffangrinnen an den Flügeln. Feste
Montage an Wand.
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

100

Multi surface board solid
wall fixation
Enamel steel board in white (800ºC) or
green, with 5 writing surfaces. Anodised
19 mm aluminium frame with synthetic
corner caps; including pen/chalk tray
with two sponge trays and wings with
dust trays. Mounting to a solid wall.
Magnetic and dry erasable.
	

2,2

100

200

MULTI SURFACE BOARDS

100

Πίνακας πολλαπλών επιφανειών με σταθερή επιτοίχια εγκατάσταση
Multi surface board solid wall fixation

10

34

100

2,2

Μέγεθος
Size

120

200

Κωδικός είδους
Article number
Λευκό White
		
		

Κωδικός είδους
Article number
Πράσινο Green
17110.100
17103.100

 Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227
34

10

180

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Klappschiebetafel mit
Federzugmechanik
Tafel mit 5 Schreibflächen aus weiß
(800ºC) oder grün emailliertem Stahl.
Eloxierte 19 mm Alu-Rahmen mit
Kunststoff Eckelementen, inklusiv
Ablageleiste mit zwei Kreide- und
Schwammablagen und Schmutzauffangrinnen an den Flügeln. Montage auf
einer nicht sichtbaren Federvor-richtung.
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

Πίνακας πολλαπλών επιφανειών
σε συρόμενο μηχανισμό
Πίνακας πορσελάνης σε λευκό ή πράσινο
(800ºC), με 5 επιφάνειες γραφής. Πλαίσιο
ανοδιωμένου αλουμινίου 19 χλστ. με
συνθετικά καπάκια προστασίας των
γωνιών. Συμπεριλαμβάνει θήκη για
μαρκαδόρους/κιμωλίες με δύο θήκες για
σφουγγάρια και φτερά με επιφάνεια για
τη σκόνη. Εγκαθίσταται σε σταθερό
τοίχο. Στερεωμένος σε κρυφό μηχανισμό
ελατηρίων.
Είναι μαγνητικός και ξηρού καθαρισμού.

	

100

100

Multi surface board on
sliding mechanism
Enamel steel board in white (800ºC) or
green, with 5 writing surfaces. Anodised
19 mm aluminium frame with synthetic
corner caps;including pen/chalk tray with
two sponge trays and wings with dust
trays. Mounting to a solid wall. Fixed on a
hidden spring mechanism.
Magnetic and dry erasable.
	

2,2

100

200

MULTI SURFACE BOARDS

10

100

100

2,2

120

200

10

50

Πίνακας πολλαπλών επιφανείων σε συρόμενο μηχανισμό
Multi surface board on sliding mechanism

96

Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
Λευκό White
		
		

Κωδικός είδους
Article number
Πράσινο Green
17150.100
17153.100

 Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227
171

www.conceptum.gr
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

MULTI SURFACE BOARDS

Πίνακας πολλαπλών
επιφανειών σε ερμάριο με
επιτοίχια εγκατάσταση

D

Tafel mit 5 Schreibflächen aus weiß
(800ºC) oder grün emailliertem Stahl.
Eloxierte 19 mm Alu-Rahmen mit
Kunststoff-Eckelementen, inklusiv
Ablageleiste mit zwei Kreide- und
Schwammablagen und Schmutzauffangrinnen an den Flügeln. Montage auf
einem Schrankgestell für Wandbefestigung.
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

Πίνακας πορσελάνης σε λευκό ή πράσινο
(800ºC), με 5 επιφάνειες γραφής. Πλαίσιο
ανοδιωμένου αλουμινίου 19 χλστ. με
συνθετικά καπάκια προστασίας των
γωνιών. Συμπεριλαμβάνει θήκη για
μαρκαδόρους/κιμωλίες με δύο θήκες για
σφουγγάρια και φτερά με επιφάνεια για
τη σκόνη. Εγκατεστημένος σε ερμάριο,
κατάλληλος για επιτοίχια εγκατάσταση.
Είναι μαγνητικός και ξηρού καθαρισμού.

200

100

	

Multi surface board on
cabinet, solid wall
fixation

Enamel steel board in white (800ºC) or
green, with 5 writing surfaces. Anodised
19 mm aluminium frame with synthetic
corner caps; including pen/chalk tray with
two sponge trays and wings with dust
trays. Mounted on a cabinet, suitable for
fixation to walls. Magnetic and dry
erasable.

2,2

Πίνακας πολλαπλών επιφανειών σε ερμάριο με επιτοίχια εγκατάσταση

100

120

100

Klappschiebetafel
auf Schrankgestell,
Wandmontage

Multi surface board on cabinet, solid wall fixation
Μέγεθος
Size
10

34

142

Κωδικός είδους
Article number
   
		
		

Κωδικός είδους
Article number
Πράσινο Green
17210.100
17203.100

 Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227

13
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

GR

Πίνακας πολλαπλών
επιφανειών σε ανεξάρτητο
ερμάριο

D

Tafel mit 5 Schreibflächen aus weiß
(800ºC) oder grün emailliertem Stahl.
Eloxierte 19 mm Alu-Rahmen mit
Kunststoff-Eckelementen, inklusiv
Ablageleiste mit zwei Kreide- und
Schwammablagen und Schmutzauffangrinnen an den Flügeln. Montage auf
einem freistehenden Schrank-gestell.
Magnethaftend und trocken abwischbar.

Πίνακας πορσελάνης σε λευκό ή
πράσινο (800ºC), με 5 επιφάνειες
γραφής. Πλαίσιο ανοδιωμένου
αλουμινίου 19 χλστ. με συνθετικά
καπάκια προστασίας των γωνιών.
Συμπεριλαμβάνει θήκη για
μαρκαδόρους/κιμωλίες με δύο θήκες
για σφουγγάρια και φτερά με επιφάνεια
για τη σκόνη. Εγκατεστημένος σε
ανεξάρτητο ερμάριο.
Είναι μαγνητικός και ξηρού
καθαρισμού.

200

100

	

Multi surface board on a
free-standing cabinet

Enamel steel board in white (800ºC) or
green, with 5 writing surfaces. Anodised
19 mm aluminium frame with synthetic
corner caps; including pen/chalk tray with
two sponge trays and wings with dust
trays. Mounted on a free-standing cabinet.
Magnetic and dry erasable.

2,2

Πίνακας πολλαπλών επιφανειών σε ανεξάρτητο ερμάριο
Multi surface board on a free-standing cabinet

100

120

100

Klappschiebetafel auf
Schrankgestell freiste-hend

MULTI SURFACE BOARDS

Μέγεθος
Size
10

34

Κωδικός είδους
Article number
Λευκό White
		
		

Κωδικός είδους
Article number
Πράσινο Green
17210.101
17203.101

 Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227
144

www.conceptum.gr
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

MULTI SURFACE BOARDS

Πίνακας πολλαπλών επιφανειών
σε κινητό ερμάριο

	

Πίνακας πορσελάνης σε λευκό ή πράσινο
(800ºC), με 5 επιφάνειες γραφής. Πλαίσιο
ανοδιωμένου αλουμινίου 19 χλστ. με
συνθετικά καπάκια προστασίας των
γωνιών. Συμπεριλαμβάνει θήκη για
μαρκαδόρους/κιμωλίες με δύο θήκες για
σφουγγάρια και φτερά με επιφάνεια για
τη σκόνη. Εγκατεστημένος σε κινητό
ερμάριο.
Είναι μαγνητικός και ξηρού καθαρισμού.

200

Tafel mit 5 Schreibflächen aus weiß
(800ºC) oder grün emailliertem Stahl.
Eloxiertes 19 mm Alu-Rahmen mit
Kunststoff-Eckelementen, inklusiv
Ablageleiste mit zwei Kreide- und
Schwammablagen und Schmutzauffangrinnen an den Flügeln. Montage auf
einem fahrbaren Schrankgestell.
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

100

	

Multi surface board on a
mobile cabinet

Enamel steel board in white (800ºC) or
green, with 5 writing surfaces. Anodised
19 mm aluminium frame with synthetic
corner caps; including pen/chalk tray with
two sponge trays and wings with dust
trays. Mounted on a movable cabinet.
Magnetic and dry erasable.

2,2

Πίνακας πολλαπλών επιφανειών σε κινητό ερμάριο
Multi surface board on a mobile cabinet

100

120

100

Klappschiebetafel auf
Schrankgestell mobil

Μέγεθος
Size
10

34

Κωδικός είδους
Article number
Wit White
		
		

Κωδικός είδους
Article number
Groen Green
17210.103
17203.103

 Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227
144

66
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

GR

D

Πίνακας μονής επιφάνειας
σε ερμάριο με σταθερή
επιτοίχια εγκατάσταση

Πίνακας πορσελάνης σε λευκό ή πράσινο
(800ºC), με μία επιφάνεια γραφής. Πλαίσιο
ανοδιωμένου αλουμινίου 19 χλστ. με
συνθετικά καπάκια προστασίας των
γωνιών. Συμπεριλαμβάνει θήκη για
μαρκαδόρους/κιμωλίες με δύο θήκες για
σφουγγάρια και κιμωλίες. Εγκατεστημένος
σε ερμάριο, κατάλληλος για επιτοίχια
εγκατάσταση. Είναι μαγνητικός και ξηρού
καθαρισμού.

Einflächentafel
auf Schrankgestell,
Wandmontage

Tafel mit 1 Schreibfläche aus weiß
(800ºC) oder grün emailliertem Stahl.
Eloxierte 19 mm Alu-Rahmen mit
Kunststoff-Eckelementen, inklusiv
Ablageleiste und zwei Schwamm- und
Kreideablagen. Montage auf einem
Schrankgestell für Wandbe-festigung.
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

SINGLE SURFACE BOARDS

	

Single surface board on
cabinet, solid wall fixation

Enamel steel board in white (800ºC) or
green, with single writing surface.
Anodised 19 mm aluminium frame with
synthetic corner caps; includes pen/
chalk tray and two sponge and chalk
trays. Mounted on a cabinet, suitable for
fixation on walls. Magnetic and dry
erasable.

300
250
200

2,2

Πίνακας μονής επιφάνειας σε ερμάριο με σταθερή επιτοίχια εγκατάσταση

Single surface board on cabinet, solid wall fixation

100

120

150

Μέγεθος
Size

10

34

Κωδικός είδους
Article number
Λευκό White
		
		
		
		
		
		

Κωδικός είδους
Article number
Πράσινο Green
17312.100
17305.100
17311.100
17304.100
17310.100
17303.100

 Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227
142
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

GR

SINGLE SURFACE BOARDS

Πίνακας μονής επιφάνειας
σε ανεξάρτητο ερμάριο

D

Einflächentafel auf
Schrankgestell,freistehend

Tafel mit 1 Schreibfläche aus weiß
(800ºC) oder grün emailliertem Stahl.
Eloxierte 19 mm Alu-Rahmen mit
Kunststoff-Eckelementen, inklusiv
Ablageleiste und zwei Schwamm- und
Kreideablagen. Montage auf einem
freistehenden Schrankgestell.
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

Πίνακας πορσελάνης σε λευκό ή πράσινο
(800ºC), με μία επιφάνεια γραφής.
Πλαίσιο ανοδιωμένου αλουμινίου 19
χλστ. με συνθετικά καπάκια προστασίας
των γωνιών. Συμπεριλαμβάνει θήκη για
μαρκαδόρους/κιμωλίες με δύο θήκες για
σφουγγάρια και κιμωλίες.
Εγκατεστημένος σε ανεξάρτητο
ερμάριο. Είναι μαγνητικός και ξηρού
καθαρισμού.

	

Single surface board,
on a free-standing cabinet

Enamel steel board in white (800ºC) or
green, with single writing surface.
Anodised 19 mm aluminium frame with
synthetic corner caps; includes pen/
chalk tray and two sponge and chalk
trays. Mounted on a free-standing
cabinet.
Magnetic and dry erasable.

300
250
200

2,2

150

Πίνακας μονής επιφάνειας σε ανεξάρτητο ερμάριο
Single surface board, on a free-standing cabinet

100

120

Μέγεθος
Size

10

34

144

Κωδικός είδους
Article number
Λευκό White
		
		
		
		
		
		

Κωδικός είδους
Article number
Πράσινο Green
17312.101
17305.101
17311.101
17304.101
17310.101
17303.101

 Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227

66
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Πίνακας μονής επιφάνειας
σε κινητό ερμάριο

	

Πίνακας πορσελάνης σε λευκό ή πράσινο
(800ºC), με μία επιφάνεια γραφής.
Πλαίσιο ανοδιωμένου αλουμινίου 19
χλστ. με συνθετικά καπάκια προστασίας
των γωνιών. Συμπεριλαμβάνει θήκη για
μαρκαδόρους/κιμωλίες με δύο θήκες για
σφουγγάρια και κιμωλίες. Εγκατεστημένο
σε κινητό ερμάριο.
Είναι μαγνητικός και ξηρού καθαρισμού.

Einflächentafel auf
Schrankgestell mobil

Tafel mit 1 Schreibfläche aus weiß
(800ºC) oder grün emailliertem Stahl.
Eloxierte 19 mm Alu-Rahmen mit
Kunststoff-Eckelementen, inklusiv
Ablageleiste und zwei Schwamm- und
Kreideablagen. Montage auf einem
fahrbaren Schrankgestell. Magnethaftend
und trocken ab-wischbar.

SINGLE SURFACE BOARDS

	

Single surface board, on a
mobile cabinet

Enamel steel board in white (800ºC) or
green, with single writing surface.
Anodised 19 mm aluminium frame with
synthetic corner caps; includes pen/
chalk tray and two sponge and chalk
trays. Mounted on a moveable cabinet.
Magnetic and dry erasable.

300
250
200

2,2

150

Πίνακας μονής επιφάνειας σε κινητό ερμάριο
Single surface board, on a mobile cabinet
100

120

Μέγεθος
Size

10

34

144

www.conceptum.gr

Κωδικός είδους
Article number
Λευκό White
		
		
		
		
		
		

Κωδικός είδους
Article number
Πράσινο Green
17312.103
17305.103
17311.103
17304.103
17310.103
17303.103

 Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227

66
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ ΚΟΛΩΝΕΣ/ ΕΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας πολλαπλών
επιφανειών σε κολώνες

	

Πίνακας πορσελάνης σε λευκό ή πράσινο
(800ºC), με 5 επιφάνειες γραφής. Πλαίσιο
ανοδιωμένου αλουμινίου 19 χλστ. με
συνθετικά καπάκια προστασίας των
γωνιών. Συμπεριλαμβάνει θήκη για
μαρκαδόρους/κιμωλίες με δύο θήκες για
σφουγγάρια και φτερά με επιφάνεια για
τη σκόνη. Εγκατεστημένο σε δύο
κολώνες, πρότυπο ύψος: 265 εκ.
Ψηλότερες κολώνες: προαιρετικά.
Είναι μαγνητικός και ξηρού καθαρισμού.

100

COLUMN BOARDS

Klappschiebetafel auf
Pylonen

Tafel mit 5 Schreibflächen aus weiß
(800ºC) oder grün emailliertem Stahl.
Eloxiertes 19 mm Alu-Rahmen mit
Kunststoff-Eckelementen, inklusiv
Ablageleiste mit zwei Kreide- und
Schwammablagen und Schmutzauffangrinnen an den Flügeln. Montage auf
zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm.
Längere Pylonen: optional.
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

100

Enamel steel board in white (800ºC) or
green, with 5 writing surfaces. Anodised
19 mm aluminium frame with synthetic
corner caps; including pen/chalk tray with
two sponge trays and wings with dust
trays. Mounted on two columns, standard
height: 265 cm. Longer columns: optional.
Magnetic and dry erasable.

Πίνακας πολλαπλών επιφανειών σε κολώνες
Multi surface board on columns

100

120

Multi surface board on
columns

2,2

200

Μέγεθος
Size

34

	

10

Κωδικός είδους
Article number
Λευκό White
		
		

Κωδικός είδους
Article number
Πράσινο Green
17510.100
17503.100

 Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ ΚΟΛΩΝΕΣ/ ΕΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας μονής
επιφάνειας σε κολώνες

	

Πίνακας πορσελάνης σε λευκό ή πράσινο
(800ºC), με μία επιφάνεια γραφής.
Πλαίσιο ανοδιωμένου αλουμινίου 19
χλστ. με συνθετικά καπάκια προστασίας
των γωνιών και θήκη για κιμωλίες και
επιφάνεια για τη σκόνη. Εγκατεστημένο
ανάμεσα σε δύο κολώνες, πρότυπο
ύψος: 265 εκ. Ψηλότερες κολώνες:
προαιρετικά.
Είναι μαγνητικός και ξηρού καθαρισμού.

Einflächentafel auf Pylonen

Tafel mit 1 Schreibfläche aus weiß
(800ºC) oder grün emailliertem Stahl.
Eloxiertes 19 mm Alu-Rahmen mit
Kunststoff-Eckelementen, unklusiv Kreideund Schmutzauffangrinne. Montage
zwischen zwei Pylonen, Standardhöhe:
265 cm. Längere Pylo-nen: optional.
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

COLUMN BOARDS

Single surface board on
columns

	

Enamel steel board in white (800ºC) or
green, with single writing surface.
Anodised 19 mm aluminium frame with
synthetic corner caps and chalk and dust
tray. Mounted between two columns,
standard height: 265 cm. Longer
columns: optional. Magnetic and dry
erasable.

Πίνακας μονής επιφάνειας σε κολώνες
Single surface board on columns

200

250

Μέγεθος
Size

300

100

120

150

400

2

Κωδικός είδους
Article number
Λευκό White
		
		
		
		
		
		
		
		

Κωδικός είδους
Article number
Πράσινο Green
17613.100
17606.100
17612.100
17605.100
17611.100
17604.100
17610.100
17603.100

 Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ ΚΟΛΩΝΕΣ / ΕΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

COLUMN BOARDS

GR

Doppelpylonentafeln

Διπλοί πίνακες σε κολώνες

D

Δύο πίνακες πορσελάνης σε λευκό ή
πράσινο (800ºC), οι οποίοι μπορούν να
μετακινηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον
άλλον. Πλαίσιο ανοδιωμένου αλουμινίου
19 χλστ. με συνθετικά καπάκια
προστασίας των γωνιών και θήκη για
κιμωλίες και επιφάνεια για τη σκόνη.
Εγκατεστημένο ανάμεσα σε δύο διπλές
κολώνες, πρότυπο ύψος: 265 εκ.
Ψηλότερες κολώνες: προαιρετικά.
Είναι μαγνητικός και ξηρού καθαρισμού.

GB

Double column boards

Two enamel steel boards in white
(800ºC) or green that can be moved
independently of each other. Anodised 19
mm aluminium profile with synthetic
corner caps and chalk and dust tray.
Mounted between two double columns,
standard height: 265 cm. Longer columns:
optional.
Magnetic and dry erasable.

Zwei Einflächentafeln, die unabhän-gig
von einander in der Höhe verscho-ben
werden können, aus weißem
(800ºC) oder grünem emailliertem Stahl.
Eloxiertes 19 mm Alu-Rahmen mit
Kunststoff-Eckelementen und Kreide- und
Schmutzauffangrinne. Montage zwischen
zwei doppelten Pylonen, Standardhöhe:
265 cm. Längere Pylonen: optional.
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

Διπλοί πίνακες σε κολώνες
Double column boards
250

300

Μέγεθος
Size

400

100

120

150

100

120

150

200

2

Κωδικός είδους
Article number
Λευκό White
		
		
		
		
		
		
		
		

Κωδικός είδους
Article number
Πράσινο Green
17713.100
17706.100
17712.100
17705.100
17711.100
17704.100
17710.100
17703.100

 Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227

190

ΓΡΑΜΜΕΣ
GR

LINES

Γραμμές

Οι πράσινοι ή λευκοί πίνακες (ή μονές
επιφάνειες γραφής) μπορούν να
προσφερθούν με γραμμές, τετράγωνα ή
σταυρούς.

D

Lineaturen

Lineaturen, Quadrate oder Kreuzkaro können
auf grünen und weißen Tafeln
(oder auf einigen Schreibflächen) aufge-tragen
werden.

GB

Lines

Green and white boards (or single writing
surfaces) can be supplied with lines, squares
or crosses.

Επιφάνειες γραφής
Schreibflächen
Writing surfaces

GR

Ασπροπίνακες με γραμμές

Διάφοροι ασπροπίνακες με γραμμές
διατίθονται έτοιμοι προς χρήση:
ασπροπίνακες με εκατό κουτάκια ή με
πεντάγραμμο. Και οι δύο ασπροπίνακες
χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπαίδευση.
Πλαίσιο ανοδιωμένου αλουμινίου με γκρι
γωνίες από συνθετικό υλικό.
Συμπεριλαμβάνουν υλικό εγκατάστασης και
θήκη για μαρκαδόρους 30 εκ. Είναι
μαγνητικοί και ξηρού καθαρισμού.
D

Liniierte Weißwandtafeln

Verschiedene liniierte Weißwandtafeln
verfügbar: Weißwandtafeln mit hundert
Feldern und Weißwandtafeln mit Musik-Linien.
Beide Tafeln werden häufig im Unterricht
eingesetzt.
Eloxierte Alu-Softline Rahmen mit grauen
Eckstücken aus Kunststoff. Inklusiv
Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm.
Magnethaftend und trocken abwisch-bar.

GB

Lined whiteboards
Ασπροπίνακες με γραμμές
Lined whiteboards

Several ready-to-use lined whiteboards
available: whiteboards with hundred fields and
whiteboards with music lines. Both
whiteboards are widely used in education.
Anodised aluminium Softline frame with grey
synthetic corners. Including mounting material
and 30 cm pen tray. Magnetic and dry
erasable.

Μέγεθος
Size
120 x 200 εκ.
100 x 200 εκ.
120 x 130 εκ.

Κωδικός είδους
Article number
11103.124
11103.123
11103.491

 Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227
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ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

REVOLVING BOARDS

Περιστρεφόμενος πίνακας
λευκής πορσελάνης Solid διπλής όψεως
Περιστρεφόμενος πίνακας διπλής όψεως με
επιφάνεια γραφής από λευκή πορσελάνη και πλαίσιο
RC αλουμινίου. Ρυθμίζοντας το χερούλι
περιστροφής, ο πίνακας μπορεί να περιστραφεί 360ο
και να στερεωθεί σε κάθε γωνία. Το στιβαρό λευκό
ατσάλινο πλαίσιο είναι εξοπλισμένο με μία μακριά
θήκη για μαρκαδόρους και 4 βιομηχανικούς τροχούς
(2 με φρένα). Είναι κατάλληλος για εντατική
μετακίνηση.
! Συμβουλή: Δείτε τη σελίδα 94 για τα
πλεονεκτήματα των τυπωμένων
περιστρεφόμενων πινάκων.
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.
! Tipp: schauen Sie die vielen Vorteile der
bedruckte Drehtafeln an auf Seite 94.
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.
! Tip: see page 94 for the many advantages of
printed revolving boards.

Περιστρεφόμενοι πίνακες πλαισίου RC, λευκοί
Revolving boards RC-profile, white/white
Μέγεθος
Size
150

100

90

153

207

197

187

2

180 200 220

180 200

120

150

120

130

160 190

210

160

190

210 230

7

67

192

		

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

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

REVOLVING BOARDS

Περιστρεφόμενος πίνακας
πράσινης πορσελάνης Solid
διπλής όψεως
Περιστρεφόμενος πίνακας διπλής όψεως με
επιφάνεια γραφής από πράσινη πορσελάνη και
πλαίσιο RC αλουμινίου. Ρυθμίζοντας το χερούλι
περιστροφής, ο πίνακας μπορεί να περιστραφεί
360ο και να στερεωθεί σε κάθε γωνία. Το στιβαρό
λευκό ατσάλινο πλαίσιο είναι εξοπλισμένο με μία
μακριά θήκη για μαρκαδόρους και 4
βιομηχανικούς τροχούς (2 με φρένα).

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).

Περιστρεφόμενοι πίνακες πλαισίου RC, πράσινοι
Revolving boards RC-profile, green/green
Μέγεθος
Size
150

100

90

153

207

197

187

2

180 200 220

180 200

120

150

120

130

www.conceptum.gr

160 190

210

160

190

210 230

7

67
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Κωδικός είδους
Article number
13009.170
13009.171
13009.172
13009.173
13009.106
13009.107
13009.108
13009.109

 Acc.: p. 222, 225
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CHILDREN’S WRITING TABLES

Παιδικός πίνακας γραφής

Κινητός πίνακας γραφής και ζωγραφικής για
παιδιά. Η βάση από ατσάλι με λευκή
επίστρωση μπορεί να στηρίξει δύο πίνακες
γραφής. Γκάμα διαφορετικών πινάκων. Οι
πίνακες είναι μαγνητικοί, ξηρού
καθαρισμού και μπορούν να αλλαχτούν.
Συμπεριλαμβάνει κατά όλο το μήκος θήκη
για μαρκαδόρους και τέσσερις συμπαγείς
τροχούς (δύο με φρένα). Χάρη σε ένα ειδικό
σύστημα ασφαλείας οι πίνακες δεν μπορούν
να πέσουν από το πλαίσιο. Οι παιδικοί
πίνακες γραφής μπορούν επίσης να
τυπωθούν έγχρωμοι με ένα δικό σας σχέδιο.
Επιτρέψτε μας να σας συμβουλέψουμε σε
σχέση με τις πολλές δυνατότητες.
Ο πίνακας είναι μαγνητικός και ξηρού
καθαρισμού.
D

Kinderschreibtafel

Fahrbare Schreib- und Zeichentisch für
Kinder. Das Gestell aus weiß-lackiertem Stahl
kann zwei Schreibtafeln tragen. Auswahl von
verschiedenen Tafeln. Die Tafeln sind
magnethaftend und trocken abwischbar
können geändert werden. Inklusive
Ablageleiste über die gesamte Breite und vier
stabilen Rollen (zwei mit Bremsen). Durch ein
spezielles Sicher-heitssystem können die
Schreibtafeln nicht aus dem Gehäuse fallen.
Kinder-schreibtafeln können auch full-colour
bedruckt werden mit ein eigenes Design.
Lassen Sie sich beraten über die vielen
Möglichkeiten.
Children’s writing table

GB

Mobile writing and drawing board for
children. The white coated steel base can
carry two writing boards. Selection of
different boards. The boards are magnetic,
dry erasable and can be changed. Includes
pen tray across the width and four solid
wheels (two with brakes). Thanks to a special
security system the boards cannot fall from
the chassis. Children’s writing tables can also
be printed in full-colour with an own design.
Let us advise you about the many
possibilities. Magnetic and dry erasable.

Βάση (λευκή) για παιδικό πίνακα γραφής
Stand (white) for children’s writing table
Κωδικός είδους
Article number
14013.130

Πίνακας για παιδικό πίνακα γραφής
Board for children’s writing table
Πίνακας
Board
Πορσελάνης Enameled steel
White
Grey

70

70

120

42,5

130

Grass
Street
Beach
Sea

Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους

Article number

70x120 εκ.
70x120 εκ.

11103.400
11103.401

70x120 εκ.
70x120 εκ.
70x120 εκ.
70x120 εκ.

11103.402
11103.403
11103.404
11103.405

 Acc.: p. 218, 220-223, 227
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11103.402

11103.403

11103.404

11103.405

		

Κωδικός είδους
Article number

10 ανά κουτί
10 per box

14016.150

Καθαριστικό
Wiper

Κωδικός είδους
Article number

Μαγνητικό καθαριστικό
Wiper magnetic
Καθαριστικό χαρτί σε πακέτο των 100
Wiper papers set of 100 sheets

CHILDREN’S WRITING TABLES

14020.105
14020.110

Κωδικός είδους
Article number
Καθαριστικό κιμωλίας
Chalk wiper
Σετ 12 λευκών κιμωλιών χωρίς σκόνη
Set of 12 white anti-dust chalks
Σετ 12 έγχρωμων κιμωλιών χωρίς σκόνη
Set of 12 coloured anti-dust chalks

14020.116
14018.100
14018.105

 Acc.: p. 218, 220-223, 227
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ZEB & OLLY

ZEB & OLLY KIDS CORNER

Γωνία παιχνιδιού Zeb & Olly

Zeb & Olly Spielecke

Δώστε στα παιδιά ένα ασφαλές μέρος
για να παίξουν! Η παιδική γωνιά Zeb &
Olly είναι αρθρωτή οπότε εσείς
αποφασίζετε πόσα αντικείμενα θέλετε να
χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε
ανάμεσα στον πρότυπο προσχεδιασμένο
πίνακα με τους Zeb & Olly ή σε έναν
ασπροπίνακα ή έναν πίνακα κιμωλίας,
αλλά είναι δυνατά και άλλα υλικά πίνακα,
εικονογραφήσεις και μοτίβα διπλής
όψεως. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί
μας για τις ακριβείς σας ανάγκες.

Geben Sie Kindern einen sicheren Ort zum
Spielen! Die Kinderecke Zeb & Olly ist
modular aufgebaut so können Sie
entscheiden wie viele Artikel Sie
verwenden möchten. Sie können aus
Standard gedruckte Tafeln mit Zeb & Olly,
eine Weißwandtafel oder eine Kreidetafel
wählen. Aber auch andere Tafelmaterialen,
andere Abbildungen und doppelseitige
Drucke sind mög-lich. Bitte kontaktieren
Sie uns für Ihre spezifischen Bedürfnisse.

90

225

60

Zeb & Olly © 2012 De Indruk

120

75

60

80

30

30
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Zeb & Olly Play corner

Give children a safe place to play! The
kids corner Zeb & Olly is modular so you
can decide how many items you wish to
use. You can choose from standard
printed board with Zeb & Olly, a
whiteboard or a chalk board. But other
board materials, illustra-tions and other
double-sided prints are possible. Please
contact us for your specific needs.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ZEB & OLLY

ZEB & OLLY KIDS CORNER

Zeb & Olly

© 2012 De Indruk

Ειδικές εκδόσεις, εικονογραφήσεις ή μεγέθη κατά παραγγελία!
Customised versions, illustrations or sizes on request!

GR

Εύκολη συναρμολόγηση

Οι στρογγυλές λευκές ατσάλινες βάσεις
είναι εξοπλισμένες με 8 διάτρητες
πλευρές. Σε μία βάση μπορούν να
συνδεθούν έως και 8 πίνακες (ελάχιστη
γωνία: 45 μοίρες). Οι βάσεις
προσφέρονται με πόδι (μησυναρμολογημένο). Οι πίνακες
προσφέρονται με εγκατεστημένα
άγκιστρα.

www.conceptum.gr

D

Einfache Montage

Die runden, weißen Ständer aus Stahl sind
mit Reihen von perforierten Löchern
ausgestattet und 8-seitig. An einem
Ständer können bis zu 8 Tafeln montiert
werden (mindestens Winkel: 45 Grad). Die
Ständer werden mit einem
(unmontiertem) Fuß gelie-fert. Die Tafeln
werden mit montier-ten Haken geliefert.

197

GB

Easy assembly

The white round steel stands are
equipped with rows of perforated holes
and are 8-sided. At one stand up to 8
boards can be attached (mini-mum angle:
45 degrees). The stands are supplied with
a foot (unassem-bled). The boards are
supplied with mounted hooks.

www.smit-visual.com

ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ZEB & OLLY

ZEB & OLLY KIDS CORNER

13005.401
13005.402

13005.403

13005.404

13005.420

13005.421
Πίνακες Zeb & Olly, διπλής όψεως
Boards Zeb & Olly, double-sided
Πίνακας
Board
Τυπωμένος

		
		
		

		
Πορσελάνη Enamel steel
		
		

Μέγεθος
Size

Κωδικός αντικειμένου

		
		
		
		

13005.401
13005.402
13005.403
13005.404

		
		

13005.420

Article number

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

Βάσεις για πίνακες Zeb & Olly, συμπερ. πόδι
Supports for boards Zeb & Olly, including foot
Μέγεθος
Size
		
		

Zeb & Olly
© 2012 De Indruk
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Πόδι
Foot
		
		

Κωδικός αντικειμένου
Article number
14006.110
14006.111

