
Η δεξιοτεχνία μας, η 
άποψή σου, σε κάθε 
προδιαγραφή.

Εξατομικευμένες Λύσεις

www.smit-visual.com1

Εξατομικευμένα Προϊόντα

Η Smit Visual Supplies έχει χρόνια εμπειρία στην 
παραγωγή και προσφορά εξατομικευμένων 
προϊόντων. Οι ευέλικτες εγκαταστάσεις 
παραγωγής μας σας επιτρέπουν να βάλετε "την 
υπογραφή σας" στα προϊόντα μας. Μία ευρεία 
γκάμα επιφανειών ανακοινώσεων και γραφής, η 
ευελιξία χρωμάτων και προδιαγραφών 
παραγωγής, η δυνατότητα να τυπώσετε ή να 
αναρτήσετε σε επιφάνειες γραφής, όλα είναι 
δυνατά. Σας βοηθούμε να πραγματοποιήσετε το 
πρότζεκτ σας!

Τυπωμένοι (ασπρο)πίνακες
Τυπώνουμε πίνακες έως και 120 x 300 εκ 
εσωτερικά με έγχρωμα λειτουργικά ή 
διακοσμητικά σχέδια. Οι γραφίστες μας θα σας 
βοηθήσουν να μετατρέψετε τις ιδέες σας.

Διαμεσολαβητές και παραγωγή ΚΑΕ
Ως διανομέας πορσελάνης είμαστε επίσης 
αναγνωρισμένοι και σαν προμηθευτές 
μεσολαβητών. Οι ευέλικτες εγκαταστάσεις 
παραγωγής μας μας επιτρέπουν να 
ανταποκριθούμε στις προδιαγραφές σας.

Maß Anfertigung

Smit Visual verfügt über jahrelange Erfah-rungen 
mit dem Herstellen und Liefern von 
kundenspezifischen Produkten. Unter anderem 
durch unsere flexiblen Produkti-
onseinrichtungen sind wir in der Lage „Ihren 
persönlichen Stempel“ auf unsere Produkte zu 
drücken. Eine Vielfalt an Oberflächenma-terialien 
und Farben; Flexibilität in Größen und Aufbau; 
Die Möglichkeit Pin- und Schreiboberflächen zu 
bedrucken; fast alles ist möglich. Wir helfen Ihnen 
Ihr Projekt zu realisieren!

Bedrucken von Tafeln
In eigener Herstellung bedrucken wir Tafeln bis zu 
einer Größe von 120 x 300 cm in full color. Unsere 
Grafiker helfen Ihnen Ihre Ideen um zu setzen in 
funktionelle oder dekorative Designs.

Halbfabrikaten und OEM Produktion
Als Distributor von Emailstahl sind wir auch 
bekannt als Zulieferant von Halbfabrikaten. 
Unsere Flexible Produktion hilft uns Ihre 
Bedürfnisse und Ansprüche ab zu decken.

Bespoke products

Smit Visual Supplies has a year-long experienced 
in producing and supplying customer-specific 
products. Our flexible production facilities enable 
us to put ‘your stamp’ on our products. A wide 
choice of pin and writing surface materials; 
flexibility in colors and product specifications; the 
possibility to print on pin and writing surfaces; 
anything is possible. We help realize your project!

Printed (white)boards
We print boards up to 120 x 300 cm in-house with 
full color functional or decorative designs. Our 
graphic designers will help you to convert your 
ideas.

Half-fabricates and OEM production
As distributor of enameled steel we are also 
renowned as a supplier of intermediates. Our 
flexible production facilities enable us to meet 
your specifications.

GR DE GB
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Βιωσιμότητα

Η Smit Visual στοχεύει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών πρακτικών. Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα 
EcoVadis για να ελέγξουμε και να αξιολογήσουμε τη 
βιωσιμότητά μας. Πάνω από όλα προσπαθούμε να 
χρησιμοποιήσουμε αυτή την πλατφόρμα για να βελτιώνουμε 
συνεχώς τη περιβαλλοντική και κοινωνική πρακτική, το 
θεμιτό εμπόριο και τη βιώσιμη προμήθεια. Φυσικά, το πεδίο 
εκτείνεται σε όλη την αλυσίδα προμήθειας, όχι μόνο στη δική 
μας εταιρεία.

Nachhaltig

Smit Visual bemüht sich Ihre Produktion und Ihr Busi-neß 
nachhaltig zu gestalten. Wir nutzen das interna-tional 
anerkannte EcoVadis Plattform als Bewertung und Maßstab 
für die Nachhaltigkeit unserer Firma. Allererst aber nutzen 
wir dieses Plattform als Inst-rument unsere Nachhaltigkeit in 
Bezug zu Umwelt, Soziales, fair Busineß, und nachhaltigen 
Bezug kon-tinuierlich zu verbessern. Unser ersten Blick 
werfen wir dabei natürlich auf die Eigene Firma. Der Rest der 
Bezugskette ist aber ebenso wichtig.

Sustainability

Smit Visual aims at improving environmental and social 
practices. We use the EcoVadis platform to control and rate 
our sustainability. Above all we try to use this platform to 
continuously improve on environment and social practice, 
fair trade and sustainable procurement. Of course, the scope 
is on the entire supply chain, not just on our own company.

GR 

DE 
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ΝΕΟ
"Shape & Colour" το γραφείο σου

"Shape & Colour" το γραφείο σου είναι μία νέα  
άποψη εσωτερικού χώρου βασισμένη σε 
επιφάνειες ανακοινώσεων με μοντέρνα 
σχήματα και χρώματα που δημιουργούν 
παιχνιδιάρικες και λειτουργικές 
εγκαταστάσεις.  Εξατομικεύστε το χώρο 
εργασίας σας συνδυάζοντας επιφάνειες Colour 
& Shape για τη δημιουργία προσωπικών 
συνθέσεων. Εμπνευστείτε από τα Colour & 
Shape Pin Panels στις σελίδες 22-29.

NEU
Shape & Colour your office

Shape and colour your office ist ein neues 
konzept das Formen und Farben von Pin 
Flächen kombiniert in spieleri-schen und 
funktionellen Innenausstat-tungen. Zeigen Sie 
Ihre Kreativität und Kombinieren Sie die 
verschiedene Pin Panels in Ihre eigene 
Konstellation. Las-sen Sie sich inspirieren 
durch Formen und Farben der Colour und 
Shape Pin Panels auf den Seiten 22-29.

NEW
Shape & Colour your office

Shape and Colour your office is a new interior 
concept based on pinnable surfaces with 
contemporary looks creating playful and 
functional set-ups. Personalize your workplace 
by combining Colour and Shape pin surfaces 
to create a personal con-stellation. Get 
inspired by the Colour and Shape Pin Panels 
on page 22-29.

GR DE GB
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

8 
15
16 
17 
19 
22 
31 
32 
33

Ασπροπίνακες
Πίνακες κιμωλίας
Τυπωμένοι ασπροπίνακες
Πίνακες πολλαπλής επιφάνειας για γραφεία
Γυάλινοι πίνακες
Πίνακες ανακοινώσεων
Combi πίνακες
Λύσεις για τοίχους
Χάρτες

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
36 
37 
38 
39
45 
46 
47 

Πίνακες προβολής/γραφής
Περιστρεφόμενοι πίνακες προβολής
Γυάλινοι πίνακες προβολής/γραφής
Οθόνες προβολής
Αξεσουάρ για οθόνες προβολής
Βάσεις προβολικών
Τροχήλατες βάσεις και βάσεις στήριξης 
για προβολικά

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
52 
55 
57 

Πίνακες προβολής/γραφής
Πίνακες προβολής Extraflat
Λύσεις εγκατάστασης

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΑΦΗΣ
66 
69 
70 
72 
80 

Focus Touch
Focus Kiosk
Focus Φτερά Ασπροπίνακα 
Λύσεις εγκατάστασης
Τροχήλατες βάσεις και λογισμικά

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
82
89 
90
95
97
100

Πίνακες σεμιναρίων
Αξεσουάρ πινάκων σεμιναρίων
Περιστρεφόμενοι πίνακες
Καβαλέτα πινάκων
Αναλόγια
Ερμάρια

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ
102
105 
108 
118 
128
130 

Διαχωριστικά
Λύσεις για τοίχους
Συστήματα ράγας Design
Συστήματα ράγας PartnerLine
Ράγα Χαρτιού

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
& ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

132
145 
146
150 
165 
176

Πίνακες Visual Management
Τυπωμένοι ασπροπίνακες
Λύσεις εγκατάστασης
Αξεσουάρ Visual Management
Τυπωμένοι (έγχρωμοι) πίνακες οργανογράμματος
Πίνακες παρουσιών

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
180
185 
188
191 
192
194
196 

Πίνακες πολλαπλών επιφανειών 
Πίνακες μονής επιφάνειας 
Πίνακες σε κολώνες/Επάλληλοι πίνακες
Πλέγματα & γραμμές 
Περιστρεφόμενοι πίνακες 
Παιδικοί πίνακες γραφής 
Παιδική Γωνία Zeb & Olly

ΒΙΤΡΙΝΕΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ
200  
201
202
207

Clickframe
Πινακίδες πόρτας
Βιτρίνες
Θήκες φυλλαδίων

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
218
221
222
223
224 
225 
226 
227 
228 

Starter Kits
Μαρκαδόροι
Μαγνήτες
Καθαριστικά
Αξεσουάρ για γυάλινους πίνακες
Αξεσουάρ για πίνακες κιμωλίας και ανακοινώσεων
Διάφορα αξεσουάρ
Μαγνητικά παράθυρα
Μαγνητικές κρεμάστρες

SCHREIB- & PINTAFELN

8 
15 
16 
17 
19 
22
31 
32 
33

Weißwandtafeln 
Kreidetafeln
Bedruckte Weißwandtafeln 
Mehrflächentafeln Büro 
Glastafeln
Pinntafeln
Kombitafeln
Wall Solutions 
Landkarten

PROJEKTION
36 
37
38 
39
45 
46 
47

Beschreibbare Projektionstafeln 
Projektions-Drehtafeln 
Beschreibbare Projektions-Glasfateln 
Bildleinwände
Zubehör für Bildleinwände 
Projektor Halterungen 
Projektortische

INTERAKTIVE PROJEKTIONSTAFELN
52 
55 
57 

Beschreibbare Projektionstafeln 
Projektionstafeln Extraflat  
Montagelösungen 

INTERAKTIVE TOUCH DISPLAYS
66 
69 
70 
72 
80 

Focus Touch
Focus Kiosk
Focus Weißwand Flügeln  
Montagelösungen 
Trolley und Software

PRESENTATION
82
89 
90
95
97
100

Flipcharts 
Zubehör Flipcharts 
Drehtafeln 
Tafelgestelle 
Rednerpulte 
Kabinettschränke

GR

DE
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FUNKTIONAL EINRICHTEN
102
105 
108 
118 
128

Trennwände
Wall Solutions
Design Schienensystem 
PartnerLine Schienensystem 
Aufhängeschienen

VERBESSER- & PLANUNGSTAFELN
132 
145 
146
150 
165 
176

Visual Management Tafeln 
Bedruckte Weißwandtafeln 
Montagelösungen
Zubehör Visual Management 
Bedruckte (full colour) Planungstafeln 
Anwesenheitstafeln 

SCHULTAFELN & DIDAKTIK
180 
185 
188
191 
192
194
196 

Klapptafeln Schulung 
Einflächen-Tafeln  
Pylonentafeln 
Lineaturen  
Drehtafeln 
Kinderschreibtafeln 
Zeb & Olly Spielecke

VITRINE & PROSPEKT PRÄSENTATION
200 
201
202
207

Klick Rahmen 
Tür-Namensschilder 
Vitrinen 
Brochürenständer  

ZUBEHÖR
218
221 
222
223 
224 
225 
226 
227 
228 

Starterkits  
Marker
Magnete 
Wischer  
Zubehör für Glastafeln 
Kreide- und Pinntafeln Zubehör 
Diverse Zubehör 
Magnetische Papiertaschen 
Magnetische Kleiderhaken

WRITING & PIN BOARDS

8 
15 
16 
17 
19 
22 
31 
32 
33

Whiteboards  
Chalkboards 
Printed whiteboards 
Multi surface boards office 
Glass boards 
Pin boards 
Combi boards 
Wall Solutions 
Maps

PROJECTION
36 
37 
38 
39 
45 
46 
47 

Writable projection boards 
Revolving projection boards 
Writable projection glass boards 
Projection screens 
Accessories for projection screens 
Projector mounts 
Projector tables and trolleys

INTERACTIVE PROJECTION BOARDS
52 
55 
57 

Writable projection boards 
Projection boards Extraflat 
Mounting solutions 

INTERACTIVE TOUCH DISPLAYS
66 
69 
70 
72 
80 

Focus Touch 
Focus Kiosk 
Focus whiteboard wings 
Mounting solutions 
Trolley and software 

PRESENTATION
82
89 
90 
95 
97
100

Flipcharts 
Accessories flipcharts 
Revolving boards 
Board easels 
Lecterns 
Cabinets

FUNCTIONAL FURNISHINGS
102 
105 
108 
118 
128 
130 

Partition walls 
Wall Solutions 
Design Rail systems 
PartnerLine rail systems 
Suspension systems 
Paper rail 

IMPROVEMENT & PLANNING BOARDS
132 
145 
146 
150 
165 
176 

Visual Management boards 
Printed whiteboards 
Mounting solutions 
Accessories Visual Management 
Printed (full colour) planboards 
Precense boards 

SCHOOL BOARDS & DIDACTICS
180 
185 
188 
191 
192 
194 
195 

Multi surface boards 
Single surface boards 
Column boards 
Grids & lines 
Revolving boards 
Children’s writing tables 
Zeb & Olly Kids Corner

SHOWCASES & BROCHURE PRESENTATION
200 
201 
202 
207 

Click frame Door 
signs Show cases 
Brochure holders

ACCESSORIES
218 
221
222
223
224 
225 
226 
227 
228 

Starter kits 
Markers 
Magnets 
Wipers 
Accessories for glass boards 
Chalk and pin board accessories 
Miscellaneous accessories 
Magnetic windows
Magnetic coat hangers

GB

www.conceptum.gr
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Απαιτείται ρεύμα
Elektrizität notwendig
Electricity needed

Έτοιμο για χρήση, δεν απαιτείται συναρμολόγηση 
Gebrauchsfertig, keine Montage notwendig Ready 
for usage, no assembly needed

Συμπεριλαμβανόμενα υλικά συναρμολόγησης
Montagemateria linklusive
Assembly material included

Δυνατότητα εξατομίκευσης
Maßanfertigung ist möglich 
Customization is possible 

Δυνατότητα τυπώματος
Drucken ist möglich  
Printing is possible

Επιφάνεια πίνακα καθαρίζεται χωρίς νερό
Schreiboberfläche trocken abwischbar 
Board surface dry erasable

Μαγνητική επιφάνεια πίνακα
Schreiboberfläche magnetisch
Magnetic board surface

Διαπερατή επιφάνεια για πινέζες 
Pinoberfläche für Pushpins
Penetrable surface for push pins

Επιφάνεια κατάλληλη για προβολή
Oberfläche geeignet für Projektion 
Surface suitable for projection

GR 
 Ερμηνευτική ρήτρα: 

− Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε προϊόντα ή/και μοντέλα.
− Τυπογραφικά λάθη είναι πιθανά και δεν μας δεσμεύουν.
− Τα χρώματα των φωτογραφιών ενδέχεται να διαφέρουν από την 

πραγματικότητα.
− Οι διαστάσεις σε αυτόν τον κατάλογο είναι, εκτός αν έχει δηλωθεί 

διαφορετικά: ύψος x φάρδος x βάθος. 

DE
   Haftungsausschluss: 
-  Änderungen der Produkte und/oder Modelle vorbehalten.
-  Druckfehler unter Vorbehalt.
-  Die Farben der Fotos können von den wirklichen Farben 

abweichen.
-  Wenn nicht anderes angegeben, sind die in diesem Katalog 

angebieteten Maße Höhe x Breite x Tiefe. 

GB  
 Disclaimer: 
-  We reserve the right to change products and/or models. 
-  Misprints under reservation. 
-  The colours of the photographs may differ from reality. 
-  Dimensions in this catalogue are, unless otherwise stated: height 

x width x depth. 

Φιλικό στο περιβάλλον

Umweltfreundliche 
Environmentally friendly

Ελαφρύ προϊόν
Leichtes Produkt
Lightweight product

Κλειδώνει
Verschließbar
Lockable

Βάση ρυθμιζόμενου ύψους 
Höhenverstellbare Basis 
Height-adjustable base

Ρυθμιζόμενο ύψος
Höhenverstellbar
Height adjustable

Κινητό με τροχούς
Fahrbar durch Rollen
Movable through wheels

Υλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία 

UV-beständigem Material
UV-resistant material

Ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες/πιτσιλίσματα 
Wetterfest / spritzwassergeschützt 
Weatherproof / splash waterproof

Διαθέσιμα πλαίσια σε κάθε χρώμα RAL
Profilen verfügbar in jeder RAL-farbe 
Profiles available in any RAL colour

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ USED SYMBOLS
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 ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

SCHREIB & PINNTAFELN

 WRITING & PIN BOARDS

"Κάνω τη διαφορά" 

www.conceptum.gr
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GR   Ασπροπίνακας πορσελάνης 
µε πλαίσιο Softline

Ασπροπίνακας υψηλής ποιότητας από λευκή 
πορσελάνη (800οC).
Ασπροπίνακας κατάλληλος για εξαιρετικά 
εντατική και µόνιµη χρήση.
Πλαίσιο Softline ανοδιωµένου αλουµινίου µε 
στρογγυλεµένες γκρι γωνίες από συνθετικό 
υλικό.  Συµπεριλαµβάνει υλικά επιτοχίας 
ανάρτησης και 30 εκ. θήκη για µαρκαδόρους. 
Είναι µαγνητικός και ξηρού καθαρισµού.

D  Weißwandtafel softline 
Rahmen aus emailliertem 
Stahl

Qualitativ hochwertige Weißwandtafel, weiß 
emailliertem Stahl (800ºC) für sehr intensiven 
lang dauernden Gebrauch. Eloxierte Alu-
Softline Rahmen mit grauen Eckstücken aus 
Kunststoff. Inklusiv Befestigungsmaterial und 
Stif-tablage 30 cm.
Magnethaftend und trocken abwischbar.

GB   Whiteboard enamel steel
Softline frame 

High quality whiteboard from white 
enameled steel (800ºC). 
Whiteboard for highly intensive and 
permanent use. 
Anodised aluminium softline frame with 
grey synthetic corners. Including mounting 
material and 30 cm pen tray. Magnetic and 
dry erasable.

1,5

max 300 5,5

m
ax

 1
50

max 400

m
ax

 1
20

Μέγεθος
Size	
150 x 300 εκ.

Κωδικός είδους 
Article	number 
11103.311

150 x 200 εκ. 11103.312
120 x 400 εκ. 11103.290
120 x 350 εκ. 11103.326
120 x 300 εκ. 11103.100
120 x 240 εκ. 11103.101
120 x 200 εκ. 11103.285
120 x 180 εκ. 11103.102
120 x 150 εκ. 11103.103
100 x 200 εκ. 11103.104
100 x 180 εκ. 11103.105
100 x 150 εκ. 11103.106
100 x 100 εκ. 11103.107
90 x 180 εκ. 11103.108
90 x 120 εκ. 11103.109
60 x 90 εκ. 11103.110
45 x 60 εκ. 11103.111
30 x 45 εκ. 11103.113

Ασπροπίνακας πορσελάνης με πλαίσιο Softline
Whiteboard enamel steel softline frame 

ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΕΣ WHITEBOARDS

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



www.smit-visual.com9

GR Ασπροπίνακας πορσελάνης 
µε πλαίσιο Design

Ασπροπίνακας υψηλής ποιότητας από λευκή 
πορσελάνη (800οC). 
Ασπροπίνακας για εξαιρετικά εντατική και 
µόνιµη χρήση. 
Πλαίσιο Design αλουµινίου µε 
στρογγυλεµένες γκρι γωνίες από συνθετικό 
υλικό. Συµπεριλαµβάνει υλικά επιτοίχιας 
ανάρτησης και 30 εκ. θήκη για 
µαρκαδόρους.
Είναι µαγνητικός και ξηρού καθαρισµού.

GB   Whiteboard enamel steel
Design frame 

High quality whiteboard from white 
enamelled steel (800ºC). 
Whiteboard for highly intensive and 
permanent use. Anodised aluminium de-
sign frame with grey synthetic corners. 
Including mounting material and 30 cm pen 
tray. Magnetic and dry erasable.

3

 m
ax

 1
20

max 300 7

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 300 εκ. 11101.100
120 x 240 εκ. 11101.101
120 x 180 εκ. 11101.102
120 x 150 εκ. 11101.103
100 x 200 εκ. 11101.104
100 x 180 εκ. 11101.105
100 x 150 εκ. 11101.106
100 x 100 εκ. 11101.107
90 x 180 εκ. 11101.108
90 x 120 εκ. 11101.109
60 x 90 εκ. 11101.110
45 x 60 εκ. 11101.111

Ασπροπίνακας πορσελάνης µε πλαίσιο Design 
Whiteboard enamel steel design frame

ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΕΣ WHITEBOARDS

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

D  Weißwandtafel Design 
Rahmen aus emailliertem  
Stahl

Qualitativ hochwertige Weißwandtafel, weiß 
emailliertem Stahl (800ºC). 
Für sehr intensiver Anwendung und lange 
lebensdauer. Eloxierte Alu-Design Rahmen 
mit grauen Eckstücken aus Kunststoff. 
Inklusiv Befestigungsmate-rial und 
Stiftablage 30 cm. Magnethaftend und 
trocken abwischbar.

www.conceptum.gr
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GR  Ασπροπίνακας σµάλτου 
µε πλαίσιο Softline

Επιφάνεια γραφής από σµάλτο.
Μία οικονοµική εναλλακτική έναντι στους 
ασπροπίνακες πορσελάνης. 
Πλαίσιο Softline ανοδιωµένου αλουµινίου µε 
στρογγυλεµένες γκρί γωνίες από συνθετικό 
υλικό. Συµπεριλαµβάνει υλικά επιτοίχιας 
ανάρτησης και 30 εκ. θήκη µαρκαδόρων.
Είναι µαγνητικός και ξηρού καθαρισµού.

GB   Whiteboard coated steel
Softline frame   

Coated steel writing surface.
An affordable alternative to enamel 
whiteboards. Anodised aluminium soft-line 
frame with grey synthetic corners. 
Including mounting material and 30 cm 
pen tray.
Magnetic and dry erasable.

Μέγεθος	
Size	
120 x 400 εκ.

Κωδικός είδους 
Article	number 
11103.299

120 x 350 εκ. 11103.301 
120 x 300 εκ. 11103.295
120 x 240 εκ. 11103.294
120 x 200 εκ. 11103.267
120 x 180 εκ. 11103.283
120 x 150 εκ. 11103.293
100 x 200 εκ. 11103.260
100 x 150 εκ. 11103.261
100 x 100 εκ. 11103.268
90 x 180 εκ. 11103.265
90 x 120 εκ. 11103.262
60 x 90 εκ. 11103.263
45 x 60 εκ. 11103.264
30 x 45 εκ.  11103.284

Ασπροπίνακας σµάλτου µε πλαίσιο Softline 
Whiteboard coated steel softline frame  

m
ax

 1
20

max 400

1,5

5,5

ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΕΣ ΣΜΑΛΤΟΥ COATED STEEL WHITEBOARDS

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

D   Weißwandtafel Softline  
Rahmen aus lackiertem Stahl 

Weißwandtafel aus weiß lackiertem Stahl. 
Eine preisgünstige Alternative für die 
emailliertem Weißwandtafeln. Eloxi-erte Alu-
Softline Rahmen mit grauen Eckstücken aus 
Kunststoff. Inklusiv Befestigungsmaterial 
und Stiftablage 30 cm.
Magnethaftend und trocken abwischbar.
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GR Ασπροπίνακας Silverline

Ασπροπίνακας σµάλτου µε γκρι γωνίες από 
συνθετικό υλικό. Μοντέρνα εµφάνιση µε γκρι 
άκρες. Συµπεριλαµβάνει υλικά επιτοίχιας 
ανάρτησης και θήκη για µαρκαδόρους.
Είναι µαγνητικός και ξηρού καθαρισµού.

D   Weißwandtafel Silverline

Weißwandtafel aus weiß lackiertem Stahl mit 
grauen Eckstücken aus Kunst-stoff. Moderne 
Ausstrahlung mit grauen Umrandung. 
Inklusiv Befestigungsmate-rial und 
Stiftablage.
Magnethaftend und trocken abwischbar.

GB Whiteboard Silverline

Whiteboard of coated steel with grey 
synthetic corners. Modern look with grey 
edges. Including mounting material and pen 
tray.
Magnetic and dry erasable.

40
60

90

90 120

2,5

40 60

30

6

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
90 x 120 εκ. 14500.109
60 x 90 εκ. 14500.110
40 x 60 εκ. 14500.111
30 x 40 εκ. 14500.112

Ασπροπίνακας Silverline  
Whiteboard Silverline     

ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΕΣ ΣΜΑΛΤΟΥ COATED STEEL WHITEBOARDS

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

www.conceptum.gr
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Μέγεθος
Size	
100x200 εκ.

Κωδικός είδους 
Article	number 
11104.300

100x150 εκ. 11104.301
90x120 εκ. 11104.302
60x90 εκ. 11104.303

100x200 εκ. 11104.310
100x150 εκ. 11104.311
90x120 εκ. 11104.312
60x90 εκ. 11104.313

100x200 εκ. 11104.320
100x150 εκ. 11104.321
90x120 εκ. 11104.322

Ασπροπίνακας Ξύλου 
Whiteboard Wood

Χρώμα	
Colour	
Πεύκο/Pinewood 
Πεύκο/Pinewood 
Πεύκο/Pinewood 
Πεύκο/Pinewood 

Βελανιδιά/Oak 
Βελανιδιά/Oak 
Βελανιδιά/Oak 
Βελανιδιά/Oak 

Καρυδιά/Walnut 
Καρυδιά/Walnut 
Καρυδιά/Walnut 
Καρυδιά/Walnut 60x90 εκ. 11104.323

GR Ασπροπίνακας Ξύλου 
µε ξύλινο πλαίσιο 

GB  Whiteboard Wood 
Wooden frame

High quality whiteboard from white 
enameled steel (800°C).
Whiteboard for highly intensive and 
permanent use.

Are you looking for an original alternative for 
standard whiteboards? Whiteboard Wood 
with its natural looks can be a good choice 
then. 
The aluminium softline wood-look frame is 
available in three versions: pine wood, oak 
wood and walnut wood. All corners are 
mitted. 
Including hidden suspension.
Magnetic and dry erasable.

ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑΣ ΞΥΛΟΥ WHITEBOARD WOOD

Πεύκο/PinewoodΒελανιδιά/OakΚαρυδιά/Walnut

 Acc.: p. 218, 220-223, 227max 200 2

m
ax

 1
00

Υψηλής ποιότητας από λευκή πορσελάνη 
(800°C).
Ασπροπίνακας κατάλληλος για εξαιρετικά 
εντατική και µόνιµη χρήση.

Ψάχνετε για  πρωτότυπες εναλλακτικές στους 
συµβατικούς ασπροπίνακες; 
Ο Ασπροπίνακας Ξύλου µε τη φυσική του 
εµφάνιση ίσως να είναι καλή επιλογή.
Το πλαίσιο Softline αλουµινίου µε εµφάνιση 
ξύλου είναι διαθέσιµο σε τρεις εκδόσεις: 
ξύλο πεύκου, βελανιδιάς ή καρυδιάς. Όλες οι 
γωνίες είναι καλυµµένες. Συµπεριλαµβάνει 
κρυφό σηµείο ανάρτησης. Είναι µαγνητικός 
και ξηρού καθαρισµού.

Die Whiteboards aus emailliertem Stahl 
eignen sich für die sehr intensive und lange 
Nutzung.

Suchen Sie eine orginelle Alternative zu 
einen Standard-Whiteboard? Dann bieten 
wir Ihnen mit dem Whiteboard Wood den 
natürlichen Stil. Der softline 
Holzoptikrahmen aus Aluminium ist in drei 
Varianten erhältlich: Fichte, Eiche und 
Nussbaum. Ecken in Gehrung. Inklusiv 
verdeckter Montage. Magnethaftend und 
trocken abwischbar.

D Whiteboard Wood 
Holzrahmen
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Μέγεθος	
Size	
100x200 εκ.

Κωδικός είδους 
Article	number 
14400.000

100x150 εκ. 14400.001
90x120 εκ. 14400.002
60x90 εκ. 14400.003

Ασπροπίνακας χωρίς πλαίσιο 
Whiteboard Frameless 

GR Ασπροπίνακας χωρίς 
πλαίσιο 

Ο Ασπροπίνακας χωρίς πλαίσιο προσφέρεται 
ως λύση στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες 
σε περιβάλλοντα µοντέρνων γραφείων και 
σχολείων. Σε αυτούς τους τοµείς είναι αναγκαίο 
η λειτουργικότητα να συνδυάζεται µε το στυλ.

Ο λεπτός του σχεδιασµός (πάχος 9 χλστ.) και οι 
άκρες χωρίς πλαίσιο δίνουν στον Ασπροπίνακα 
χωρίς πλαίσιο µία στυλάτη, µίνιµαλ εµφάνιση. 
Συµπεριλαµβάνει κρυφό σηµείο ανάρτησης. 
Είναι µαγνητικός και ξηρού καθαρισµού.

GB Whitebord Frameless 
Without frame

The Whiteboard Frameless is introduced in 
response to the changing needs in modern 
office and school environments. These areas 
have to be functional and at the same time 
stylish and hip as well.

Its slender design (9 mm thick) and edges 
without frame give the Whiteboard 
Frameless a stylish, minimalistic appearance. 
Including hidden mounting. Magnetic and 
dry erasable.

ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ FRAMELESS WHITEBOARD

max 200 1,3

m
ax

 1
00

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

D Whiteboard 
Frameless Ohne
Rahmen 

Das Whiteboard Frameless ist unser Antwort 
auf die sich ändernden Bedürf-nisse der 
modernen Büro- und Schu-lumgebung. Die 
Räume sollten nicht nur funktional, sondern 
auch stilvoll und hip sein.
Die Rahmenlose Kanten und das schlanke 
Design, gibt das ganze einen modernen und 
sauberen Look.

Die Whiteboards (9 mm dick) aus email-
liertem Stahl eignen sich für die sehr 
intensive und lange Nut zung. Magnet-
haftend und trocken abwischbar. Inklusiv 
verdeckter Montage.

www.conceptum.gr
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GR  Μεταλλικός Ασημοπίνακας 
με πλαίσιο Design  

Πίνακας γραφής σε ασηµί χρώµα µε 
αποκλειστική πολυτελή εµφάνιση, 
µαγνητικός και ξηρού καθαρισµού. Ο ασηµί 
µεταλλικός ασπροπίνακας είναι υψηλής 
ποιότητας µε άριστη δυνατότητα 
σβησίµατος. Πλαίσιο Design ανοδιωµένου 
αλουµινίου µε στρογγυλεµένες γκρι γωνίες 
από συνθετικό υλικό. Συµπεριλαµβάνει 
υλικά επιτοίχιας ανάρτησης και θήκη για 
µαρκαδόρους 30 εκ.

D  Metallic Silverboard 
Design Rahmen

Magnethaftend und trocken abwisch-bar 
Schreibtafel mit luxuriösen Aus-strahlung. 
Das Silberfarbene  White-board ist von 
hoher Qualität und lässt sich sehr einfach 
trocken löschen. Ausgestattet mit Design 
Rahmen mit grauen Kunststoff Ecken.
Inklusiv Befestigungsmaterial und Stif-
tablage 30 cm.

GB  Metallic Silverboard 
Design frame

Magnetic and dry erasable silver colored 
writing board with exclusive, luxurious look. 
The silver, metal whiteboard is of high 
quality with excellent erasability. Anodised 
design frame with grey synthetic corners. 
Including mounting material and 30 cm pen 
tray.

m
ax

 1
00

max 200

3

7

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
100 x 200 εκ. 11101.204
100 x 150 εκ. 11101.206
90 x 180 εκ. 11101.208
90 x 120 εκ. 11101.209
60 x 90 εκ. 11101.210
45 x 60 εκ. 11101.211

Μεταλλικός Ασημοπίνακας  De Luxe με πλαίσιο Design  
Silverboard de luxe design frame 

ΑΣΗΜΟΠΙΝΑΚΑΣ DE LUXE SILVERBOARD DE LUXE

 Acc.: p. 218, 220-223, 227
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GR  Πίνακας κιµωλίας 
πορσελάνης µε πλαίσιο 
Softline

Πίνακας κιµωλίας κατασκευασµένος από γκρι ή 
πράσινη πορσελάνη. Είναι µαγνητικός και 
σβήνεται εύκολα.
Πλαίσιο Softline ανοδιωµένου αλουµινίου µε 
στρογγυλεµένες γκρι γωνίες από συνθετικό 
υλικό. Συµπεριλαµβάνει υλικά εγκατάστασης 
και 30 εκ. θήκη για µαρκαδόρους.

GB   Chalk board enameled steel 
Softline frame    

Chalkboard made of grey or green ena-
meled steel. Magnetic and erasable. 
Anodised aluminium softline frame with 
grey synthetic corners. Including mounting 
material and 30 cm pen tray.

Μέγεθος	
Size	

Κωδικός είδους 
Article	number
Γκρι/Grey Πράσινο/Green

150 x 300 εκ. - 11103.321
150 x 200 εκ. - 11103.322
120 x 400 εκ. 11103.613 11103.255
120 x 350 εκ. 11103.318 11103.323
120 x 300 εκ. 11103.600 11103.240
120 x 240 εκ. 11103.612 11103.241
120 x 180 εκ. 11103.614 11103.242
120 x 150 εκ. 11103.615 11103.243
100 x 200 εκ. 11103.604 11103.244
100 x 180 εκ. 11103.616 11103.245
100 x 150 εκ. 11103.606 11103.246
100 x 100 εκ. 11103.617 11103.247
90 x 180 εκ. 11103.608 11103.248
90 x 120 εκ. 11103.609 11103.249
60 x 90 εκ. 11103.610 11103.250
45 x 60 εκ. 11103.611 11103.251

Πράσινος πίνακας κιµωλίας πορσελάνης µε πλαίσιο Softline
Chalk board green enameled steel softline frame  

m
ax

 1
20

max 400

1,5

5,5

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΙΜΩΛΙΑΣ CHALK BOARDS

 Acc.: p. 222, 225

D   Kreidetafel Softline Rahmen, 
emailliertem Stahl 

Kreidetafel aus grau oder grün email-
liertem Stahl. 
Magnetisch und abwischbar. Eloxierter 
Alu- Softline Rahmen mit grauen 
Eckstücken aus Kunststoff. Inklusiv 
Befestigungsmaterial und Stif-tablage 30 
cm.

www.conceptum.netwww.conceptum.gr
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GR Tυπωµένοι ασπροπίνακες µε  
πλαίσιο Softline

Η ιδανική λύση για την οπτικοποίηση 
διαδικασιών βελτίωσης, προσχεδιασµένων 
δραστηριοτήτων και υποµνηµάτων. Απλά 
προσθέστε το λογότυπο της εταιρείας σας ή 
σχεδιάστε το δικό σας ασπροπίνακα σε όλα 
τα χρώµατα!

∆ηµοφιλείς εφαρµογές ενός τυπωµένου 
(ασπρο)πίνακα:

• Οπτικοποίηση προγραµµάτων 
βελτίωσης: Visual Management

• Εταιρική σήµανση
• Πλάνο (εργασίας)
• Χάρτες και κατόψεις κτιρίων
• Πίνακες αθληµάτων: πολύ χρήσιµοι 

όταν συζητάτε τακτικές του 
παιχνιδιού! 

Οι πίνακες είναι µαγνητικοί και ξηρού 
καθαρισµού. Η εκτύπωση είναι 
ενσωµατωµένη στον πίνακα. Το µελάνι της 
εκτύπωσης είναι προστατευµένο από
το φως του ηλίου: τα χρώµατα της 
εκτύπωσής σας διατηρούνται σε υψηλή 
ποιότητα.

1,5

max 300 5,5

m
ax

 1
20

Μέγεθος	
Size	
120 x 300 εκ.

Κωδικός είδους 
Article	number 
11103.471

120 x 240 εκ. 11103.470
120 x 200 εκ. 11103.462
120 x 180 εκ. 11103.461
120 x 150 εκ. 11103.459
120 x 120 εκ. 11103.468
100 x 200 εκ. 11103.467
100 x 150 εκ. 11103.458
100 x 100 εκ. 11103.458
90 x 180 εκ. 11103.464
90 x 120 εκ. 11103.456
60 x 90 εκ. 11103.453

Τυπωµένος ασπροπίνακας µε πλαίσιο Softline
Whiteboard printed softline frame 

GB   Printed whiteboards
Softline frame 

The ideal solution for visualizing impro-
vement processes, planned activities and 
memos. Simply add your company logo or 
design your own whiteboard in full colour!

Popular applications printed (white) 
board:

• Visualization improvement 
programs: Visual Management

• Corporate branding
• (Work) planning 
• Maps and floor plans
• Sport boards; very useful when 

discussing the game tactics!  
The boards are magnetic and dry era-
sable. The ink is incorporated into the 
board. The ink is protected from sunlight; 
colours stay at high quality level.

! Συµβουλή: Χρησιµοποιήστε µαρκαδόρους Smit για 
βέλτιση δυνατότητα καθαρισµού.

! Tipp: Nützen Sie Smit Visual Marker für optimale 
Löschbarkeit.

! Tip: Use Smit markers for optimal erasability.

ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΕΣ PRINTED WHITEBOARDS

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

D  Bedruckte 
Weißwandtafeln Softline 
Rahmen

Ideal zum Visualisieren von Verbesse-
rungsprozessen, geplante Aktivitäten und 
Memos. Fügen Sie einfach Ihr Fir-menlogo 
ein oder entwerfen Sie selbst Ihre full 
colour Weißwandtafel!

Populäre Anwendungen bedruckte 
(Weißwand)tafeln:

• Visualisierung Verbesserungs 
prozessen: Visual Management 

• Corporate branding
• (Arbeits) planung
• Geographische Karten und 

Lageplänen
• Sport Tafeln; sehr nützlich bei 

der Besprechung der 
Spieltaktik! 

Die Tafel ist magnethaftend und trocken 
abwischbar. Die Farbtinte wird in die Tafel 
eingearbeitet. Der Druck ist UV-resistent 
und farbecht.
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Μέγεθος	
Size	
120 x 200 εκ.

Κωδικός είδους 
Article	number 
13016.100

120 x 150 εκ. 13016.101
100 x 200 εκ. 13016.102
90 x 120 εκ. 13016.103
60 x 90 εκ. 13016.104

Πίνακες πέντε επιφανειών πορσελάνης µε πλαίσιο RC
Five surface boards enamel steel RC-frame  

Τροχήλατη βάση για πίνακες RC 120 x 150 εκ και άνω 
Movable stand for RC-boards 120 x 150 cm and bigger

Κωδικός αντικεμένου
Article number
14013.103

19
6

130 67

GR Πίνακες  πορσελάνης πέντε 
επιφανειών µε πλαίσιο RC

Ασπροπίνακας κατασκευασµένος από λευκή 
πορσελάνη (800οC) µε πέντε επιφάνειες 
γραφής. 
Τα επιπλέον φτερά προσφέρουν 
περισσότερο χώρο για να γράψετε. Πλαίσιο 
RC ανοδιωµένου αλουµινίου µε γκρι 
συνθετικά καπάκια γωνίας. Συµπεριλαµβάνει 
υλικά επιτοίχιας ανάρτησης και 30 εκ. θήκη 
µαρκαδόρων.
Είναι µαγνητικός και ξηρού καθαρισµού.

Τροχήλατη βάση για πίνακες RC 
Τροχήλατη βάση, κατάλληλη για πίνακες RC.

GB   Five surface boards enamel 
steel RC-frame   

Whiteboard made of white enamel steel 
(800ºC) with five writing surfaces. Extra wings 
supply more space for writing. Anodised 
aluminium RC-Frame with grey synthetic 
corner caps. Including mounting material 
and 30 cm pen tray. Magnetic and dry 
erasable.

Movable chassis for RC-boards Mobile 
chassis, suitable for RC-boards.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ MULTI SURFACE BOARDS

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

D  Fünfflächentafel aus email-
liertem Stahl, RC Rahmen 

Weißwandtafel mit fünf Schreibflächen aus 
weiß emailliertem Stahl (800ºC). Zusätzliche 
Flügeln für mehr Schreib-fläche. Eloxierter 
Alu-RC Rahmen mit grauen Kunststoff-
Eckelementen. Inklusiv 
Befestigungsmaterial und Stif-tablage 30 
cm.
Magnethaftend und trocken abwischbar.

Fahrbahres Gestell für RC Tafeln Mobiles 
Gestell, geeignet für RC Tafeln.

www.conceptum.gr
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Μέγεθος	
Size	
90 x 120 εκ. 
60 x 90 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article	number 
13016.110 
13016.111

Πίνακες τριών επιφανειών πορσελάνης µε πλαίσιο RC 
Three surface boards enamel steel RC-frame  

GR Πίνακες τριών επιφανειών 
πορσελάνης µε πλαίσιo RC

Ασπροπίνακας κατασκευασµένος από λευκή 
πορσελάνη (800oC) µε τρεις επιφάνειες 
γραφής.
Τα επιπλέον φτερά προσφέρουν περισσότερο 
χώρο για να γράψετε.
Πλαίσιο RC ανοδιωµένου αλουµινίου µε γκρι 
συνθετικά καπάκια γωνίας. Συµπεριλαµβάνει 
υλικά επιτοίχιας ανάρτησης και 30 εκ. θήκη 
για µαρκαδόρους.
Είναι µαγνητικός και ξηρού καθαρισµού.

GB   Three surface boards 
enamel steel RC-frame   

Whiteboard made of white enamel steel 
(800ºC) with three writing surfaces. Extra wing 
offers extra space for writing. Anodised 
aluminium RC-frame with grey synthetic 
corner caps. Including mounting material and 
30 cm pen tray.
Magnetic and dry erasable.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ MULTI SURFACE BOARDS

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

D   Dreiflächentafel aus email-
liertem Stahl, RC Rahmen 

Weißwandtafel mit drei Schreibflächen aus 
weiß emailliertem Stahl (800ºC). Zusätzlichen 
Flügel sorgt für mehr Schreibfläche. Eloxierte 
Alu-RC Rahmen mit grauen Kunststoff-
Eckelementen. Inklusiv Befestigungsmaterial 
und Stifta-blage 30 cm.
Magnethaftend und trocken abwischbar.
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GR             Γυάλινος Πίνακας Glass2Write 

Οι στυλάτοι γυάλινοι ασπροπίνακες είναι 
µαγνητικοί και ξηρού καθαρισµού. Οι 
γυάλινοι πίνακες είναι επιστρωµένοι στο πίσω 
µέρος για να εξασφαλίσουν εύκολη 
ανάγνωση. Ο γυάλινος πίνακας Glass2Write 
είναι διαθέσιµος σε διάφορα χρώµατα. 
Κατασκευασµένος από ψηµένο γυαλί 
ασφαλείας.
Συµπεριλαµβάνει: υλικά επιτοίχιας 
ανάρτησης, γυάλινη θήκη, 1 µαγνητική γόµα, 
5 στρογγυλούς µαγνήτες. Σηµείωση: η 
µαγνητική γόµα και οι στρογγυλοί µαγνήτες 
είναι εξαιρετικά ισχυροί για να συγκρατούν 
αντικείµενα.
Οι γυάλινοι πίνακες Glass2Write µπορούν να 
εγκατασταθούν και κάθετα.

GB  Glass2Write glass board 

These stylish glass whiteboards are magnetic, 
and dry erasable. The glass whiteboards are 
coated on the back to ensure clear readability. 
The Glass2Write glass board is available in 
several colours. Made from hardened safety 
glass. Includes: mounting material, glass tray, 
1 magnetic eraser, 5 round magnets. Note: the 
magnetic eraser and round magnets are extra 
strong.
Glass2Write glass boards can also be mounted 
vertically. 

ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  GLASS BOARDS

D   Glass2Write Glastafel 

Diese stilvollen Weißwandtafeln aus Glas sind 
magnethaftend, und trocken abwischbar. 
Rückseitig beschichtet um eine gute 
Lesbarkeit zu gewährleisten. Die Glass2Write 
Glastafel ist in verschie-denen Farben 
erhältlich. Hergestellt aus gehärtetem 
Sicherheitsglas. 
Inklusiv: Befestigungsmaterial, Stiftabla-ge aus 
Glas, 1 magnetische Wischer und 5 
Rundmagnete. Hinweis: die magnetische 
Wischer und Rundmagnete sind extra stark. 
Glass2Write Glastafeln können auch vertikal 
montiert werden.

www.conceptum.gr
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Κωδικός είδους	
Ar icle	number

14019.781

14020.150

Εξαιρετικά ισχυρά µαγνητικά αξεσουάρ 
Extra strong magnetic accessories

Μαγνήτες γυάλινου πίνακα, σετ 5 τεμαχίων 
Glass board magnets, set of 5 pieces 
Μαγνητική γόμα τσόχας, λευκή  
Glass board magnetic felt eraser, white

 Acc.: p. 222, 223
  ∆είτε για περισσότερα αξεσουάρ σελ. 218-224 και 227
  Check for more accessories p. 218-224 and 227

Κωδικός είδους
Article	number

Μέγεθος	
Size	
Starter Kit γυάλινων πινάκων
Starter kit glass boards 14017.152

Starter kit γυάλινων πινάκων 
Starter kit glass boards

ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ GLASS BOARDS

Λευκό Μαύρο Κόκκινο Μπλε Ανοιχτό πράσινο Μωβ
White Black Red Blue Light green Purple

100 x 150 εκ. 14600.206 14700.130 14700.131 14700.132 14700.133 14700.134
90 x 120 εκ. 14600.209 14700.120 14700.121 14700.122 14700.123 14700.124
60 x 90 εκ. 14600.210 14700.110 14700.111 14700.112 14700.113 14700.114
45 x 60 εκ. 14600.211 14700.100 14700.101 14700.102 14700.103 14700.104

Γυάλινοι Πίνακες Glass2Write  
Glass2Write glass boards 

 Acc.: p. 228-224, 227
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Γυάλινοι Πίνακες Premium 
Glass boards Premium

Κωδικός είδους	
Article	number

14019.781

14020.150

  ∆είτε για περισσότερα αξεσουάρ σελ. 218-224 και 227
  Check for more accessories p. 218-224 and 227

Χρώμα Μέγεθος	
Colour	 Size	
Λευκό White 60 x 90 εκ.

Κωδικός είδους 
Article	number 
14800.100

Λευκό White 90 x 120 εκ.  14800.110
Λευκό White 120 x 150 εκ. 14800.120
Λευκό White 120 x 200 εκ. 14800.130

Μαύρο Black 60 x 90 εκ. 14800.101
Μαύρο Black 90 x 120 εκ.  14800.111
Μαύρο Black 120 x 150 εκ. 14800.121
Μαύρο Black 120 x 200 εκ. 14800.131
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m
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max 200
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GR                  Γυάλινος πίνακας Premium

Στυλάτος γυάλινος πίνακας µε κοµψή εµφάνιση 
χάρη στα κρυφά σηµεία ανάρτησης. Οι γυάλινοι 
πίνακες είναι µαγνητικοί και ξηρού καθαρισµού.
Οι γυάλινοι ασπροπίνακες είναι επιστρωµένοι στο 
πίσω µέρος για να εξασφαλίσουν εύκολη 
ανάγνωση.  
Κατασκευασµένος από ψηµένο γυαλί ασφαλείας.
Συµπεριλαµβάνει: γυάλινη θήκη.

D    Glastafel Premium 

Eine stilvolle Glastafel in elegante Optik mit 
verdeckter Montage.
Diese Glastafeln sind magnethaftend und 
trocken abwischbar.
Oberfläche aus gehärtetem und rückseitig 
lackiertem Sicherheitsglas. Optimales 
Kontrast. Inklusiv Stiftablage von Glas.

GB  Glass board Premium 

Stylish glass board with sleek looks by hidden 
suspension points. These glass boards are 
magnetic and dry erasable. The glass 
whiteboards are coated on the back to 
ensure clear readability. Made of hardened 
safety glass. 
Includes: glass tray.

Κωδικός είδους 
Article	number

Μέγεθος
Size	
Starter Kit γυάλινων πινάκων 
Starter kit glass boards 14017.152

Εξαιρετικά ισχυρά µαγνητικά αξεσουάρ 
Extra strong magnetic accessories

Μαγνήτες γυάλινου πίνακα, σετ των 5 τεμαχίων 
Glass board magnets, set of 5 pieces 
Μαγνητική γόμα τσόχας, λευκή
Glass board magnetic felt eraser, white

Starter kitγυάλινων πινάκων 
Starter kit glass boards

ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  GLASS BOARDS

 Acc.: p. 228-224, 227

www.conceptum.gr
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AK001 - Αναλογία  AK003 - Κλάσµα        AK007 - Μαθηµατικά AK013 - Αφαίρεση AK015 - ∆ιαίρεση   AK019 - Θετικό

2

m
ax

 1
20

max 240

Μπλε-πράσινο Πράσινο Μπλε-μωβ Φούξια Πορτοκαλοκόκκινο Σκούρο γκρι
Green-blue Green Blue-purple Dark-pink Orange-red Dark-grey
AK001 AK003 AK007 AK013 AK015 AK019

120 x 240 εκ. 11501.006 11501.026 11501.046 11501.066 11501.086 11501.106
120 x 180 εκ. 11501.005 11501.025 11501.045 11501.065 11501.085 11501.105
90 x 180 εκ. 11501.004 11501.024 11501.044 11501.064 11501.084 11501.104
90 x 120 εκ. 11501.003 11501.023 11501.043 11501.063 11501.083 11501.103
60 x 90 εκ. 11501.002 11501.022 11501.042 11501.062 11501.082 11501.102
45 x 60 εκ. 11501.001 11501.021 11501.041 11501.061 11501.081 11501.101

Έγχρωμοι Πίνακες Ανακοινώσεων - Accent µε πλαίσιο Softline
Colour Pin Boards - Accent softline frame 

 Acc.: p. 225

GR Έγχρωμοι Πίνακες Ανακοινώσεων -
Accent µε πλαίσιο Softline

Μοντέρνοι πίνακες ανακοινώσεων µε επιφάνεια 
ανακοινώσεων από 100% ανακυκλωµένο ύφασµα τύπου 
Camira υψηλής ποιότητας. Χρώµα και δοµή επιφάνειας 
ανακοινώσεων: φάσµα Accent. Χαρακτηριστικά: 
ανεξίτηλοι, ανθεκτικοί, χωρίς χνούδια, πυρίµαχοι, 
πλένονται και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Πλαίσιο 
Softline ανοδιωµένου αλουµινίου µε στρογγυλεµένες 
γκρι γωνίες από συνθετικό υλικό. Συµπεριλαµβάνει 
υλικά επιτοίχιας ανάρτησης.

GB  Colour Pin Boards - Accent
Pin board, softline frame 

Trendy pin boards with a pin surface of 100% recycled 
high-quality Camira fabric. Colour and structure pin 
surface: Accent range. 
Features: colourfast, durable, non-pilling, flame-resistant, 
washable and environmentally friendly. Anodised 
aluminium softline frame with grey synthetic corners. 
Including mounting material.

Μακρά διάρκεια 
ζωής

  Ανακυκλωµένοι Ανεξίτηλοι Πυρίµαχοι Πλένονται Χωρίς χνούδια

ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ - ACCENT

D  Colour Pin Boards - Accent 
Pinntafel, softline Rahmen

Trendy Pinntafeln hergestellt aus 100% wiederver-
wendetem und hochwertigem Camira Stoff. Farbe und 
Camira Struktur: Accent range.
Eigenschaften: farbecht, langlebig, anti-Plüsch, feuerfest, 
abwaschbar und umweltfreundlich. Vorse-hen von 
eloxierten Alu-Softline Rahmen mit grauen Kunststoff 
Ecken. Inklusiv Befestigungsmaterial.

COLOUR PIN BOARDS - ACCENT
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GR Έγχρωμοι Πίνακες Ανακοινώσεων -
Pastel µε πλαίσιο Softline

Μοντέρνοι πίνακες ανακοινώσεων µε επιφάνεια 
ανακοινώσεων από 100% ανακυκλωµένο ύφασµα τύπου 
Camira υψηλής ποιότητας. Χρώµα και δοµή επιφάνειας 
ανακοινώσεων: φάσµα Pastel. Χαρακτηριστικά: 
ανεξίτηλοι, ανθεκτικοί, χωρίς χνούδια, πυρίµαχοι, 
πλένονται και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Πλαίσιο 
Softline ανοδιωµένου αλουµινίου µε Πλαίσιο Softline 
ανοδιωµένου αλουµινίου µε στρογγυλεµένες γκρι 
γωνίες από συνθετικό υλικό. Συµπεριλαµβάνει υλικά 
επιτοίχιας ανάρτησης.

GB  Colour Pin Boards - Pastel
Pin board, softline frame 

Trendy pin boards with a pin surface of 100% recycled 
high-quality Camira fabric. Colour and structure pin 
surface: Pastel range. 
Features: colourfast, durable, non-pilling, flame-resistant, 
washable and environmentally friendly. Anodised 
aluminium softline frame with grey synthetic corners. 
Including mounting material.

COLOUR PIN BOARDS- PASTEL

Ανοιχτό καφέ Μπλε παλ Πράσινο παλ Μωβ παλ Λευκό-καφέ Λευκό
Light-brown Soft-blue Soft-green Soft-purple White-brown White
YS071 YS095 YS096 YS102 YS108 YS165

120 x 240 εκ. 11502.006 11502.026 11502.046 11502.066 11502.086 11502.106 
120 x 180 εκ. 11502.005 11502.025 11502.045 11502.065 11502.085 11502.105
90 x 180 εκ. 11502.004 11502.024 11502.044 11502.064 11502.084 11502.104
90 x 120 εκ. 11502.003 11502.023 11502.043 11502.063 11502.083 11502.103
60 x 90 εκ. 11502.002 11502.022 11502.042 11502.062 11502.082 11502.102
45 x 60 εκ. 11502.001 11502.021 11502.041 11502.061 11502.081 11502.101

Έγχρωμοι Πίνακες Ανακοινώσεων - Pastel µε πλαίσιο Softline 
Colour Pin Boards - Pastel softline frame 

 Acc.: p. 225

YS071 - Αµµοθύελλα  YS095 - Ατσάλι YS096 - Μήλο YS102 - Μπριτζτάουν YS108 - Αρούµπα YS165 - Αντόµπο

Μακρά διάρκεια 
ζωής

Ανακυκλωµένοι Ανεξίτηλοι Πυρίµαχοι Πλένονται Χωρίς χνούδια

D  Colour Pin Boards - 
Pastel Pinntafel, softline  
Rahmen

Trendy Pinntafeln hergestellt aus 100% wiederver-
wendetem und hochwertigem Camira Stoff. Farbe und 
Camira Struktur: Pastel range.
Eigenschaften: farbecht, langlebig, anti-Plüsch, 
feuerfest, abwaschbar und umweltfreundlich. Vorse-hen 
von eloxierten Alu-Softline Rahmen mit grauen 
Kunststoff Ecken. Inklusiv Befestigungsmaterial.

www.conceptum.gr
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GR Έγχρωμοι Πίνακες Ανακοινώσεων -
Intense µε πλαίσιο Softline

Μοντέρνοι πίνακες ανακοινώσεων µε επιφάνεια 
ανακοινώσεων από 100% ανακυκλωµένο ύφασµα τύπου 
Camira υψηλής ποιότητας. Χρώµα και δοµή επιφάνειας 
ανακοινώσεων: φάσµα Intense. Χαρακτηριστικά: 
ανεξίτηλοι, ανθεκτικοί, χωρίς χνούδια, πυρίµαχοι, 
πλένονται και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Πλαίσιο 
Softline ανοδιωµένου αλουµινίου µε γΠλαίσιο Softline 
ανοδιωµένου αλουµινίου µε στρογγυλεµένες γκρι 
γωνίες από συνθετικό υλικό. Συµπεριλαµβάνει υλικά 
επιτοίχιας ανάρτησης.

GB  Colour Pin Boards - Intense
Pin board, softline frame 

Trendy pin boards with a pin surface of 100% recycled 
high-quality Camira fabric. Colour and structure pin 
surface: Intense range. 
Features: colourfast, durable, non-pilling, flame-resistant, 
washable and environmentally friendly. Anodised 
aluminium softline frame with grey synthetic corners. 
Including mounting material.

COLOUR PIN BOARDS - INTENSE

Κόκκινο Φωτεινό μπλε Μαύρο Φωτεινό πράσινο Πράσινο Πορτοκαλί
Red Bright-blue Black Bright-green Green Orange
YS079 YS097 YS009 YS156 YS059 YS168

120 x 240 εκ. 11503.006 11503.026 11503.046 11503.066 11503.086 11503.106
120 x 180 εκ. 11503.005 11503.025 11503.045 11503.065 11503.085 11503.105
90 x 180 εκ. 11503.004 11503.024 11503.044 11503.064 11503.084 11503.104
90 x 120 εκ. 11503.003 11503.023 11503.043 11503.063 11503.083 11503.103
60 x 90 εκ. 11503.002 11503.022 11503.042 11503.062 11503.082 11503.102
45 x 60 εκ. 11503.001 11503.021 11503.041 11503.061 11503.081 11503.101

Έγχρωμοι Πίνακες Ανακοινώσεων - Intense µε πλαίσιο Softline 

Colour Pin Boards - Intense softline frame 

 Acc.: p. 225

YS079 - Παναµάς YS097 - Καµπανούλα  YS009 - Αβάνα YS156 - Μαντούρα YS159 - Λοµπόκ YS168 - Τορτούγα 

Μακρά διάρκεια 
ζωής

 Ανακυκλωµένοι Ανεξίτηλοι Πυρίµαχοι Πλένονται Χωρίς χνούδια

D  Colour Pin Boards - Intense 
Pinntafel, softline Rahmen

Trendy Pinntafeln hergestellt aus 100% wiederver-
wendetem und hochwertigem Camira Stoff. Farbe und 
Camira Struktur: Intense range. Eigenschaften: farbecht, 
langlebig, anti-Plüsch, feuerfest, abwaschbar und 
umweltfreundlich. Vorse-hen von eloxierten Alu-Softline 
Rahmen mit grauen Kunststoff Ecken. Inklusiv 
Befestigungsmaterial.

ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ - INTENSE
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GR Πίνακας ανακοινώσεων Bulletin -  
µε πλαίσιο Softline

Ο πίνακας ανακοινώσεων Bulletin έχει 
επιφάνεια ανακοινώσεων από λινοτάπητα 
φελλού. ∆ιαθέσιµος σε γκρι, µπλε, µαύρο, 
κόκκινο ή πορτοκαλί. Άλλα χρώµατα 
διαθέσιµα κατά παραγγελία. Βέλτιστη διάρκεια 
ζωής χάρη στη δυνατότητα αυτόµατης 
αποκατάστασης. Πλαίσιο Softline 
ανοδιωµένου αλουµινίου µε γκρι συνθετικά 
καπάκια γωνίας.
Συµπεριλαµβάνει υλικά επιτοίχιας ανάρτησης.

GB   Pin boards Bulletin 
Softline frame  

Pin board Bulletin has a cork linoleum pin 
surface. Standard available in either grey, blue, 
black, red or orange. Other colours available on 
request. Optimal life span due to self-repairing 
capacity. Anodised softline frame with grey 
synthetic corner caps.  Including mounting 
material.

2

m
ax

 1
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max 300
 Acc.: p. 225

Μέγεθος	
Size	
120 x 300 εκ.
120 x 240 εκ.
120 x 180 εκ.
90 x 180 εκ.
90 x 120 εκ.

Άλλα χρώματα
Other	colours
11204.390 + κωδικός χρώματος / + colour code 
11204.391 + κωδικός χρώματος / + colour code 
11204.392 + κωδικός χρώματος / + colour code 
11204.393 + κωδικός χρώματος / + colour code 
11204.394 + κωδικός χρώματος / + colour code 
11204.395 + κωδικός χρώματος / + colour code 
11204.396 + κωδικός χρώματος / + colour code

Πίνακας ανακοινώσεων Bulletin µε πλαίσιο Softline
Pin board Bulletin softline frame

2162 2166 2186 2187 2204

2206 2207 2208 2212 2213

Άλλα χρώµατα / Other colours:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ PIN BOARDS

Γκρι Μπλε Μαύρο Κόκκινο Πορτοκαλί
Grey Blue Black Red Orange
2182 2214 2209 2210 2211

120 x 300 εκ. 11204.126 11204.320 11204.300 11204.340 11204.360
120 x 240 εκ. 11204.120 11204.321 11204.301 11204.341 11204.361
120 x 180 εκ. 11204.121 11204.322 11204.302 11204.342 11204.362
90 x 180 εκ. 11204.122 11204.323 11204.303 11204.343 11204.363
90 x 120 εκ. 11204.123 11204.324 11204.304 11204.344 11204.364
60 x 90 εκ. 11204.124 11204.325 11204.305 11204.345 11204.365
45 x 60 εκ. 11204.125 11204.326 11204.306 11204.346 11204.366

60 x 90 εκ. 
 45 x 60 εκ. 

Πλαίσιο Softline πινάκων ανακοινώσεων Bulletin 
Pin boards Bulletin softline frame

D   Pinntafeln Bulletin 
Softline Rahmen

Die Pinntafel Bulletin hat eine Oberfläche aus 
Korklinoleum. Standard verfügbar in grau, blau, 
schwarz, rot oder orange. Auf Anfrage verfügbar 
in anderen Farbe. Opti-male Lebensdauer durch 
ihre Selbst-Wie-derherstellung. Eloxierter 
Softline Rahmen mit grauen Kunststoff-Eck-
elementen. Inklusiv Befestigungsmaterial.

www.conceptum.gr
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GR Πίνακας ανακοινώσεων  
Shape Pin Panels

"Shape your office" είναι η νέα άποψη βασισµένη 
σε επιφάνειες ανακοινώσεων µε µοντέρνα 
σχήµατα και χρώµατα που δηµιουργούν 
παιχνιδιάρικες και λειτουργικές εγκαταστάσεις. Τα 
Shape Pin Panels είναι διαθέσιµα σε πληθώρα 
σχηµάτων που µπορούν να συνδυαστούν για τη 
δηµιουργία προσωπικών συνθέσεων.

GB Shape Pin Panels
Pin board, without frame 

Shape your office is a new interior concept 
based on shaped pinable surfaces with 
contemporary shapes and colours creating 
playful and functional set-ups. Shape Pin 
Panels are available in a variety of shapes 
which can be combined in a personal 
constellation. 

Μακρά διάρκεια ζωή Αποµόνωση θορύβουΕπιφάνεια ανακοινώσεων 
υψηλής ποιότητας

Συνδυάστε και σχηµατίστε ΑυτοαποκαθιστάµεναΦυσικά υλικά

Η δεξιοτεχνία µας,
η άποψή σου σε κάθε σχήµα

Shape Pin Panels

HR_webheader_Brochure_Hein_Smit_Visual-v1.indd   1 26-04-16   12:46

D  Shape Pin Panels 
Pinntafel, ohne Rahmen

Shape your office ist ein neues konzept das 
Formen und Farben von Pin Flächen 
kombiniert in spielerische und funktio-nelle 
Innenausstattungen. Kombinieren Sie die 
verschiedene Formen und Farben der Shape 
Pin Panels zu Ihren eigene Konstellation.
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Μέγεθος Κωδικός είδους
Colour	 Size	 Article	number
Μαύρο-γκρι Black-grey 100 x 100 εκ. 11601.001
Κόκκινο-μπλε Red-blue 100 x 100 εκ. 11601.002

 Acc.: p. 225

Shapes Pin Panels Puzzle

Χρώμα Μέγεθος	
Colour	 Size	
Μαύρο-γκρι Black-grey 90 x 120 εκ.  
Κόκκινο-μπλε Red-blue 90 x 120 εκ.  

Κωδικός είδους 
Article	number 
11601.101 
11601.102

 Acc.: p. 225

Shapes Pin Panels Wave

Χρώμα 

Puzzle

Six-Square

Χρώμα	 Διάμετρος				      Κωδικός είδους	        Κωδικός είδους
Colour	 Diameter	 					Article	number	 Article	number

			 1 τεμάχιο	 Πακέτο των 3
					1	piece	 Package	of	3

Γκρι Grey 60 εκ.      11601.301 11601.302
Μαύρο Black 60 εκ.      11601.311 11601.312
Μπλε Blue 60 εκ.      11601.321 11601.322
Κόκκινο Red 60 εκ.      11601.331 11601.332
Πορτοκαλί Orange 60 εκ.      11601.341 11601.342

 Acc.: p. 225

     Shapes Pin Panels Round

Χρώμα	 Διάμετρος				      Κωδικός είδους	        Κωδικός είδους
Colour	 Diameter	 					Article	number	 Article	number

    1 τεμάχιο Πακέτο των 3
					1	piece	 Package	of	3

Γκρι Grey 60 εκ.      11601.201 11601.202
Μαύρο Black 60 εκ.      11601.211 11601.212
Μπλε Blue 60 εκ.      11601.221 11601.222
Κόκκινο Red 60 εκ.      11601.231 11601.232
Πορτοκαλί Orange 60 εκ.      11601.241 11601.242

 Acc.: p. 225

     Shapes Pin Panels Six-Square

Round

Wave

SHAPES PIN PANELS

Our craftsmanship,
your opinion in every shape

Shape Pin Panels

HR_webheader_Brochure_Hein_Smit_Visual-v1.indd   1 26-04-16   12:46
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GR Πίνακες ανακοινώσεων
Float Pin Panels χωρίς πλαίσιο 

Η γραµµή Float Pin Panels αναπτύσσεται ως 
λύση στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες 
σε περιβάλλοντα µοντέρνων γραφείων και 
σχολείων. Αυτοί οι τοµείς πρέπει να είναι 
λειτουργικοί, αλλά στις µέρες µας, αν είναι 
δυνατόν, επίσης και στυλάτοι.

Χάρη στις στενές άκρες του και το κρυφό 
σηµείο ανάρτησης, µοιάζει σαν να αιωρείται 
(floating) στον τοίχο.

Η επιφάνεια ανακοινώσεων είναι υψηλής 
ποιότητας και κατασκευασµένη από φυσικά 
υλικά. Η επιφάνεια είναι αυτοαποκαθιστάµενη, 
αποµονώνει τους θορύβους και εγγυάται 
µακρά διάρκεια ζωής.

GB Float Pin Panels
Pin board, without frame

The Float Pin Panels range is developed in 
response to the changing needs in modern 
office and school environments. These areas 
have to be functional but nowadays, if 
possible, stylish and hip as well.

Because of the tapered edges and hidden 
suspension it appears to be ‘floating’ on the 
wall.

The high quality bulletin pin surface is made 
entirely of natural materials. The surface is self-
healing, sound-damping and guarantees a 
long life span.

SHAPES PIN PANELS FLOAT

Μακρά διάρκεια
 ζωής

Αποµόνωση θορύβουΕπιφάνεια ανακοινώσεων 
υψηλής ποιότητας

Συνδυάστε και σχηµατίστε ΑυτοαποκαθιστάµεναΦυσικά υλικά

 Acc.: p. 225

  Shapes Pin Panels Float

Γκρι Μαύρο Κόκκινο Μπλε Πορτοκαλί
Grey Black Red Blue Orange

120 x 200 εκ. 11601.403 11601.413 11601.423 11601.433 11601.443
120 x 180 εκ. 11601.402 11601.412 11601.422 11601.432 11601.442
90 x 120 εκ. 11601.401 11601.411 11601.421 11601.431 11601.441
60 x 90 εκ.  11601.400 11601.410 11601.420 11601.430 11601.440

D  Float Pin Panels 
Pinntafel, ohne Rahmen

Die Float Pin Panels spielen ein auf die 
verändernden Bedürfnisse des moder-nen 
Büros und auch Schulumfeld. Diese Räume 
sollten funktional,stylish und hip sein.

Aufgrund der abfallenden Kanten und 
der verdechten Montage scheint die Tafel 
an der Wand zu ‘schweben’.

Die qualitativ hochwertigen Bulletin 
Oberfläche ist ausschließlich hergestellt aus 
natürlichen Rohstoffe. Optimale Le-bensdauer 
durch ihre selbstheilend und ist 
schalldämpfend.
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Μέγεθος	 Κωδικός είδους
Colour	 Size	 Article	number
Παγκόσμιος Χάρτης World map 90 x 120 εκ. 11601.501
Χρονολόγιο Timeline 90 x 120 εκ. 11601.503

90 x 120 εκ. 11601.599Εκτύπωση προσωπικού σχεδίου 
Printing own design

 Acc.: p. 225

  Shapes Pin Panels Float

Χρώµα 120

90

1,6

Float

SHAPES PIN PANELS FLOAT

GR Τυπωµένος Πίνακας ανακοινώσεων 
Float Pin Panels χωρίς πλαίσιο

Τα Float Pin Panels είναι διαθέσιµα µε δύο 
διακοσµητικά και λειτουργικά µοτίβα. 
Οπτικοποιήστε τα ιστορικά σας ορόσηµα στο 
χρονολόγιο ή σχεδιάστε το (παγκόσµιο) 
µέλλον σας στον παγκόσµιο χάρτη. Είναι 
δυνατή η δηµιουργία µοτίβου κατά 
παραγγελία. 

Χάρη στις στενές γωνίες και το κρυφό σηµείο 
ανάρτησης, µοιάζει σαν να αιωρείται 
(floating) στον τοίχο.

GB  Printed Float Pin Panels
Pin board, without frame 

The Float Pin Panels are available with two 
decorative and functional prints. Visualize 
your milestones in history on the timeline or 
plan your (global) future on the world map. A 
custom made print is possible as well.

Because of the tapered edges and hidden 
suspension it appears to be ‘floating’ on the 
wall.

D   Bedruckte Float Pin Panels 
Pinntafel, ohne Rahmen

Die Pin Tafeln ‘Float’ sind erhältlich 
mit zwei dekorative und funktionelle 
Darstellungen. Visualisiere deine Mei-lensteine 
an der Zeitleiste oder plane deine Zukunft auf 
der Weltkarte. Eine Wunsch Darstellung gehört 
auch zu den Möglichkeiten.

Aufgrund der abfallenden Kanten und 
der verdechten Montage scheint die Tafel 
an der Wand zu ‘schweben’.

www.conceptum.gr
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GR 
Πίνακας ανακοινώσεων 
πεπιεσµένου φελλού µε  
πλαίσιο Softline

Πίνακες ανακοινώσεων µε επιφάνεια πεπιεσµένου 
φελλού σε µπεζ χρώµα, κατασκευασµένα από 
φυσικό φελλό. Πλαίσιο Softline ανοδιωµένου 
αλουµινίου µε στρογγυλεµένες γκρι γωνίες από 
συνθετικό υλικό.  Συµπεριλαµβάνει υλικά 
επιτοίχιας ανάρτησης.

GB  Pin board pressed cork 
Softline frame  

Pin boards with pressed cork surface in 
beige, made of natural cork. Anodised 
aluminium softline frame with grey 
synthetic corners. Including mounting 
material.

2

m
ax

 1
20

max 240

Μέγεθος	
Size	
120 x 240 εκ.

Κωδικός είδους 
Article	number 
11204.110

120 x 180 εκ. 11204.111 
90 x 180 εκ. 11204.115
90 x 120 εκ. 11204.112
60 x 90 εκ. 11204.113
45 x 60 εκ. 11204.114

Πίνακας ανακοινώσεων πεπιεσµένου φελλού µε πλαίσιο Softline
Pin board pressed cork softline frame

 Acc.: p. 225

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ PIN BOARDS

D   Pinntafel Presskork 
Softline Rahme 

Pinntafel mit Oberfläche in beige, aus dem 
Naturprodukt Kork. Mit eloxierten Softline 
Rahmen und grauen Kunst-stoff-
Eckelementen. Inklusiv Befesti-
gungsmaterial.
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GR Combi Πίνακες
µε πλαίσιο Softline

Συνδυασµός πίνακα λευκής πορσελάνης και 
πίνακα ανακοινώσεων. Το κοµµάτι των 
ανακοινώσεων είναι διαθέσιµο σε 
πεπιεσµένο φελλό, µπλε τσόχα ή γκρι 
ανακοινώσεων. Πλαίσιο Softline 
ανοδιωµένου αλουµινίου µε γκρι συνθετικά 
καπάκια γωνίας. Συµπεριλαµβάνει υλικά 
επιτοίχιας ανάρτησης. Είναι µαγνητικός και 
ξηρού καθαρισµού.

GB   Combi boards
Softline frame 

Combination of a white enamel steel 
whiteboard and a pin board. The pinnable 
part is available in pressed cork, blue felt, or 
grey Bulletin. Anodised softline frame with 
grey synthetic corner caps.  Including 
mounting material.
Magnetic and dry erasable.

 m
ax

 9
0

max 120

2

6

Κωδικός είδους 
Article	number

11404.100
11404.110

11404.101
11404.111

11404.102

Συνδυασμός και Μέγεθος	
Combination	and	Size	
Πορσελάνη και πεπιεσμένος 
φελλός 
Enamel and pressed cork 
90 x 120 cm 
60 x 90 cm 

Πορσελάνη και μπλε τσόχα 
Enamel and felt blue 
90 x 120 cm 
60 x 90 cm 

Πορσελάνη και γκρι Bulletin 
Enamel and Bulletin grey 
90 x 120 cm 
60 x 90 cm 11404.112 

Combi Πίνακες µε πλαίσιο Softline
Combi boards softline frame 

Διαθέσιμο σε όλα τα υφάσματα 
τύπου Camira και μοτίβα κατά 
παραγγελία.
Ρωτήστε για τις δυνατότητες!

Available in all Camira fabrics and 
custom prints. 
Ask for the possibilities!

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

COMBI ΠΙΝΑΚΕΣ COMBI BOARDS

D  Kombitafeln
Softline Rahme 

Kombination einer weiß emailliertem 
Weißwandtafel (magnethaftend und 
trocken abwischbar) aus Stahl und einer 
Pinntafel. Der einstechbare Teil ist erhältlich 
in Presskork, blauem Filz, grauem Bulletin 
oder. Eloxierter Softline Rahmen mit grauen 
Kunststoff-Eckele-menten. Inklusiv 
Befestigungsmaterial.
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GB  Work Wall Solutions

The Work Wall Solutions enable you to create an endless writing or pin surface. 
You can use the wall as brainstorming wall, presentation wall or even as 
projection wall. The possibilities are countless. Work Walls contribute to a 
functional and tasteful environment.

Whiteboard Wall
The whiteboard panels are magnetic, dry erasable and suitable for intensive 
usage. The whiteboard walls are available in several types of surface: white 
marker, grey metalic marker, white projection and chalk.
More info: page 105

Glass Wall
The glass panels are magnetic, dry erasable and suitable for intensive usage. 
The glass panels are available in many colours.
More info: page 106

Pin Wall
The cork linoleum surface of the bulletin pin panels is sound damping and 
ensures an optimal life span due to its self-repairing capacity. The Pin Wall 
panels do not have a frame. The wall panels are available in several colours. 
More info: page 107

ΛΥΣΕΙΣ SMIT ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ

GR               Λύσεις Work Wall 

Η λύση Work Wall σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε µία ατέλειωτη 
επιφάνεια γραφής ή ανακοινώσεων. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
τον τοίχο σαν χώρο brainstorming, παρουσιάσεων ή ακόµα και 
προβολών. Οι δυνατότητες είναι αναρίθµητες. Οι Work Walls 
συµβάλλουν σε ένα λειτουργικό και καλαίσθητο περιβάλλον.

Whiteboard Wall
Οι πλάκες του ασπροπίνακα είναι µαγνητικές, ξηρού καθαρισµού, 
και είναι κατάλληλες για εντατική χρήση. Οι Whiteboard Walls είναι 
διαθέσιµοι σε διάφορους τύπους επιφάνειας: λευκή µαρκαδόρου, 
γκρι µεταλλική µαρκαδόρου, λευκή προβολής και κιµωλίας. 
Περισσότερες πληροφορίες: σελίδα 105.

Glass Wall
Οι γυάλινες πλάκες είναι µαγνητικές, καθαρίζονται χωρίς νερό και 
είναι κατάλληλές για εντατική χρήση. Είναι επίσης διαθέσιµες σε 
πολλά χρώµατα.
Περισσότερες πληροφορίες: σελίδα 106.

Pin Wall
Η επιφάνεια λινοτάπητα φελλού των πάνελ ανακοινώσεων ακυρώνει 
το θόρυβο και εξασφαλίζει τη βέλτιστη διάρκεια ζωής χάρη στη 
δυνατότητα αυτόµατης αποκατάστασης του. Οι πλάκες του Pin Wall 
δεν έχουν πλαίσιο και είναι διαθέσιµες σε διάφορα χρώµατα. 
Περισσότερες πληροφορίες: σελίδα 107.

D Work Wall Solutions

Die Work Wall Solutions schaffen eine unendliche Schreib-oberfläche 
oder Pinnwand. Verwenden Sie die Wand für Ihre Ideen, als 
Präsentationswand oder auch als Projektionswand. Unendliche 
Möglichkeiten; Funktionalität kombiniert mit geschmackvollen 
Design.

Whiteboard Wall
Die Weißwandtafel- Panelen sind magnethaftend, trocken abwischbar 
und für intensiver Nutzung geeignet. Die Wände sind in 
verschiedenen Varianten erhältlich: weiß Marker, grau metalic Marker, 
Kreide und Emaille Projektion.
Für weitere Informationen: Seite 105

Glass Wall
Die Glaswände sind magnethaftend, trocken abwischbar und für 
intensive Nutzung geeignet. Die Wände sind in etlichen Farben 
erhältlich. Für weitere Informationen: Seite 106

Pin Wall
Die Pinnwände haben eine Korklinoleumoberfläche und sind 
schalldämpfend. Optimale Nutzungsdauer durch selbst-heilende 
Eigenschaften. Die Panelen sind Rahmenlos und erhältlich in 
mehreren Farben.
Für weitere Informationen: Seite 107
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GR              Χάρτες µε πλαίσιο Softline

Χάρτες σε µαγνητικό πίνακα ξηρού καθαρισµού ή 
πλαστικοποιηµένοι σε ρολό. Ειδικοί χάρτες κατά 
παραγγελία. Πίνακας: µε πλαίσιο Softline 
ανοδιωµένου αλουµινίου, θήκη και για 
µαρκαδόρους και υλικά επιτοίχιας ανάρτησης. 
Ρολό: προσφέρεται µε προφίλ αφίσας και σηµείο 
ανάρτησης.
Προσοχή: οι χάρτες ενδέχεται να διαφέρουν από τις 
φωτογραφίες και τα χαρακτηριστικά.

D  Landkarten Softline Rahme 

Landkarten auf einer magnethaftenden und trocken 
abwischbaren Tafel oder laminiert auf einer Rolle. 
Specielle Karten auf Anfrage. Tafel: mit eloxierten 
Softline-Rahmen, Stift-ablage und inklusiv 
Befestigungsmaterial. Rolle: mit Posterprofil mit 
Aufhänger. Achtung: Karten können abweichen von 
Ab-bildungen und Spezifikationen.

GB  Maps softline frame

Maps on a magnetic, dry erasable board or lami-
nated on a roll. Special maps on request.Board: 
finished with the anodised softline frame. and 
Including pen tray and mounting material. Roll: 
supplied with poster profile and mounting eye. 
Attention: maps may differ from pictures and 
specifications. 
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Διαστάσεις	
Dimensions	

Χάρτες µε πλαίσιο Softline
Maps softline frame

Αντικείµενο/Τύπος/Κλίµακα 
Subject/Type/Scale 

Οδικός χάρτης Ολλανδίας,  1:250.000
Netherlands road map,  1:250.000

Οδικός χάρτης Βελγίου,  1:250.000 
Belgium road map, 1:250.000 

Οδικός χάρτης Γερμανίας, 1:700.000 
Germany road map, 1:700.000 
Οδικός χάρτης Μεγάλης Βρετανίας,  1:900.000 
Great Britain road map, 1:900.000

Οδικός χάρτης Ευρώπης, 1:3.500.000 
Europe road map,   1:3.500.000

Χάρτης Τ.Κ. Ολλανδίας, 1:275.000

 1:30.000.000
Netherlands postal code,   1:275.000 
Πολιτικός παγκόσμιος χάρτης, 
World political,   1: 0.000.000

130x100 εκ.  

Kωδικός είδους       
Article	number 
Πίνακας	      Ρολό 
Board           Roll 
11103.170   14014.100 

-120x100 εκ.          11103.172 

130x95 εκ.           11103.174 14014.105 

 14014.107 125x100 εκ.          11103.176

95x127 εκ.            11103.178 14014.103

130x100 εκ.          11103.171 14014.102

100x136 εκ.          11103.179 14014.101

  Άλλοι χάρτες κατά παραγγελία. ∆είτε σελίδα 34.
  Other maps on request. See page 34.

ΧΑΡΤΕΣ MAPS

 Acc.: p. 218, 220-223, 227
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Χάρτες κατά παραγγελία
Landkarten auf Maß
Customised maps

GR Χάρτες κατά παραγγελία
Πέραν του απλού πακέτου χαρτών, η Smit Visual µπορεί 
επίσης να παράσχει άλλους πίνακες συγκεκριµένων 
χωρών, περιοχών ή πόλεων όποτε θέλετε. Σύµφωνα µε 
τη διαθεσιµότητα ψηφιακών χαρτών υψηλής ποιότητας 
µπορούµε να τυπώσουµε τους ανάλογους µαγνητικούς 
πίνακες ξηρού καθαρισµού. Το µέγιστο δυνατό µέγεθος 
πίνακα που µπορούµε να παράγουµε είναι 120 x 300 εκ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το 
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών µας.

D  Landkarten auf Maß
Neben dem normalen Angebot an Landkarten bie-tet 
Smit Visual auf Wunsch auch andere Tafeln an die 
Länder, Erdteile oder Städte zeigen. Wenn in guter 
Qualität verfügbar, setzen wir digitales 
Kartenmaterial um in einer Digitaldruck direkt auf einer 
magnethaftende und trocken abwischbare 
Tafeloberfläche. Die größte Abmessung möglich 
beträgt 120 x 300 cm. 
Mehr Informationen gibt Ihnen gern unsere Abtei-lung 
Kundendienst. 

GB Customised Maps
In addition to the standard package of maps, Smit 
Visual can also provide other boards of specific 
countries, regions or cities, when desired. On 
availability of high quality digital maps we can print the 
refering magnetic and dry erasable map boards. The 
largest possible board size we can produce is 120 x 
300 cm.
For more information, please contact our Customer 
Services department.

34

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ -  SPECIAL PRODUCT



 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 

PROJEKTIONSLÖSUNGEN 

PROJECTION SOLUTIONS

"Η δεξιοτεχνία µου, 
η άποψή σου"

www.conceptum.gr
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GR Πίνακας Προβολής
Mica 

Η επιφάνεια πορσελάνης του Mica προσφέρει 
τα βέλτιστα χαρακτηριστικά προβολής: µία 
τέλεια αντανάκλαση χωρίς γυαλάδες και 
ευρεία γωνία θέασης. Ο Mica είναι πλήρως 
κατάλληλος σε περιβάλλοντα όπου η 
ποιότητα προβολής είναι απαραίτητη, αλλά 
πρέπει να είναι επίσης δυνατή και η γραφή. 
∆ιαθέτει gain της τάξης των 1.8 (5%), 
κάνοντας τον κατάλληλο για προβολές 
µεγάλης απόστασης.
Είναι µαγνητικός και επιτρέπει τη γραφή µε 
µαρκαδόρους πίνακα.

Μέγεθος ΥxΦ Αναλογία
Size hxw Ratio 
150 x 267 εκ. 16:9 

Κωδικός είδους 
Article number 
11103.362

150 x 240 εκ. 16:10 11103.361
150 x 200 εκ. 4:3 11103.360
150 x 150 εκ. 1:1 11103.363
120 x 214 εκ. 16:9 11103.367
120 x 192 εκ. 16:10 11103.366
120 x 160 εκ. 4:3 11103.365

Πίνακας προβολής Mica 
Projection board Mica

150 200 240

1,5

267 5,5

12
0

15
0

D  Projektionstafeln 
Mica 

Mica mit emaillierter Oberfläche bietet Ihnen 
die Optimale Projektionsmöglich-keiten; ein 
perfekter Reflektionswert ohne Spiegelung 
und mit großem Blick-winkel. Ein stilvolles 
Design kombiniert mit perfekten 
Projektionseigenschaften und der 
Möglichkeit zum schreiben bei Bedarf. Gain 
Wert 1.8 (5%), speziell geeig-net für long-
throw Projektion. Magnethaftend und 
bescheibbar.

GB  Projection 
Board Mica

Mica enamel surface offers optimal projection 
features; a perfect reflection without hotspot 
and a wide viewing angle. Mica is extremely 
suitable in settings where projection quality is 
essential but writing should be possible as well. 
Gain value 1.8 (5%), especially suited for long 
throw projection.
Magnetic and writable.
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952 Οθόνη Mica
Ένταση φωτισµού: 70 lux
∆ιαθέσιµο µπλε φως. 
Μετρήθηκε από απόσταση 2 µέτρων.

Χωρίς γυαλάδες Γωνία θέασης

Αριθµός Χρώµατος B-952-MM

Επίπεδο Γυαλάδας Περίπου 20% 

(GS45°)

5° gain Περίπου 1.8

Πάχος ατσάλινου φύλλου      Περίπου 0.5 χλστ.

Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

 Acc.: p. 219

5% gain, 1.8 Επίπεδη επιφάνεια Κατάλληλο για
χρήση µαρκαδόρου

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ MICA MICA PROJECTION BOARDS
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GR 
Περιστρεφόμενος πίνακας 
Combi πορσελάνης-/
πορσελάνη προβολής MICA 

Περιστρεφόµενος πίνακας διπλής όψεως µε 
επιφάνεια πορσελάνης από τη µία πλευρά και 
επιφάνεια πορσελάνης MICA για βελτιωµένη 
προβολή από την άλλη. Τέλεια χαρακτηριστικά 
προβολής, όπως για παράδειγµα υψηλός βαθµός 
αντανάκλασης και µειωµένες γυαλάδες.
Η βάση διαθέτει µακριά θήκη για µαρκαδόρους και 
4 συµπαγείς τροχούς (2 µε/2 χωρίς φρένο).
Ο πίνακας µπορεί να περιστραφεί 360ο και να 
στερεωθεί σε οποιαδήποτε γωνία.

D  Drehtafeln 
Kombi Email-/Projektionstahl
MICA  

Doppelseitig beschreibbare Drehtafel mit einer 
Seite in hochglanz weiß Emailstahl und einer Seite 
in Mica Projektions-Emailstahl. Perfekten 
Projektionseigenschaften wie ein höher 
Reflektionswert und minimalisierte Spiegelung. 
Einfache Umstellung von schrei-ben zu 
projizieren. Gestell hat eine lange Stiftablage und 
4 soli-de Lenkrollen (2 mit/2 ohne Bremse).
Tafel ist 360° drehbar mit Feststell-Knopf.

GB  Revolving board 
Combi enamel-/Projection steel MICA

Two-sided writeable revolving board with one side 
of white enamel steel and one side of white enamel 
projection steel Mica. Perfect projection 
characteristics as for example high reflection rate 
and minimized glare.
Stand has a long pen tray and 4 solid wheels (2 
with/2 without brakes).
Board can be rotated 360° and fixated in any angle.

Μέγεθος ΥxΦ
Size hxw 
120 x 200 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
13009.124

Περιστρεφόμενοι πίνακες με πλαίσιο RC, combi πορσελάνης/
πορσελάνη προβολής 
Revolving boards RC-frame, combi enamel/projection steel 
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 Acc.: p. 218-223, 227

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ PROJECTION REVOLVING BOARDS
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16:9 Μέγεθος ΥxΦ 
Size hxw 
120 x 160 εκ. 
110 x 196 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
14700.400
14700.401

Γυάλινοι πίνακες για προβολή 
Glass boards for projection

 Acc.: p. 218-224, 227

Γυάλινος πίνακας προβολής

Ορατή αναλογία µετάδοσης              90,15%

13,04%Αναλογία ορατής αντανάκλασης 

Πάχος γυάλινου πίνακα 4 χλστ.

Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

GR Γυάλινος πίνακας 
προβολής/γραφής

Γυάλινος πίνακας κατάλληλος τόσο για 
προβολές όσο και για µαρκαδόρους 
ασπροπίνακα. Καλόγουστος σχεδιασµός µε 
στυλάτα σηµεία ανάρτησης: προβολή µε 
στυλ.
Ο πίνακας είναι µαγνητικός ξηρού 
καθαρισµού.
Συµπεριλαµβάνει θήκη για µαρκαδόρους 30 
εκ. και υλικά επιτοίχιας ανάρτησης.

D Beschreibbare Projecktions
Glastafeln

Glastafel geeignet für projektion und für 
Weißwandtafel Marker. Schlankes Design mit 
schönen Aufhängpunkten; Projektion mit Stil. 
Die Tafel is magnethaftend und trocken 
abwischbar. Inklusiv Ablageleiste 30 cm und 
Befesti-gungsmaterial.

GB Writable projection glass board 

Glass board suitable for both projection and 
whiteboard markers. Tasteful design with 
stylish suspension points; projection in style. 
The board is magnetic and dry erasable. 
Including 30 cm pen tray and mounting 
material.

ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ               PROJECTION GLASS BOARDS
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GR Χειροκίνητη οθόνη προβολής
Regular

Λευκή µατ οθόνη προβολής µε µηχανισµό 
ελατηρίου για γρήγορο και εύκολο δίπλωµα και 
ξεδίπλωµα της οθόνης. Μαύρα πλαίσια (3 εκ.): 
σε κάθε πλευρά στα 1:1 και σε όλες τις πλευρές 
στα 4:3 και τα 16:10. Θήκη από λευκό αλουµίνιο, 
εξοπλισµένη µε σηµεία εγκατάστασης σε τοίχο 
και ταβάνι. Αναφερθείτε στη σελίδες 45 και 46 
για αξεσουάρ (π.χ. βραχίονες τοίχου, βραχίονες 
ταβανιού και ραβδί τραβήγµατος).

D   Bildleinwand handbedient 
Regular

Mattweiße Bildleinwand mit Federvor-richtung 
für schnelles und problemloses ein- und 
ausrollen. Schwarze Umrahmung (3 cm): bei 
1:1 an beiden Seiten, bei 4:3 und 16:10 
rundum. Weißes Alugehäuse mit 
Aufhängepunkten für Wand und Decke. 
Zubehör: Auf S. 45 und 46 (u.a. Wandbü-gel, 
Deckenbügel, Zugstange).

Μέγεθος ΥxΦ Μέγεθος προβολής Μέγεθος θήκης    Κωδικός είδους
Size hxw Viewing size  Housing size       Article number
244 x 244 εκ. 234 x 244 εκ. 7,6 x 7,6 x 257 εκ.    14007.309
203 x 203 εκ. 197 x 203 εκ. 6,8 x 6,8 x 215 εκ.    14007.307
180 x 180 εκ. 174 x 180 εκ. 6,8 x 6,8 x 192 εκ.    14007.305
153 x 153 εκ. 147 x 153 εκ. 6,8 x 6,8 x 165 εκ.    14007.303

Χειροκίνητη οθόνη προβολής Regular, μορφής 1:1 
Projection screen hand-operated Regular, format 1:1 

Μέγεθος ΥxΦ Μέγεθος προβολής  Μέγεθος θήκης        Κωδικός είδους
Size hxw Viewing size  Housing size         Article number
183 x 244 εκ. 177 x 238 εκ. 6,8 x 6,8 x 257 εκ.     14007.317
153 x 203 εκ. 147 x 197 εκ. 6,8 x 6,8 x 215 εκ.     14007.316
135 x 180 εκ. 131 x 174 εκ. 6,8 x 6,8 x 192 εκ.     14007.315

Χειροκίνητη οθόνη προβολής Regular, μορφής 4:3 
Projection screen hand-operated Regular, format 4:3

Μέγεθος ΥxΦ Μέγεθος προβολής  Μέγεθος θήκης       Κωδικός είδους
Size hxw Viewing size  Housing size       Article number
227 x 300 εκ. 182 x 290 εκ. 8,9 x 8,9 x 308 εκ.    14007.320
186 x 244 εκ. 146 x 234 εκ. 6,8 x 6,8 x 252 εκ.    14007.319
147 x 190 εκ. 114 x 184 εκ. 6,8 x 6,8 x 198 εκ.    14007.318

Χειροκίνητη οθόνη προβολής Regular, μορφής 16:10 
Projection screen hand-operated Regular, format 16:10 
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GB Projection screen hand-
operated Regular

Matt white projection screen with a spring 
mechanism for quick and easy roll and re-roll of 
the screen. Black frames (3 cm): to both sides at 
1:1 and on all sides at 4:3 and 16:10. White 
aluminium casing equipped with mounting 
points for wall and ceiling. Please refer to page 
45 and 46 for accessories (e.g. wall brackets, 
ceiling brackets and pull rod).
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GR Ηλεκτρική οθόνη προβολής
Regular

Αθόρυβη λευκή µατ οθόνη προβολής. 
Μαύρα πλαίσια (3 ή 5 εκ.): σε όλες τις 
πλευρές στα 1:1, 4:3 και 16:10. Προσφέρεται 
µε ένα κουτί διαχείρισης για επιτοίχια 
εγκατάσταση. Θήκη από λευκό αλουµίνιο 
εξοπλισµένη µε σηµεία εγκατάστασης στον 
τοίχο και το ταβάνι. Αναφερθείτε στη 
σελίδες 45 και 46 για αξεσουάρ (π.χ. 
βραχίονες τοίχου, βραχίονες ταβανιού).

D   Bildleinwand elektrisch 
Regular

Mattweiße, geräuschlose, elektrische 
betätigte Bildleinwand. Schwarze Um-
rahmung (3 oder 5 cm): bei 1:1, 4:3 und 
16:10 rundum. Mit einem Steuermodul für 
Wandmontage. Weißes Alugehäuse mit 
Aufhängepunkten für Wand und Decke. 
Zubehör: Auf S. 45 und 46 (u.a. Wandbügel, 
Deckenbügel).

GB   Projection screen electric 
Regular 

Silent electrical projection screen in matt 
white. Black frames (3 or 5 cm): on all sides 
at 1:1, 4:3 and 16:10. Provided with an 
operating box, to be fixed to the wall. White 
aluminium casing equipped with mounting 
points for wall and ceiling.  Please refer to 
page 45 und 46 for accessories (e.g. wall 
brackets, ceiling brackets).

Μέγεθος ΥxΦ Πλαίσιο Μέγεθος προβολής   Μέγεθος θήκης       Κωδικός είδους
Size hxw Frame Viewing size  Housing size                 Article number
244 x 244 εκ.  5 εκ.  234 x 234 εκ.  7,8 x 7,8 x 257 εκ.          14007.348
203 x 203 εκ.  3 εκ.  197 x 197 εκ.  7,8 x 7,8 x 2 εκ.          14007.347

Ηλεκτρική οθόνη προβολής, μορφής 1:1 
Projection screen electric, format 1:1 

Μέγεθος ΥxΦ Πλαίσιο Μέγεθος προβολής   Μέγεθος θήκης       Κωδικός είδους
Size hxw Frame Viewing size  Housing size                 Article number
211 x 244 εκ.  30/5 εκ.  176 x 234 εκ.  8,8 x 8,8 x 192 εκ.          14007.352
180 x 203 εκ.  30/5 εκ.  145 x 193 εκ.  8,8 x 8,8 x 225 εκ.          14007.351
155 x 180 εκ.  25/5 εκ.  125 x 170 εκ.  8,8 x 8,8 x 257 εκ.          14007.350

Ηλεκτρική οθόνη προβολής, μορφής 4:3 
Projection screen electric Regular, format 4:3 

Κωδικός είδους
Article number
14007.370

Τηλεχειριστήριο για ηλεκτρική οθόνη προβολής Regular 
Remote control for electrical projection screen Regular
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Μέγεθος ΥxΦ Πλαίσιο Μέγεθος προβολής   Μέγεθος θήκης       Κωδικός είδους
Size hxw Frame Viewing size  Housing size                 Article number
227 x 300 εκ.  40/5 εκ.  182 x 290 εκ.  8,9 x 8,9 x 321 εκ.          14007.355
186 x 244 εκ.  35/5 εκ.  146 x 234 εκ.  8,9 x 8,9 x 265 εκ.          14007.354
167 x 213 εκ.  35/3 εκ.  129 x 207 εκ.  8,9 x 8,9 x 224 εκ.          14007.353

Ηλεκτρική οθόνη προβολής, μορφής 16:10
Projection screen electric Regular, format 16:10 
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GR  Τρίποδη οθόνη προβολής

Λευκή οθόνη προβολής µατ. Μαύρα πλαίσια 
(3 εκ.): και στις δύο πλευρές στα 1:1, σε όλες 
τις πλευρές στα 4:3. Εξοπλισµένη µε βραχίονα 
προβολής στο πάνω µέρος και τρίποδη βάση. 
Ρυθµιζόµενη στο ύψος. Ο µηχανισµός 
τεντώµατος εξασφαλίζει µία άριστα επίπεδη 
οθόνη.
Ο βραχίονας που είναι προσαρτηµένος στην 
οθόνη την κάνει εύκολη στη µεταφορά.

D  Bildleinwand Stativ 

Mattweiße Bildleinwand mit schwarzer 
Umrahmung (3 cm): bei 1:1 an beiden Seiten, 
bei 4:3 rundum. Mit einem 
Overheadprojektionsbügel und einer 
Dreifußverriegelung. Höhenverstellbar. Eine 
Spannknopfvorrichtung sorgt für ein 
perfektes flaches Tuch. Mit Hilfe des Griffs am 
Bildwand einfach zu transpor-tieren.

GB  Projection screen tripod 

Matt white projection screen. Black frames (3 
cm): at 1:1 to both sides, at 4:3 on all sides. 
Equipped with an overhead projection brace 
and a tripod bolt. Height adjustable. The 
tension mechanism ensures a perfectly flat 
screen. 
The brace attached to the screen makes it 
easy to transport. 

Μέγεθος ΥxΦ Μέγεθος προβολής    Κωδικός είδους
Size hxw Viewing size  Article number
203 x 203 εκ. 197 x 203 εκ.  14007.327 
180 x 180 εκ.  174 x 180 εκ.  14007.325 
153 x 153 εκ.  147 x 153 εκ.  14007.323

Τρίποδη οθόνη προβολής, μορφής 1:1 
Projection screen tripod, format 1:1  

Μέγεθος ΥxΦ Μέγεθος προβολής    Κωδικός είδους
Size hxw Viewing size Article number
244 x 183 εκ.  238 x 177 εκ.  14007.341
203 x 153 εκ.  197 x 147 εκ.  14007.339

Τρίποδη οθόνη προβολής, μορφής 4:3  
Projection screen tripod, format 4:3 
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GR Οθόνη προβολής Mobile Floor 

Κινητή λευκή µατ οθόνη προβολής µε µαύρο 
πλαίσιο σε όλες τις πλευρές. Συµπαγής µαύρη 
θήκη µε τρία χερούλια και τέσσερις τροχούς. 
Γρήγορη και εύκολη στο στήσιµο χάρη στο 
µηχανισµό ψαλιδιού. Συµπεριλαµβάνει δύο 
κλειδιά.

D  Bildleinwand Mobile Floor

Mobile mattweiße Bildleinwand mit sch-warzer 
Umrahmung. Robustes schwar-zes 
Alugehäuse mit drei Griffen und vier Rollen. 
Mit Hilfe des Scherenmecha-nismus schnell 
und einfach aufstellbar. Inklusiv zwei 
Schlüssel.

GB   Projection screen Mobile 
Floor

Matt white mobile projection screen with 
black frame on all sides. Solid black 
aluminium casing with three handles and 
four wheels. Quick and easy to set up 
because of the scissor mechanism. Including 
two keys. 

Μέγεθος ΥxΦ Μέγεθος προβολής     Κωδικός είδους
Size bxh Viewing size  Article number
215 x 224 εκ. 196 x 147 εκ. 14007.368 
195 x 194 εκ. 175 x 125 εκ. 14007.367

Οθόνη προβολής Mobile Floor, μορφής 4:3 
Projection screen Mobile Floor, format 4:3 
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GR Οθόνη προβολής 
Mobile Compact

Κινητή λευκή µατ οθόνη προβολής µε 
συµπαγή ελαφριά θήκη από αλουµίνιο και 
ενσωµατωµένο χερούλι. Εύκολη στο στήσιµο 
και ρυθµιζόµενη στο ύψος.

D  Bildleinwand Mobile Compact

Mobile mattweiße Bildleinwand mit robustem 
leichtgewicht aluminium Gehäuse und 
Handgriff. Die Bildleinwand ist schnell und 
einfach aufstellbar und höhenverstellbar.

GB  

Matt white mobile projection screen with 
solid lightweight aluminium casing and 
integrated handle. Easy to set up and height 
adjustable. 

Μέγεθος ΥxΦ Μέγεθος προβολής      Κωδικός είδους
Size wxh Viewing size  Article number 
194 x 209 εκ. 180 x 135 εκ.  14007.183 
174 x 181 εκ.  160 x 120 εκ.  14007.181

Οθόνη προβολής Mobile Compact, μορφής 4:3 
Projection screen Mobile Compact, format 4:3 

Μέγεθος ΥxΦ Μέγεθος προβολής        Κωδικός είδους
Size wxh Viewing size    Article number
174 x 202 εκ. 160 x 160 εκ.   14007.182

Οθόνη προβολής Mobile Compact, μορφής 1:1 
Projection screen Mobile Compact, format 1:1 
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Μέγεθος ΥxΦ Μέγεθος προβολής       Κωδικός είδους
Size wxh Viewing size Article number 
93 x 72 εκ.  82 x 61 εκ.  (40”) 14007.360
113 x 87 εκ.  101 x 76 εκ.  (50”) 14007.361

Οθόνη προβολής μοντέλου πίνακα 
Projection screen table model

GR  Οθόνη προβολής μοντέλου πίνακα

Οθόνη προβολής-πίνακας σε λευκό µατ µε 
µηχανισµό ψαλιδιού για εύκολo συνεχές µάζεµα και 
επέκταση της οθόνης. Μαύρη θήκη από αλουµίνιο 
µε τέσσερα πτυσσόµενα στηρίγµατα (πόδια). Η 
οθόνη είναι σε µορφή βίντεο 4:3.
Ιδανικό σε συνδυασµό µε ένα µίνι προβολικό για 
φορητές παρουσιάσεις.

D  Bildleinwand Tischmodell

Mattweiße Tisch-Bildleinwand mit 
Scherenmechanismus zum stufenlosen und 
einfachen ein-und ausrollen der 
Bildleinwand. Schwarzes Alugehäuse mit vier 
Klappbare Füßen. Bildleinwand in 
Videoformat 4:3. Ideal in kombination mit 
einem mini Pro-jektor für mobile 
Präsentationen.

GB  Projection screen table model

Matt white table projection screen with scissor 
mechanism for easy continual retraction and 
expansion of the screen. Black aluminium 
casing with four folding feet. Screen in video 
format 4:3.
Ideal in combination with a mini projector for 
mobile presentations.

ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ PROJECTION SCREENS
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14007.371

Βραχίονες τοίχου για χειροκίνητες/ηλεκτρικές οθόνες
Wall brackets for hand-operated/electrical screen

14007.372

Κωδικός είδους
Article number
14007.371

Βραχίονες ταβανιού για χειροκίνητες/ηλεκτρικές οθόνες
Ceiling brackets for or hand-operated/electrical screen 

Κωδικός είδους
Article number
14007.372

GR Αξεσουάρ οθονών προβολής
Όταν η οθόνη προβολής πρέπει να εγκατασταθεί σε ψηλό ή χαµηλοµένο 
ταβάνι ή να τοποθετηθεί µε κλίση για προβολή οροφής, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα αξεσουάρ:
Βραχίονες τοίχου για χειροκίνητες / ηλεκτρικές οθόνες προβολής Regular. 
Βραχίονες ταβανιού για χειροκίνητες / ηλεκτρικές οθόνες προβολής  
Regular.

Τηλεχειριστήριο για ηλεκτρικές οθόνες
Το τηλεχειριστήριο για τις ηλεκτρικές οθόνες Regular αποτελείται από µία 
µονάδα χειρισµού και ένα ποµπό χειρός.
Ραβδί τραβήγματος για χειροκίνητες οθόνες.

D  Zubehör Bildleinwande
Wenn die Bildleinwand an eine extra hohe oder versenkte Decke, oder für 
Overheadprojektion in einem Winkel montiert werden soll, dann braucht 
man folgendes Zubehör:
Wandbügel für Hand-/Elektrische Bedienung, Bildleinwand Regu-lar. 
Deckenbügel für Hand-/Elektrische Bedienung, Bildleinwand Regular.

Fernbedienungen für elektrische Bildleinwände
Die Fernbedienungen für die elektrischen Bildleinwände Regular bestehen 
aus einem Steuermodul für Wandmontage und einem Handsender. Der 
Handsender hat eine Reichweite von 25 m. Zugstange für handbediente 
Bildwände.

GB  Accessories projection screens 
When the projector screen has to be fixed to a tall or a lowered ceiling, or 
placed at an angle for overhead projection, the following accessories can be 
used:
Wall brackets for hand-operated / electrical screen Regular. 
Ceiling brackets for hand-operated / electrical screen Regular.

Remote control for electrical screens
The remote control for the electrical screens Regular consists of an operating 
module and a hand transmitter. The handtransmitter has a range of 25 
metres.
Pull rod for hand operated screens.

Κωδικός είδους
Article number
14007.370

Τηλεχειριστήριο για ηλεκτρικές οθόνες προβολής 
Remote control for electrical projection screen

14007.370

Ραβδί τραβήγματος για χειροκίνητες οθόνες 
Pull rod for hand operated screens  

Κωδικός είδους
Article number
14007.186

14007.186

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ACCESSORIES
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GR Βάση προβολικού για ταβάνια

Ενιαία βάση προβολικού για ταβάνια που 
εξοικονοµεί χρόνο. Συµπαγής σχεδιασµός σε 
λευκό µε δυνατούς και ελαφρείς ράβδους 
από αλουµίνιο. Οι ράβδοι είναι ρυθµιζόµενοι 
στο ύψος χωρίς αποσυναρµολόγηση. 
∆ιαθέτει σύστηµα διαχείρισης καλωδίων και 
είναι διαθέσιµο σε διάφορα τυπικά µήκη.

D  Projektor-Deckenhalterung 
Universelle und zeitsparende Pro-jektor-
Deckenhalterung. Kompaktes Design in weiß, 
mit starken, leichten Aluminium-Rohre. Die 
Halterung ist in der Höhe verstellbar ohne 
Demontage. Mit Kabel-Management-System. 
Erhält-lich in verschiedenen Standard 
Längen.

GB  Projector Ceiling Mount 
Universal and time-saving projector ceiling 
mount. Compact design in white with strong 
lightweight aluminium poles. The poles are 
height adjustable without disassembly. With 
cable management system. Available in 
several standard lengths. 

Κωδικός είδους
Article number
14038.215
14038.210
14038.220
14038.221

Εξάρτημα
Part 
Πιάτο / Plate 
Κορυφή / Head  
Ράβδος / Pole 15 εκ. 
Ράβδος / Pole 60-90 εκ.  
Ράβδος / Pole 90-150 εκ.  14038.222 

Βάση προβολικού για ταβάνια 
Projector ceiling mount

14038.210 14038.22214038.22114038.22014038.215
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Κωδικός είδους 
Article number
14008.105 

Μοντέλo βάσης στήριξης για προβολικά κανονικής προβολής 
OHP-table column model

GR  Μοντέλο βάσης στήριξης 
για προβολικό κανονικής προβολής   

Κινητή βάση στήριξης για προβολικό 
κανονικής προβολής από ανοιχτό γκρι ατσάλι 
(τέσσερις τροχοί, δύο εκ των οποίων µε 
φρένα).
Συνεχώς ρυθµιζόµενο ύψος. Επιφάνεια βάσης 
µε υψωµένες άκρες.

D  OHP-Tisch Säulenmodel

Fahrbarer hellgrauer Overheadpro-
jektortisch aus Stahl (vier Rollen, von denen 
zwei mit Bremsen). Mit erhöhtem Rand um 
die Arbeits-fläche herum, stufenlos 
höhenverstellbar.  

GB  OHP-table column model

Moveable light grey steel overhead projector 
table (four wheels, of which two braked). 
Continuously adjustable in height. Table top 
with raised edges.
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Κωδικός είδους 
Article number
14008.108 

Βάση στήριξης  προβολικού Colossus 
Projector table Colossus

69

60

1
1
2

45

7
5

4
0

4
0

45

60

3

40

55

GR Βάση στήριξης προβολικού Colossus 

Βάση στήριξης προβολικού από σµάλτο µε µαύρη 
επικάλυψη. Λευκή επιφάνεια εργασίας µε 
αντιολισθητική στρώση και µαύρη ανασηκωµένη 
άκρη. Η πάνω επιφάνεια µπορεί να πάρει κλίση. Η 
βάση είναι πτυσσόµενη για εύκολη αποθήκευση.

D Projektortisch Colossus 

Projektortisch aus schwarzem pulver-lackiertem 
Stahl. Weiße Arbeitsflächen mit Antislip-Schicht 
und schwarzen erhöhtem Rand. Die obere Fläche 
ist abklappbar. Kann kompakt zusammen-
geklappt werden.

GB Projector table Colossus

Black powder coated steel projector 
table. White work surfaces with anti-slip layer and 
black raised edge. The upper table top is tiltable. 
Can be compactly folded away.  

PROJECTOR TABLES AND TROLLEYSΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ
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GR Τροχήλατη βάση προβολικού Flexsol

Τροχήλατη βάση στήριξης προβολικού από 
σµάλτο µε µαύρη επικάλυψη και επιφάνεια µε 
δυνατότητα κλίσης (0-15º), αντιολισθητική 
στρώση και ανασηκωµένες άκρες. Κινείται µε 
τέσσερις συµπαγείς τροχούς (δύο µε φρένα). 
Συνεχώς ρυθµιζόµενη σε ύψος.

D  Projektorwagen Flexsol 

Fahrbarer Projektortisch aus schwar-zem 
pulverlackiertem Stahl. Die ab-klappbare (0-15º) 
Arbeitsfläche hat eine Anti-Slip-Schicht und einen 
erhöhten Rand. Mit vier stabilen Rollen (zwei mit 
Bremse). Stufenlos höhenverstellbar. 

GB  Projector trolley Flexsol

Moveable black powder coated steel projector 
table with a tiltable (0-15º) worktop with an anti 
slip layer and ridge. Moveable with four solid 
wheels (two with brake). Continuously adjustable 
in height.

Κωδικός είδους 
Article number
14008.200 

Τροχήλατη βάση προβολικού Flexsol 
Projector trolley Flexsol
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Κωδικός είδους 
Article number
14008.109 

Βάση στήριξης προβολικού Masterstand 
Projector table Masterstand
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GR Βάση στήριξης προβολικού Masterstand 

Συµπαγής βάση στήριξης προβολικού από σµάλτο µε 
µαύρη επικάλυψη και δύο συµπαγείς τροχούς (Ø12 εκ). 
∆ιαθέτει δύο ανοιχτές γκρι επιφάνειες εργασίας. Το 
χαµηλότερο ράφι µπορεί να περιστραφεί για τη χρήση 
λάπτοπ. Συνεχώς ρυθµιζόµενο στο ύψος µε ελατήριο 
αέρα. Χρησιµοποιείται και ως τροχήλατη βάση όταν 
διπλώνεται.

D  Projektortisch Masterstand 

Solider Projektortisch aus schwarzem pulverlackiertem 
Stahl. Mit zwei solide Rollen (Ø12 cm) und zwei 
zusammen-klappbaren Arbeitsflächen. Untere 
Fläche drehbar, für Laptop. Mittels Gasfeder stufenlos 
höhenverstellbar. Kann zusammengeklappt als 
Rollgestell gebraucht werden.

GB  Projector table Masterstand 

Solid, black powder coated steel pro-
jector table with two solid wheels (Ø12 
cm). Two light grey folding worktops. Lower shelf can 
be rotated for a laptop. Continuously adjustable in 
height by gas spring. Can be used as trolley when 
folded. 

 PROJECTOR TABLES AND TROLLEYSΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ



ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

INTERAKTIVE PROJEKTIONSTAFELN 

INTERACTIVE PROJECTION BOARDS

"Θα εξασφαλίσω 
ότι το μήνυμά σας 
είναι ξεκάθαρο"
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Model Size board 
16:10 150 x 240 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
11103.343

4:3 150 x 200 εκ. 11103.341
1:1 150 x 150 εκ. 11103.340
5:2 120 x 300 εκ. 11103.339
2:1 120 x 240 εκ. 11103.330
16:9 120 x 214 εκ. 11103.335
16:10 120 x 200 εκ. 11103.338
16:10 120 x 192 εκ. 11103.346
4:3  120 x 160 εκ. 11103.331

Πίνακας προβολής/γραφής, πλαίσιο Softline
Writable projection board, softline frame

 Acc.: p. 218-223, 227

GR  Πίνακες προβολής/γραφής 
(με πλαίσιο Softline)  

Μαγνητικοί πίνακες προβολής ξηρού 
καθαρισμού, κατασκευασµένοι από λευκή 
πορσελάνη µατ. Είναι κατάλληλοι για χρήση 
µαρκαδόρων πίνακα και για προβολές. 
∆ιατίθονται σε διάφορα µεγέθη για επιτοίχια 
εγκατάσταση. Έχουν πλαίσιο Softline 
ανοδιωµένου αλουµινίου µε γκρι συνθετικά 
καπάκια γωνίας.
Συµπεριλαµβάνουν θήκη για µαρκαδόρους 
30 εκ.

D  Beschreibbare Projektions- 
tafeln (softline Rahmen)   

Magnethaftende, trocken abwischbare 
Projektionstafeln mit mattweißem 
emailliertem Stahloberfläche. Erhält-lich in 
verschiedenen Formaten für 
Wandmontage. Eloxierte Alu-Softline 
Rahmen mit grauen Kunststoff-Ecken. 
Inklusiv Stiftablage 30 cm. 

GB  Writable projection boards 
(softline frame)

Magnetic and dry erasable projection 
boards made of matt white enameled 
steel. Suitable for board markers and 
projection. Available in various sizes for 
wall mounting. Anodised aluminium 
softline frame with grey synthetic corner 
caps. 
Including 30 cm pen tray.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ΓΡΑΦΗΣ WRITABLE PROJECTION BOARDS
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Μέγεθος πίνακα Κωδικός είδους
Size board Article number
118 x 189 εκ. 13015.121
118 x 189 εκ. 13015.101
118 x 157 εκ. 13015.100

Μοντέλο
Model 
Πολ. επιφάνεια/Multi surface  (16:10) 
Μονή επιφάνεια/Single surface(16:10) 
Μονή Επιφάνεια/Single surface (4:3) 
Πολ. επιφάνεια/Multi surface  (4:3) 118 x 157 εκ. 13015.120

Επιτοίχιος πίνακας προβολής/γραφής, πλαίσιο RC 
Writable projection board wall mounting, RC-frame
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  Acc.: p. 218-223, 227 

GR  Πίνακες προβολής/γραφής 
(πλαίσιο RC) 

∆ιαθέτει επιφάνεια προβολής απο λευκή 
πορσελάνη µατ µε δυο φτερά λευκής 
πορσελάνης, η οποία είναι µαγνητική και 
ξηρού καθαρισμού. Μεσαία επιφάνεια: 
κατάλληλη για χρήση µαρκαδόρων πίνακα 
και για προβολές. ∆ιατίθεται σε διαφορά 
µεγέθη και σχέδια (µονής ή πολλαπλής 
επιφάνειας) για επιτοίχια εγκατάσταση. 
Πλαίσιο RC ανοδιωµένου αλουµινίου µε 
στρογγυλεμένες γκρι γωνίες από συνθετικό 
υλικό.
∆ιαθέτει θήκη για µαρκαδόρους 50 εκ.

D  Beschreibbare Projektions- 
tafeln (RC Rahmen) 

Matt weiß emaillierte Projektionstafel mit 
zwei weiß emailstahlen Flügeln. 
Magnethaftend und trocken abwisch-bar. 
Mittlere Fläche: geeignet für Boardmarker 
und Projektion. Erhältlich in verschiedenen 
Formaten und Aus-führungen (Einzel- oder 
Fünfflächen) für Wandmontage. Eloxierte 
Alu-RC Rahmen mit grauen Kunststoff-
Ecken. Inklusiv Stiftablage 50 cm. 

GB  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ΓΡΑΦΗΣ WRITABLE PROJECTION BOARDS

Writable projection boards 
(RC-frame)

Magnetic and dry erasable matt white 
enamel projection surface with two white 
enamel steel wings. Middle surface: suitable 
for board markers and projection. Available in 
various sizes and designs 
(single or multi-surface) for wall mounting. 
Anodised aluminium RC-frame with grey 
synthetic corner. 
Including 50 cm pen tray

www.conceptum.gr
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Μέγεθος Μέγεθος προβολής 
Size Viewing size    

Κωδικός είδους   
Article number

Πολ. επιφάνεια 16:10
Multi surface 16:10
1285 x 3784 χλστ. 112 x 175 χλστ.  13015.401

Μονή επιφάνεια 16:10
Single surface 16:10 
1285 x 2014 χλστ. 112x 175 χλστ.  13015.400

Πίνακας προβολής με πλαίσιο RC για διαδραστικά προβολικά, 
επιτοίχιος 
Projection board RC-frame for touch beamer, wall mount

12
85

 m
m

2014 mm 11 
mm

2014 mm

877 mm

12
85

 m
m

11
mm

3784 mm

877 mm

Ατσάλινη θήκη µαρκαδόρων

Pen tray steel 30 εκ. 14037.200

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ΓΡΑΦΗΣ WRITABLE PROJECTION BOARDS

  Acc.: p. 218-223, 227 

Πίνακας προβολής (16:10) για διαδραστικά 
προβολικά όπως π.χ. το Epson EB-595Wi. 
Μεσαία επιφάνεια: λευκή πορσελάνη µατ µε 
γκρι λωρίδα για την τοποθέτηση του αισθητήρα 
αφής, µε αποτέλεσµα τη βέλτιστη χρήση της 
επιφάνειας προβολής. Φτερά: λευκή πορσελάνη. 
Συµπεριλαµβάνει: θήκη για µαρκαδόρους 50 εκ.

D  Projektionstafel (RC- Rahmen) für 
interaktive touch Projektoren, 
Wandmontage  

Projektionstafel (16:10) für interaktiven Touch 
Projektoren, wie z.B. Epson EB-595Wi. Mittlere 
Fläche: matt weiß Emailstahl mit grauem 
Streifen zur Platzierung des Touch-Sensors 
und optimale Benutzung der Projektions-
fläche. Flügeln: weiß Emailstahl inklusiv 
Stiftablage 50 cm.

GB  Projection board (RC-frame)  
for interactive touch beam- 
ers, wall mounting 

Projection board (16:10) for interactive touch 
beamer, e.g. Epson EB-595Wi. Middle surface: 
matt white enamel steel with gray strip for 
positioning of touch sensor for optimal use of 
the projection surface. Wings: white enamel 
steel. Incl. pen tray 50 cm.

Πίνακας προβολής (πλαίσιο 
RC) για διαδραστικά 
προβολικά, επιτοίχιος

GR 
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Μοντέλο Μέγεθος πίνακα 
Model Size board 

Κωδικός είδους 
Article number

16:10 πολ. επιφάνεια
16:10 multi surface 127 x 200 εκ. 17106.201

16:10 µονή επιφάνεια
16:10 single surface 127 x 200 εκ. 17106.101

Πίνακες προβολής Extraflat για διαδραστικά προβολικά, λεπτό πλαίσιο  
Projection boards, Extraflat for touch beamer, thin frame

Προαιρετική θήκη για µαρκαδόρους 
Optional pen tray

4028 mm

12
85

 m
m

2014 mm 1007 mm 19 mm

38 mm2014 mm105 mm

1007 mm

Αλουµινένια θήκη µαρκαδόρων  

Pen tray aluminium  31 εκ. 18400.040

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ EXTRAFLAT PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

  Acc.: p. 218-223, 227 

GR Πίνακας προβολής Extraflat για 
διαδραστικά προβολικά, επιτοίχιος 

Πίνακας προβολής (16:10) για διαδραστικά 
προβολικά όπως π.χ. το Epson-595Wi.  Πάρα 
πολύ επίπεδο (Extraflat) µε λεπτότατο πλαίσιο 
αλουµινίου και πρωτοποριακή κατασκευή 
"σάντουιτς". Κεντρική επιφάνεια: λευκή 
πορσελάνη µατ µε γκρι λωρίδα στην κορυφή 
για την τοποθέτηση του αισθητήρα αφής.  
Φτερά: λευκή πορσελάνη. Προαιρετική θήκη 
για µαρκαδόρους.

GB  Projection board Extraflat for 
interactive touch beam- 
ers, wall mounting 

Projection board (16:10) for interactive 
touch beamers, e.g. Epson EB-595Wi. 
Extraflat with very thin aluminium frame and 
innovative sandwich construction. Centre 
surface: matt white enamel steel with gray 
top-strip for positioning touch sensor. 
Wings: white enamel steel. Optional pen 
tray.

D  Projektionstafel Extraflat für 
interaktive touch Projekto- ren, 
Wandmontage 

Projektionstafel (16:10) für interaktive Touch 
Projektoren, wie z.B. Epson EB-595 Wi. 
Extraflat mit flachen Aluminium Rahmen und 
innovative Sandwich Konstruktion. Mittlere 
Fläche: matt weiß Emailstahl mit grauem 
Streifen zur Platzierung des Touch-Sensors. 
Flügeln: weiß Emailstahl. Stiftablage optional.

www.conceptum.gr
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Αλουµινένια θήκη µαρκαδόρων 

Pen tray aluminium  31 εκ. 18400.040

Μοντέλο Μέγεθος πίνακα
Model Size board 

Κωδικός είδους 
Article number

16:10 πολ. επιφάνεια
16:10 multi surface 120 x 192 εκ. 17106.200

16:10 µονή επιφάνεια
16:10 single surface 120 x 192 εκ. 17106.100

Πίνακες προβολής Extraflat, λεπτό πλαίσιο 
Projection boards, Extraflat, thin frame

GR Πίνακας προβολής Extraflat για 
διαδραστικά προβολικά, επιτοίχιος

Πίνακας γραφής (16:10) ξηρού καθαρισμού 
για διαδραστικά προβολικά. Πάρα πολύ 
επίπεδος (Extraflat) µε λεπτότατο πλαίσιο 
αλουµινίου και πρωτοποριακή κατασκευή 
"σάντουιτς". Κεντρική επιφάνεια: λευκή 
πορσελάνη µατ. Φτερά: λευκή πορσελάνη. 
Προαιρετική θήκη για µαρκαδόρους.

GB  Projection board Extraflat for  
interactive beamers, wall mounting

Writable, dry erasable projection board 
(16:10) for interactive beamers. Extraflat 
with very thin aluminium frame and 
innovative sandwich construction. Centre 
surface: matt white enamel steel. Wings: 
white enamel steel. Pen tray optional.

Beschreibbare, trocken abwischbare 
Projektionstafel (16:10) für interaktive 
Projektoren. Extraflat mit flachem Alu-
minium Rahmen und innovative Sand-wich 
Konstruktion. Mittlere Fläche: matt weiß 
Emailstahl. Flügeln: weiß Emailstahl. 
Stiftablage optional.

max 3840
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Προαιρετική θήκη για µαρκαδόρους 
Optional pen tray

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ EXTRAFLAT PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

  Acc.: p. 218-223, 227 

 Projektionstafel Extraflat für  
interaktive Projektoren,  
Wandmontage

D  
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Μέγεθος Χρώμα ποδιού
Size Colour foot             
128x201 εκ. (16:10) Μαύρο/Black

     Κωδικός είδους  
     Article number

            18370.401

Πίνακας προβολής για διαδραστικό προβολικό σε 
τροχήλατη βάση στήριξης Focus P10
Projection board for touch interactive beamer on Focus P10 
mobile lift

 Acc.: p. 61114
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GR  Πίνακας προβολής Extraflat 
για διαδραστικά προβολικά, 
σε βάση στήριξης Focus P10 

Πίνακας προβολής (16:10) για διαδραστικά 
προβολικά όπως π.χ. το Epson EB-595Wi. 
Πάρα πολύ επίπεδος (Extraflat) µε 
λεπτότατο πλαίσιο αλουµινίου και 
πρωτοποριακή κατασκευή "σάντουιτς". 
Συµπεριλαµβάνει θήκη για µαρκαδόρους 
από αλουµίνιο 30 εκ. Η ηλεκτρική βάση 
στήριξης Focus P10 είναι κατάλληλη για 
σταθερή χρήση. Ενσωματώνει δυνατότητα 
μεταφοράς. Κολώνα:  αλουµίνιο συµπερ. 
διαχείριση καλωδίων. Πόδι: µαύρο µε 4 
συµπαγείς τροχούς (2 µε φρένο).

GB Projection board Extraflat for
interactive touch beamers,  
on Focus P10 stand  

Projection board (16:10) for interactive touch 
beamers, e.g. Epson EB-595Wi. Extraflat with 
very thin aluminium frame and innovative 
sandwich construction. Incl. aluminium pen 
tray 30 cm. The electrical Focus P10 stand is 
suitable for fixed or moveable use. Column: 
aluminium, incl. cable management. Foot: 
black with 4 solid wheels (2 with brake).

D Projektionstafel Extraflat für  
interaktiven touch Projekto- 
ren, auf Focus P10 Lift

Projektionstafel (16:10) für interaktive Touch 
Projektoren, wie z.B. Epson 
EB-595 Wi. Extraflat mit flachen Aluminium 
Rahmen und innovative Sandwich 
Konstruktion. Inklusiv Alu- Stiftablage 30 cm. 
Der elektrische Focus P10 Lift ist Freistehend 
und mobil einsetzbar. Säule: Aluminium, 
inklusiv Kabelmanagement. Fuß: schwarz mit 
4 soliden Rollen (2 mit Bremse).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ EXTRAFLAT PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

  Acc.: p. 218-223, 227 

www.conceptum.gr
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Μέγεθος Χρώμα ποδιού
Size Colour foot            
120x192 εκ. (16:10) Μαύρο/Black

    Κωδικός είδους 
    Article number

           18370.102

Πίνακας προβολής σε βάση ρύθμισης ύψους Focus P10 
Projection board on Focus P10 mobile lift

 Acc.: p. 61114
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GR Πίνακας προβολής Extraflat 
για διαδραστικά προβολικά, σε 
βάση ρύθμισης ύψους Focus 
P10

Πίνακας προβολής µίας όψεως µε λευκή 
επιφάνεια πορσελάνης µατ (16:10) για 
διαδραστικά προβολικά. Γράφεται και 
καθαρίζεται χωρίς νερό. Είναι πάρα πολύ 
επίπεδος (extraflat) µε λεπτότατο πλαίσιο 
αλουµινίου και πρωτοποριακή κατασκευή 
"σάντουιτς". Συµπερ. θήκη για µαρκαδόρους 
από αλουµίνιο 30 εκ. Η ηλεκτρική βάση 
Focus P10 είναι κατάλληλη για σταθερή 
χρήση. Ενσωματώνει δυνατότητα 
μεταφοράς. Κολώνα: αλουµίνιο, συµπερ. 
διαχείριση καλωδίων. Πόδι: µαύρο µε 4 
συµπαγείς τροχούς (2 µε φρένο).

GB Projection board Extraflat for 
interactive beamers, 
on  Focus P10 Lift  

Matt white enamel steel single sided 
projection board (16:10) for interactive 
beamers. Writable and dry erasable. Extraflat 
with very thin aluminium frame and innovative 
sandwich construction. Incl. aluminium pen 
tray 30 cm. The electrical Focus P10 stand is 
suitable for fixed or moveable use. Column: 
aluminium, incl. cable management. Foot: 
black with 4 solid wheels (2 with brake).

D Projektionstafel Extraflat 
für interaktiven Projektoren, 
auf  Focus P10 Lift  

Matt weiß emailstahle Einzel-Flächen 
Projektionstafel (16:10) für interaktive 
Projektoren. Beschreibbar und trocken 
abwischbar. Extraflat mit flachen Aluminium 
Rahmen und innovative Sandwich 
Konstruktion. Inklusiv Alu Stiftablage 30 cm. 
Der elektrische Focus P10 Lift ist Freistehend 
und mobil einsetzbar. Säule: Aluminium, 
inklusiv Kabelmanagement. Fuß: schwarz mit 
4 soliden Rollen (2 mit Bremse).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ EXTRAFLAT PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

  Acc.: p. 218-223, 227 
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Μέγεθος 
Size 
128x201 εκ. (16:10) 

Κωδικός είδους 
Article number 
18375.401

Πίνακας προβολής μονής επιφάνειας για διαδραστικό 
προβολικό σε βάση ρύθμισης ύψους Focus P10, επιτοίχιος
Projection board for touch beamer single surface on Focus P10 
lift, wall mount solution

Μέγεθος 
Size 
128x201 εκ. (16:10) 

Κωδικός είδους 
Article number 
18375.411

Πίνακας προβολής πολ. επιφάνειας για διαδραστικό προβολικό σε 
βάση ρύθμισης ύψους Focus P10, επιτοίχιος
Projection board for touch beamer multi surface on Focus P10 lift, 
wall mount solution

GR  Πίνακας προβολής Extraflat 
για διαδραστικά προβολικά, 
επιτοίχιος 

Πίνακας προβολής (16:10) για διαδραστικά 
προβολικά όπως π.χ. το Epson EB-595Wi. 
Πάρα πολύ επίπεδος (Extraflat) µε λεπτότατο 
πλαίσιο αλουµινίου και πρωτοποριακή 
κατασκευή "σάντουιτς". Κεντρική επιφάνεια: 
λευκή πορσελάνη µατ µε γκρι λωρίδα για την 
τοποθέτηση του αισθητήρα αφής. Φτερά: 
λευκή πορσελάνη, κλείνουν. Συµπερ. θήκη 
για µαρκαδόρους από αλουµίνιο 30 εκ. 
Κολώνα: αλουµίνιο, συµπερ. διαχείριση 
καλωδίων.

GB Projection board Extraflat for  
interactive touch beamers,  wall 
mounting

Projection board (16:10) for interactive 
touch beamers, e.g. Epson EB-595Wi. 
Extraflat with very thin aluminium frame and 
innovative sandwich construction. Centre 
surface: matt white enamel steel with gray 
strip for positioning of touch sensor. Wings: 
white enamel steel, closing. Incl. aluminium 
pen tray 30 cm. Column: aluminium, incl. 
cable management.

D  Projektionstafel Extraflat  für 
interaktive touch Projektoren, 
auf Focus P10  Lift Wandmontage

Projektionstafel (16:10) für interaktive Touch 
Projektoren, wie z.B. Epson EB-595 Wi. 
Extraflat mit flachem Aluminium Profil und 
innovative Sandwich Konstruktion. Mittlere 
Fläche: matt weiß Emailstahl mit grauem 
Streifen für Platzierung des Touch-Sensors. 
Flügeln: weiß Emailstahl, schließend. Inkl. 
Alu Stiftablage 30 cm. Der elektrische Focus 
P10 Lift wird an den Wand befestigt. Inkl. 
Kabelmanagement.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ EXTRAFLAT PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

  Acc.: p. 218-223, 227 
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Μέγεθος Κωδικός αντικειμένου
Size Article number
120x192 εκ. (16:10) 18375.102

Πίνακας προβολής μονής επιφάνειας σε βάση ρύθμισης ύψους Focus 
P10, επιτοίχιος
Projection board single surface on Focus P10 lift, wall mount solution

Μέγεθος Κωδικός αντικειμένου
Size Article number
120x192 εκ. (16:10) 18375.112

Πίνακας προβολής πολ. επιφάνειας σε βάση ρύθμισης ύψους Focus 
P10, επιτοίχιος
 Projection board multi surface on Focus P10 lift, wall mount solution
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Πίνακας γραφής  (16:10) ξηρού 
καθαρισμού για διαδραστικά προβολικά. 
Πάρα πολύ επίπεδος (Extraflat) µε 
λεπτότατο πλαίσιο αλουµινίου και 
πρωτοποριακή κατασκευή "σάντουιτς". 
Κεντρική επιφάνεια: λευκή πορσελάνη. 
Συµπερ. θήκη για µαρκαδόρους από 
αλουµίνιο 30 εκ. Ηλεκτρική βάση ρύθµισης 
ύψους: κολώνα από αλουµίνιο. 
Συµπεριλαµβάνει διαχείριση καλωδίων.

GB Projection board Extraflat  
for interactive beamers, on  
Focus P10 stand wall mounting 

Writable, dry erasable projection board 
(16:10) for interactive beamers. Extraflat 
with very thin aluminium frame and 
innovative sandwich construction. Centre 
surface: matt white enamel. Wings: white 
enamel steel. Incl. aluminium pen tray 30 
cm. Electric lift: aluminium column. 
Including cable management.

D Projektionstafel Extraflat 
für interaktive Projektoren, 
auf  Focus P10 Lift Wandmontage   

Beschreibbare, trocken abwischbare 
Projektionstafel (16:10) für interaktive 
Projektoren. Extraflat mit flachen Aluminium 
Rahmen und innovative Sandwich 
Konstruktion. Mittlere Fläche: matt weiß 
Emailstahl. Flügeln: weiß Emailstahl. Inkluviv 
Alu Stiftablage 30 cm. Elektrische Säule: 
Aluminium, inklusiv Kabelmanagement.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ EXTRAFLAT PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

  Acc.: p. 218-223, 227 

Πίνακας προβολής Extraflat για 
διαδραστικά προβολικά σε 
βάση στήριξης Focus P10, 
επιτοίχιος

GR 
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GR Βάση για λάπτοπ
Τοποθετήστε το λάπτοπ σας στο Focus P10 ή 
απευθείας στον τοίχο µε ευκολία.

D Notebookhalter für Focus P10 Lift  
oder Wandmontage

Platzieren Sie Ihr Notebook einfach auf den Focus 
P10 elektrischen Lift oder direkt an der Wand.

GB Laptopplateau
Place your laptop easily on the Focus P10 lift or 
directly to the wall.

Μέγεθος 
Size 
30x34 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
14038.300

Βάση για λάπτοπ 
Laptopplateau 

 34

30

Κωδικός είδους 
Article number 
14017.130

Starter Kit για πίνακες προβολής  
Starter kit projection boards 

Κωδικός είδους 
Article number 
14031.105

Έξτρα ισχυρό καθαριστικό σπρέι για ασπροπίνακες και πίνακες προβολής, 100ml 
Cleaning spray Extra Strong for white boards and projection boards , 100 ml

GR Starter Kit για πίνακες  
προβολής 

Kit που απαρτίζεται από 4 µαρκαδόρους πίνακα, 10 
µαγνήτες, 2 πανάκια µικροϊνών, 1 µαγνητικά 
καθαριστικά από τσόχα µε 10 επιπλέον τεµάχια και 1 
καθαριστικό σπρέι για τις επιφάνειες προβολής.
Έξτρα ισχυρό καθαριστικό σπρέι αποκλειστικά για 
πίνακες προβολής
Για τον καθαρισµό ασπροπινάκων και πινάκων 
προβολής από λευκή πορσελάνη. Φιλικό προς το 
περιβάλλον, µε ουδέτερο pH.

D  Starterkit für Projektionstafeln

Set bestehend aus 4 Boardmarker, 10 Magneten, 1 
magnetischer Filz-wischer mit 10 Filzeinlagen, 2 
Microfasertüchen und 1 Reinigungsspray für 
Projektionstafeln.
Reinigungsspray Extra Strong explizit für Pro-
jektionstafeln
Für die Reinigung von Whiteboards und email-lierten 
Projektionstafeln. Umweltfreundlich, PH-neutral. Sehr 
kraftvoll. 

GB  Starterkit for projection boards

Kit consisting of 4 board markers, 10 magnets, 2 
microfiber cloths, 1 magnetic felt wiper with 10 spare 
felt pieces and 1 cleaning spray for projection surfaces.
Cleaning spray Extra strong explicit for projection 
boards
For cleaning whiteboards and projection boards made 
of matt white enamelled steel. Environmentally 
friendly, PH-neutral. 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ACCESSORIES

www.conceptum.gr
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Μέγεθος Κωδικός είδους
Size  Article number
128x201 εκ. (16:10) 18310.411

Πίνακας αφής πολ. επιφάνειας για διαδραστικό πίνακα σε κολώνες 
Projection board for touch beamer multi surface on columns

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size  Article number
128x201 εκ. (16:10) 18310.401

Πίνακας αφής μονής επιφάνειας για διαδραστικό πίνακα σε κολώνες 
Projection board for touch beamer single surface on columns

Επάλληλος πίνακας προβολής (16:10) σε 
κολώνες για διαδραστικά προβολικά όπως 
π.χ. το Epson EB-595Wi. Πάρα πολύ 
επίπεδος (Extraflat) µε λεπτότατο πλαίσιο 
αλουµινίου και πρωτοποριακή κατασκευή 
"σάντουιτς". Κεντρική επιφάνεια: λευκή 
πορσελάνη µατ µε γκρι λωρίδα για την 
τοποθέτηση του αισθητήρα αφής. Φτερά: 
λευκή πορσελάνη, κλείνουν. Συµπερ. 2 
θήκες για µαρκαδόρους από αλουµίνιο 30 
εκ. Συνεχής ρύθµιση ύψους χειροκίνητα, 
πολύ στιβαρή κατασκευή.

GB Projection board Extraflat for  
interactive touch beamers, on  
columns

Projection board (16:10) on columns for 
interactive touch beamers, e.g. Epson 
EB-595Wi. Extraflat with very thin 
aluminium frame and innovative sandwich 
construction. Centre surface: matt white 
enamel steel with gray strip for positioning 
of touch sensor. Wings: white enamel steel, 
closing. Incl. 2 aluminium pen trays 30 cm. 
Continuously manual height adjustable, 
very solid construction.

D Projektionstafel Extraflat   für 
interaktive touch Projek- 
toren, am Pylonen

Projektionstafel (16:10) auf Pylonen für 
interaktive Touch Projektoren, wie z.B. Epson 
EB-595 Wi. Extraflat mit flachen Aluminium 
Rahmen und innovative Sandwich 
Konstruktion. Mittlere Fläche: matt weiß 
Emailstahl mit grauem Streifen für 
Platzierung des Touch-Sensors. Flügeln: 
weiß Emailstahl, schließend. Inklusiv 2 
Alu Stiftablagen 30 cm. Stufenlos manuell 
höhenverstellbare, sehr solide Konstruktion.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ EXTRAFLAT PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

  Acc.: p. 218-223, 227 

Επάλληλος πίνακας 
προβολής Extraflat για 
διαδραστικά προβολικά, σε 
κολώνες

GR 
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Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120x192 εκ. (16:10) 18310.112

Πίνακας προβολής πολ. επιφάνειας σε κολώνες 
Projection board multi surface on columns

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120x192 εκ. (16:10) 18310.102

Πίνακας προβολής μονής επιφάνειας σε κολώνες 
Projection board single surface on columns

GR Επάλληλος πίνακας προβολής 
Extraflat για διαδραστικά 
προβολικά, σε κολώνες

Επάλληλος πίνακας προβολής (16:10) σε 
κολώνες για διαδραστικά προβολικά. Πάρα 
πολύ επίπεδος (Extraflat) µε λεπτότατο 
πλαίσιο αλουµινίου και πρωτοποριακή 
κατασκευή "σάντουιτς". Κεντρική επιφάνεια: 
λευκή πορσελάνη µατ. Φτερά: λευκή 
πορσελάνη. Συµπερ. 2 θήκες για 
µαρκαδόρους από αλουµίνιο 30 εκ. Συνεχής 
ρύθµιση ύψους χειροκίνητα, πολύ στιβαρή 
κατασκευή. 

GB Projection board Extraflat for  
interactive beamers, on 
columns

Projection board (16:10) on columns for 
interactive beamers. Extraflat with very thin 
aluminium frame and innovative sandwich 
construction. Centre surface: matt white 
enamel. Wings: white enamel steel. Incl. 2 
aluminium pen trays 30 cm. Continuously 
manual height adjustable, very solid 
construction.

D Projektionstafel Extraflat für  
interaktive Projektoren,  
auf Pylonen

Projektionstafel (16:10) auf Pylonen für 
interaktive Projektoren. Extraflat mit flachen 
Aluminium Rahmen und innovative 
Sandwich Konstruktion. Mittlere Fläche: matt 
weiß Emailstahl. Flügeln: weiß Emailstahl. 
Inklusiv 2 Alu Stiftablagen 30 cm. Stufenlos 
manuell höhenverstellbare, sehr solide 
Konstruktion.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ EXTRAFLAT PROJECTION BOARDS EXTRAFLAT

  Acc.: p. 218-223, 227 
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Μέγεθος Κωδικός είδους
Size  Article number
118x189 εκ. (16:10) 18350.120

Πίνακας προβολής πολ. επιφάνειας σε μηχανισμό ελατηρίου 
Projection board multi surface on spring mechanism

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size  Article number
118x189 εκ. (16:10) 18350.100

Πίνακας προβολής μονής επιφάνειας σε μηχανισμό ελατηρίου
Projection board single surface on spring mechanism
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Κινητός μηχανισμός υποστήριξης ελατηρίου 
Mobile support spring mechanism 

Κωδικός είδους 
Article number
14037.250 

Πίνακας προβολής/γραφής (16:10) ξηρού 
καθαρισμού σε µηχανισµό ελατηρίου για 
διαδραστικά προβολικά. Μεσαία επιφάνεια: 
λευκή πορσελάνη µατ. Φτερά: λευκή 
πορσελάνη. Συµπερ. θήκη για 
µαρκαδόρους. Συνεχής χειροκίνητη 
ρύθµιση ύψους, κρυφός µηχανισµός.

GB Projection board (RC-frame)  
for interactive beamers, 
on spring mechanism 

Writable, dry erasable projection 
board (16:10) on spring mechanism for 
interactive beamers. Middle surface: matt 
white enamel. Wings: white enamel steel. Incl. 
pen tray. Continuously manual height 
adjustable, hidden mechanism.

D Projektionstafel (RC-Rahme) 
für interaktive Projektoren,  
am Federmechanismus   

Beschreibbare, trocken abwischbare 
Projektionstafel (16:10) für interaktive 
Projektoren auf Federmechanismus. Mittlere 
Fläche: matt weiß Emailstahl. Flügeln: weiß 
Emailstahl. Inklusiv Stif-tablage. Stufenlos 
manuell höhenver-stellbare, verdeckte 
Konstruktion.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ PROJECTION BOARDS

  Acc.:  p. 218-223, 227 

GR Πίνακας προβολής (πλαίσιο 
RC) για διαδραστικά 
προβολικά, σε μηχανισμό 
ελατηρίου



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ 

INTERAKTIVE DISPLAYS 

INTERACTIVE DISPLAYS

"Ξέρω πως να μοιράσω
το μήνυμά σου"
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GR   Focus Touch P10
Η Focus Touch P10 είναι μία πολυλειτουργική 
οθόνη αφής μεγάλης μορφής κατάλληλη για 
κάθε εταιρεία ή εκπαιδευτικό ινστιτούτο. 
Δημιουργήστε μία επαγγελματική εμφάνιση 
και αυξήστε την προσοχή στις παρουσιάσεις, 
τις τηλεδιασκέψεις, τα δυναμικά σας 
μαθήματα ή τις συσκέψεις σας με τη Focus 
Touch P10. Τα μαθήματα ή οι ενημερώσεις 
σας γίνονται απλούστερες, ελκυστικές και 
αποδοτικές. Η  κομψή Focus Touch P10 είναι 
απαραίτητη στους σημερινούς χώρους 
εργασίας και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

GB Focus Touch P10
The Focus Touch P10 is a multifunctional large 
format touch display suitable for any 
company or educational institute. Create a 
professional look and increase attention for 
your presentations, video conferences, 
dynamic lessons or meetings, with the Focus 
Touch P10. Your lessons or brief-ings become 
more simple, attactive and efficient. 
The elegant Focus Touch P10 is essential in 
today’s workspaces and educational 
environments. 

D Focus Touch P10
Der Focus Touch P10 ist ein multifunktionelles 
Großformat-Touch-Display für das moderne 
Unternehmen oder Bildungs-institut. Ob es 
nun um Präsentationen, Videokonferenzen, 
dynamische Lek-tionen oder Besprechungen 
geht, mit dem Focus Touch P10 sorgen Sie für 
eine professionelle Ausstrahlung und erhal-
ten Sie mehr Aufmerksamkeit für Ihre 
Botschaft. Ihre Lektionen oder Meetings 
werden effizienter und einfacher. Der 
eleganten Focus Touch P10 ist eine wert-volle 
Lösung für jedes Unternehmen und 
Klassenzimmer.

FOCUS TOUCH FOCUS TOUCH
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Μέγεθος οθόνης Οθόνη   Κωδικός είδους
Size screen Screen   Article number
102 x 181 εκ. (82”) LED   14029.265
87 x 155 εκ. (70”) LED   14029.264 
68 x 120 εκ. (55”) LED   14029.262

Οθόνη Focus Touch P10 FHD 
Focus Touch P10 FHD display

GR   Focus Touch P10 FHD
Οι οθόνες υψηλής ποιότητας Full HD 
Focus Touch είναι κατάλληλες για 
εντατική χρήση. Η καταγραφή αφής 10 
σημείων προσφέρει βέλτιστη άνεση στο 
χρήστη και τα ενσωματωμένα ηχεία, 
κάμερα και μικρόφωνο καλύπτουν την 
ανάγκη για οποιαδήποτε περιφερειακή 
συσκευή. Η πλάκα της Samsung 
εξασφαλίζει βέλτιστη αξιοπιστία και 
ποιότητα.

GB Focus Touch P10 FHD 
The high-quality Full HD Focus Touch 
displays are suitable for intensive use. 
The 10-point touch registration offers 
optimal user convenience and the 
integrated speakers, camera and 
microphone cover the need for any 
peripheral devices. The Samsung panel 
guarantees optimal reliability and 
quality. 

D Focus Touch P10 FHD
Die qualitativ hochwertigen Full HD Focus 
Touch Displays eignen sich für intensive 
Nutzung. Die präzise Touch Bedienung 
garantiert die Benutzer-freundlichkeit 
und die integrierten Lautsprecher, 
Kamera und Mikrofon machen 
zusätzliche Geräte überflüs-sig.  Das 
Samsung Panel garantiert eine optimale 
Zuverlässigkeit und Qualität.
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 Acc.: p. 75

       Επισκεφτείτε τη www.conceptum.gr για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των πιο καινούριων μας μοντέλων.

Informieren Sie sich regelmäßig über die Spezifikationen der 
aktuellsten Modelle unter www.focus-touch.com.

Please visit www.focus-touch.com for specifications of our latest 
models.

!

FOCUS TOUCH P10 FHD FOCUS TOUCH P10 FHD
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GB Focus Touch P10+ UHD 
The high-quality P10+ UHD models 
have been developed for demanding 
applications. The 10-point touch reg-
istration offers optimal user conve-
nience and the integrated speakers, 
camera and microphone cover the need 
for any peripheral devices. The Samsung 
panel guarantees optimal reliability and 
quality. 

D Focus Touch P10+ UHD 
Die qualitativ hochwertigen Focus Touch 
P10+ UHD Displays wurden entwickelt für 
anspruchsvolle Anwendungen. Die präzise 
Touch Bedienung garantiert die Benutzer-
freundlichkeit und die integrierten 
Lautsprecher, Kamera und Mikrofone 
machen zusätzliche Geräte überflüssig. Das 
Samsung Panel garantiert eine optimale 
Zuverlässigkeit und Quali-tät.

Μέγεθος οθόνης Οθόνη   Κωδικός είδους
Size screen Screen   Article number
106 x 187 εκ. (85”) LED   14029.271
93 x 165 εκ. (75”) LED   14029.270

Οθόνη Focus Touch P10+ UHD 
Focus Touch P10+ UHD display
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  Acc.: p. 70-80 

 Acc.: p. 75

FOCUS TOUCH P10+ UHD FOCUS TOUCH P10+ UHD

GR   Focus Touch P10+ UHD 
Τα υψηλής ποιότητας μοντέλα P10+ 
UHD έχουν αναπτυχθεί για απαιτητικές 
εφαρμογές. Η  καταγραφή αφής 10 
σημείων προσφέρει βέλτιστη άνεση 
στο χρήστη και τα ενσωματωμένα 
ηχεία, κάμερα και μικρόφωνο 
καλύπτουν την ανάγκη για 
οποιαδήποτε περιφερειακή συσκευή. Η 
πλάκα της Samsung εξασφαλίζει 
βέλτιστη αξιοπιστία και ποιότητα. 

!       Επισκεφτείτε τη www.conceptum.gr για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των πιο καινούριων μας μοντέλων.

Informieren Sie sich regelmäßig über die Spezifikationen der 
aktuellsten Modelle unter www.focus-touch.com.

Please visit www.focus-touch.com for specifications of our latest 
models.
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GR   Focus Kiosk P10
Το Focus Kiosk P10 είναι ένα διαδραστικό κιόσκι 
πληροφοριών με ενσωματωμένη οθόνη αφής 10 
σημείων 55" Full HD. Κάμερα, μικρόφωνο και 
ηχεία ενσωματωμένα. Δυνατότητα μεταφοράς 
μέσω εισελκόμενων τροχών. Εκθέστε ολόκληρο 
το εύρος των online προϊόντων σας σε φυσικό 
κατάστημα, παρουσιάστε δυναμικές σημάνσεις 
και μοιραστείτε τρέχουσες προσφορές.
Το Kiosk P10 παράγει τη βέλτιστη προσοχή για τα 
μηνύματα πώλησής σας.

D Focus Kiosk P10
Der Focus Kiosk P10 ist ein interaktives Kiosk-
System, mit einem eingebauten 
Full HD 55 Zoll 10-Punkte Touch-Display. Kamera, 
Mikrophon und Lautsprecher integriert. Fahrbar 
mit einziehbaren Rollen. Zeigen Sie Ihren 
vollständigen Online-Katalog, Stellen Sie 
dynamische Beschilderungen da oder 
kommunizieren Sie Aktionen.
Mit dem modernen Kiosk P10 sichern Sie sich die 
richtige Aufmerksamkeit für Ihre Nachricht, in 
einem eleganten Design. 

GB Focus Kiosk P10
The Focus Kiosk P10 is an interactive information 
kiosk with a built-in Full HD 55 inch 10-point touch 
display. Camera, microphone and speakers 
integrated. Moveable by retractable casters. 
Display your complete online product range in 
your physical store, present dynamic signage or 
communicate current promotions.
The Kiosk P10 generates optimal attention for your 
sales messages.

Μέγεθος Οθόνη Κωδικός είδους
Size Screen Article number
205 x 82 x 6,5 cm 55” LED 14029.186

Focus Kiosk P10
Focus Kiosk P10
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GR Ερμάριο Focus 
Προστατευτικό ερμάριο με δύο πόρτες, το 
οποίο μπορεί να κλειδωθεί πλήρως. Οι 
πόρτες από υψηλής ποιότητας λευκή 
πορσελάνη είναι μαγνητικές και ξηρού 
καθαρισμού και από τη μέσα και από την 
έξω πλευρά. Το πρότυπο είναι διαθέσιμο 
σε δύο μοντέλα: ενιαίο έως 55 ίντσες και 
ενιαίο έως 70 ίντσες.

GB Focus Cabinet
Fully lockable protective cabinet with two 
doors. The doors with high quality white 
enameled steel are magnetic and dry 
erasable on both the in- and outside. 
Standard available in two models: 
universal up to 55 inch and universal up to 
70 inch.

D Focus Kabinett
 Professioneller Kabinettschrank 
mit abschließbaren Flügeltüren. Die 
Flügeltüren sind beidseitig magnet-
haftend und trocken abwischbar. Aus 
gestattet mit weißen emaillierten 
Schreibflächen. Universal geeignet für 
Displays bis 55 Zoll und bis 70 Zoll.

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
70” 13002.701
55” 13002.700

Focus Cabinet
Focus Cabinet

70”
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  Acc.: p. 218, 220-223, 227 

ΕΡΜΑΡΙΟ FOCUS FOCUS CABINET
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GR Σετ φτερών Focus Touch 
Υψηλής ποιότητας φτερά από πορσελάνη, τα 
οποία είναι μαγνητικά και ξηρού καθαρισμού. 
Κατάλληλα για σταθερή επιτοίχια 
εγκατάσταση, στερέωση σε ηλεκτρική βάση 
δαπέδου P10  και για το μηχανισμό ελατηρίου 
LCD. 
Συμβουλή: οι επιφάνειες των φτερών 
μπορούν να εκτυπωθούν με ένα 
εξατομικευμένο (λειτουργικό) σχέδιο. Για 
παράδειγμα το λογότυπο της εταιρείας ή του 
σχολείου σας. Ρωτήστε για τις δυνατότητες. 
Σημείωση: δεν συμπεριλαμβάνεται πίαστρα 
πίνακα σεμιναρίων.

GB Wing set Focus Touch
High quality enamelled whiteboard wings, 
magnetic and dry erasable. Suitable for fixed 
wall mounting, electric P10 floorstand fixed 
or mobile and for the LCD spring mechanism. 
Tip: the wing surfaces can be printed with a 
custom (functional) design.  For example the 
logo of your company or school. Ask for 
posibilities.
Note: flipchart clamp not included.

D Flügelset für Focus Touch 
Qualitativ hochwertigen emaillierten Klapp 
Flügel, magnethaftend und trocken 
abwischbar.
Geeignet für Wandmontage, P10 lift und LCD 
Federmechanismus.
Tipp: die Flügeltüren können beliebig full color 
bedruckt werden. Denken Sie an das Logo Ihres 
Unternehmens oder Ihrer Schule. Informieren 
Sie nach den Möglichkeiten.
Achtung: exklusiv Flipchartklemme.

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
70” 18450.010
55” 18450.011

Σετ φτερών για το Focus Touch
Set of wings for Focus Touch
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  Acc.: p. 218, 220-223, 227 

ΣΕΤ ΦΤΕΡΩΝ FOCUS FOCUS WING SET
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Μέγεθος VESA (Φ xΥ) χλστ. Χρώμα στηρ. Κωδικός είδους
Size VESA (wxh) mm  Colour foot         Article number
183 x 114 εκ. Μέγ.: 800x430 Μαύρο/Black     14038.197
183 x 114 εκ. Μέγ.: 800x430 Λευκό/White               14038.198

Τροχήλατο Focus P10 lift 
Focus P10 mobile lift
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GR  Focus P10 lift
Ηλεκτρικός ανυψωτήρας με σύστημα 
διαχείρισης καλωδίων, με λευκό ή μαύρο 
στήριγμα (πόδι). Κατάλληλο για σταθερή 
(χωρίς τροχούς) χρήση οθονών έως και 85 
ίντσες. Ενσωματώνει δυνατότητα μεταφοράς.
Κολώνα από αλουμίνιο, μέγ. βάρος: 150 κιλά. 
Εύρος ρύθμισης: 1250 χλστ. - 1900 χλστ. 
(δάπεδο - κέντρο οθόνης).

D Focus P10 Lift
Elektrischer Lift ausgerüstet mit 
Kabelmanagement, wahlweise schwarzen 
oder weißen Fuß. Für freistehenden (ohne 
Rollen) und mobilen Einsatz. Geeignet für 
Displays bis zu 85 Zoll.
Aluminium Säule, max. Gewicht: 150 kg. 
Höhenverstellung: 1250 mm - 1900 mm 
(Boden - Mitte Display).

GB Focus P10 lift
Electric lift equiped with cable management, 
black or white foot. Suitable for fixed (without 
wheels) and mobile use up to and including 
85 inch displays.
Aluminium column, max. weight: 150 kg. 
Adjustment range: 1250 mm - 1900 mm 
(floor - centre of display).

 Acc.: p. 75

FOCUS P10 LIFT FOCUS P10 LIFT
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GR  Focus P10 lift με λειτουργία
περιστροφής 

Ηλεκτρικός ανυψωτήρας εξοπλισμένος με 
λειτουργία περιστροφής με σύστημα 
διαχείρισης καλωδίων και μαύρη ή άσπρη 
πλάκα βάσης. Σταθερή (χωρίς τροχούς) 
χρήση. Ενσωματώνει δυνατότητα 
μεταφοράς. Κατάλληλο για χρήση με 
οθόνες έως και 70 ίντσων. 
Περιστρεφόμενη απλή τοποθέτηση 
τοπίου-πορτραίτου. Κολώνα από 
αλουμίνιο, μέγ. βάρος: 150 κιλά.

D Focus P10 Lift mit 
Rotationfunktion 

Elektrischer Lift ausgerüstet mit 
Umdrehungsfunktion. Integriertes 
Kabelmanagement. Wahlweise schwarzen 
oder weißen Fuß. Für freistehenden (ohne 
Rollen) und mobilen Einsatz. Geeignet für 
Displays bis zu 70 Zoll. Drehbar, einfache 
Quer- und Hochformat Positionierung. 
Aluminium Säule, max. Gewicht: 150 kg.

GB Focus P10 mobile lift
with rotation function 

Electric lift equipped with rotation function 
with cable management, black- or white base 
plate. Fixed (without wheels) and mobile use. 
Suitable for use up to 70 inch displays. 
Rotatable, simple landscape-portrait 
positioning. Aluminium column, max. weight: 
150 kg.

 Acc.: p. 75

Μέγεθος VESA (ΦxΥ) χλστ. Χρώμα στηρίγμ. Κωδικός είδους
Size VESA (wxh) mm  Colour foot         Article number
192 x 114 εκ. Μέγ.: 800x430 Μαύρο/Black         14038.176
192 x 114 εκ. Μέγ.: 800x430 Λευκό/White              14038.177

Τροχήλατο περιστρεφόμενο Focus P10 lift  
Focus P10 mobile rotation lift

FOCUS P10 LIFT FOCUS P10 LIFT

www.conceptum.gr
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Μέγεθος   VESA (ΦxΥ) χλστ. Κωδικός είδους
Size VESA (wxh) mm Article number
167 x 20 εκ. Μέγ.: 800x430  14038.199

Focus P10 lift με επιτοίχια εγκατάσταση 
Focus P10 lift wallmounted

GR Focus P10 lift, λύση
επιτοίχιας εγκατάστασης 

Ηλεκτρικός ανυψωτήρας με σύστημα 
διαχείρισης καλωδίων. Λύση επιτοίχιας 
εγκατάστασης. Κατάλληλο για οθόνες έως 
και 85 ιντσών.
Κολώνα από αλουμίνιο, ηλεκτρικός, μέγ. 
βάρος: 150 κιλά.
Πιθανό ύψος: 1090 χλστ. - 1740 χλστ. 
(δάπεδο - κέντρο οθόνης).

D Focus P10 Elektrischen Lift, 
Wandmontage

Elektrische Lift ausgerüstet mit 
Kabelmanagement, Wandmontage. 
Geeignet für Displays bis zu 85 Zoll. 
Aluminium Säule, elektrisch, max. Gewicht: 
150 kg.
Höhenverstellung: 1090 mm - 1740 mm 
(Boden - Mitte der Display).

GB Focus P10 lift, wall
mount solution 

Electric lift with cable management. Wall 
mount solution. Suitable for displays up 
to 85 inch.
Aluminium column, electric, max. 
weight: 150 kg.
Possible heights: 1090 mm - 1740 mm 
(floor - centre of display).
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 Acc.: p. 75

FOCUS P10 LIFT FOCUS P10 LIFT
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GR Βάση λάπτοπ για Focus P10 lift
Τοποθετήστε το λάπτοπ σας εύκολα στο ηλεκτρικό Focus 
P10 lift ή απευθείας στον τοίχο.
Βάση πληκτρολογίου / webcam για Focus P10 lift 
Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο ή τη webcam σας εύκολα 
στο ηλεκτρικό Focus P10 lift.

D Notebookhalter für Focus P10 Lift oder 
Wandmontage 

Platzieren Sie Ihr Notebook einfach auf den elektri-schen 
Focus P10 Lift oder direkt an den Wand.
Keyboard / Cam Ablage für Focus P10 Lift 
Platzieren Sie Ihre Tastatur oder Webcam einfach auf den 
elektrischen Focus P10 Lift.

GB Laptopplateau for Focus P10 lift
Place your laptop easily on the elektric Focus P10 lift or 
directly on the wall.
Keyboardplateau / camplateau for Focus P10 lift 
Place your keyboard or webcam easily on the electric Focus 
P10 lift.
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GR Επιτοίχια εγκατάσταση Focus Touch
Επιτοίχια εγκατάσταση για την εγκατάσταση μίας οθόνης Focus Touch 
στον τοίχο. Αναλόγως το μέγεθος και το βάρος της οθόνης σας 
προτείνουμε μία επιτοίχια βάση. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση 
Πελατών μας.

D Wandhalterung Focus Touch
Focus Touch Wandhalterung für Displays an den Wand. Abhängig von der 
Größe und dem Gewicht des Displays, empfehlen wir eine Halterung. 
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

GB Wall mount Focus Touch
Wall mount for mounting a Focus Touch display on the wall. Depending 
on the size and weight of the screen we recommend a wall mount. Please 
contact our Customer Service.

Εντύπωση επιτοίχιας εγκατάστασης
Eindruck Wandhalterung 
Impression wall mount

14038.300

14038.301

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
30 x 34 εκ. 14038.300

Βάση λάπτοπ 
Laptopplateau 

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
12,5 x 20,8 εκ. 14038.301

Βάση πληκτρολογίου/webcam 
Keyboard-/ camplateau 

Μέγεθος (ΦxΥ) Κωδικός είδους
Size (wxd) Article number
50,5 x 4,5 εκ. 14029.155

Focus Pentray
Focus Pentray

GR Focus Pentray
Θήκη για μαρκαδόρους για να φυλάξετε τα εργαλεία σας, για 
παράδειγμα το μαρκαδόρο με μαλακή μύτη, σε προσιτό σημείο.

D Focus Pentray
Stiftablage um Ihre Werkzeuge, z.B. die Filzstifte, in der Nähe zu halten. 

GB Focus Pentray
Pen tray to keep your tools, for example the soft tip pen,  
within reach.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ FOCUS TOUCH FOCUS TOUCH ACCESSORIES

www.conceptum.gr
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GR Μηχανισμός ελατηρίου
Ο κατοχυρωμένος μηχανισμός ελατηρίου 
είναι ένα σύστημα που εξουδετερώνει τη 
βαρύτητα για κάθετη κίνηση. Γρήγορο, 
πανάλαφρο και αβίαστο. Τα σημεία 
εγκατάστασης συμμορφώνονται με το 
πρότυπο VESA. Προσφέρεται με κάλυμμα 
design από ανοξείδωτο ατσάλι για επιπλέον 
προστασία.

D Federmechanismus
Das patentierte Federmechanismus ist ein 
System, welches das Gewicht der Monitoren 
nahezu neutralisiert. Displays können fast 
schwerelos und sehr leicht bewegt werden. 
Aufnahme nach VESA-Standard. Geliefert mit 
einer dekorativen Edelstahlabdeckung. 
Sicher in der Anwending.

GB  Spring mechanism
The patented spring mechanism is a system 
that neutralises gravity for vertical 
movement. Quick, weightless and effortless. 
The mounting points are according to VESA-
standard. Supplied with a stainless steel 
design cover for extra safety. 
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Μοντέλο  VESA     Μέγ. βάρος Κωδικός είδους
Model   VESA   Max. weight Article number
Γκρι επικάλυψη/
Coated grey 
70”  400x600/800  140 κιλά 14037.701 

RVS/Galvanised 
55” 400x400/600/800  70 κιλά 14037.700

Μηχανισμός ελατηρίου 
Spring mechanism

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ SPRING MECHANISM
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GR Ηλεκτρικό lift (extra large 
εύρος ρύθμισης) 

D Elektrischer Lift 
(großer  Verstellbereich)

Elektrische Lift für 55 Zoll Displays. Aus-
gelegt für die Montage an jeder Wand. 
Das Gewicht der Konstruktion wird  durch 
den Boden getragen. 
Maximales Gewicht des Monitors: 60 kg. 
Höhenverstellung: 100 cm. Inklusive 
Fernbedienung.

GB  Electric lift (extra large
adjustment range)  

Black steel electric lift for easy vertical 
positioning. Designed for mounting on any 
wall, because the weight of the construction 
is borne by the floor. Maximum monitor 
weight: 60 kg. Adjustable height: 100 cm. 
Including a remote control.

Ηλεκτρικό lift
Electric lift 

m
in

. 7
9

m
ax

. 1
77

23 13

76,5 8

Μοντέλο VESA Μέγ. βάρος Κωδικός είδους
Model VESA Max. weight Article number
55” Μέγ. 710x450 χλστ. 60 κιλά 14038.150

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ LIFT FOCUS TOUCH ELECTRIC LIFT FOCUS TOUCH

www.conceptum.gr

Ηλεκτρικός ανυψωτήρας από μαύρο ατσάλι 
για εύκολη κάθετη τοποθέτηση. Σχεδιασμένο 
για εγκατάσταση σε οποιοδήποτε τοίχο, 
επειδή το βάρος της κατασκευής το φέρει το 
δάπεδο. Μέγιστο βάρος οθόνης: 60 κιλά. 
Ρυθμιζόμενο ύψος: 100 εκ. Συμπεριλαμβάνει 
τηλεχειριστήριο.
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Μοντέλο VESA (ΦxΥ) χλστ. Μέγ. βάρος Κωδικός είδους
Model VESA (wxh) mm Max. weight Article number
55” - 70” Μέγ. 800x540 120 κιλά 14038.195

Τροχήλατο lift  
Moveable lift
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Κωδικός είδους
Article number
14038.192

Βάση λάπτοπ (επιτοίχια εγκατάσταση ή τροχήλατο lift) 
Laptop plateau (wall mounting or mobile lift)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΛΩΝΩΝ FOCUS TOUCH

GR   Τροχήλατο σετ κολωνών
Ηλεκτρική ρυθμιζόμενη στο ύψος και κινητή βάση 
για οθόνες αφής 55" - 70", με αυτόματη λειτουργία 
στοπ. Χωράει εύκολα από κάθε πόρτα. Έχει 
διατηρηθεί αρκετός χώρος για το κρύψιμο των 
καλωδίων. Μέγιστες διαστάσεις εγκατάστασης 
800x540 χλστ. Τέσσερις συμπαγείς τροχοί (με 
φρένα) και δύο χερούλια επιτρέπουν την εύκολη 
μεταφορά. Στην πίσω πλευρά του σετ κολωνών 
μπορεί να εγκατασταθεί μία προαιρετική βάση για 
λάπτοπ.

D  Fahrbares Säulensystem 
Elektrisch höhenverstellbar und fahrbares Gestell 
für 55 - 70 Zoll Touchscreens, mit einer 
automatischen Stoppfunktion. Passt einfach durch 
jede Tür. Ausreichend Platz für Kabel Management. 
Aufnahme bis 
max. 800x540 mm. Vier stabilen Räder (mit 
Bremsen) und zwei Handgriffe gewährlei-sten 
einen reibungslosen Transport. Auf der Rückseite 
des Gestells kann ein optionale Laptopplateau 
angebracht werden.

GB  Moveable column set
Electric height adjustable and moveable stand for 
55” - 70” touchscreens, with automatic stop 
function. Easily fits through any door. Enough space 
is reserved to hide cables. Mounting pattern max. 
800x540 mm. Four solid wheels (with brakes) and 
two handles allow easy transport. On the backside 
of the column set an optional laptop plateau can be 
mounted.

COLUMN SYSTEM FOCUS TOUCH
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Μοντέλο VESA (ΦxΥ) χλστ. Μέγ. βάρος Κωδικός είδους
Model VESA (wxh) mm Max. weight Article number
55” - 70”  Μέγ. 800x565 150 κιλά 14038.178

Μοντέλο τραπεζιού συστήματος κολωνών 
Column system table model 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΛΩΝΩΝ FOCUS TOUCH COLUMN SYSTEM FOCUS TOUCH

GR Τροχήλατο σετ κολωνών,  
μοντέλο τραπεζιού 

Ηλεκτρική ρυθμιζόμενη στο ύψος και κινητή 
βάση για οθόνες αφής 55" - 70". Χωράει 
εύκολα από κάθε πόρτα. Μέγιστες διαστάσεις 
εγκατάστασης 800x565 χλστ. Τέσσερις 
συμπαγείς τροχοί (με φρένα) και δύο 
χερούλια επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά. 
Η οθόνη παίρνει κλίση 90ο σε οριζόντια θέση 
ώστε να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο 
τραπεζιού ή σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση 
ως πίνακας ζωγραφικής.

GB  Moveable column set table 
model  

Electric height adjustable and moveable 
stand for 55” - 70” touch screens. Easily fits 
through any door. Mounting pattern max. 
800x565 mm. Four solid wheels (with 
brakes) and two handles allow for easy 
transport. The screen is 90° electrical tiltable 
to a horizontal position so the screen can be 
used as a table model or in any desired 
position as drawing board.

D  Fahrbahres Säulensystem  
Tischmodell 

Elektrisch höhenverstellbar und fahrbares 
Gestell für 55 Zoll - 70 Zoll Touchscreens. Passt 
einfach durch jede Tür. Aufnahme bis max. 
800x565 mm. Vier stabilen Räder (mit 
Bremsen) und zwei Handgriffe ge-währleisten 
einen einfachen Transport. Der Bildschirm ist 
um 90º elektrisch neigbar. Der Bildschirm 
kann somit als Tischmodell verwendet werden 
oder in jeder beliebigen Zwischenposition 
auch als Zeichentisch.

www.conceptum.gr
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GR Διαδραστικό λογισμικό
Πετύχετε τη βέλτιστη αποδοικότητα της 
οθόνης Focus Touch σας χρησιμοποιώντας 
διαδραστικό λογισμικό. Η ποικιλία Focus Touch 
προσφέρει διάφορα πακέτα λογισμικών. 
Υπάρχει μία κατάλληλη λύση λογισμικού για 
κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή.

Το διαδραστικό λογισμικό ταιριάζει 
απρόσκοπτα στις διαδραστικές οθόνες Focus 
Touch. Παράδειγμα είναι το λογισμικό που 
επιτρέπει εύκολη σύνδεση και αλληλεπίδραση 
δύο κατευθύνσεων μεταξύ του Focus Touch 
και μιας άλλης συσκευής.

Επιτρέψτε μας να σας συμβουλέψουμε για το 
πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στην ειδική σας 
κατάσταση!

D  Interaktive software
Holen Sie das Beste aus Ihrem Focus Touch 
Display durch den Einsatz von interaktiven 
Software. 
Im Focus Touch Sortiment finden Sie 
verschiedene Software Pakete. Für jede 
spezifische Anwendung, haben wir eine 
geeignete Software-Lösung.

Die interaktive Software Lösungen erweitern 
die Möglichkeiten der interak-tiven Focus 
Touch Displays. Zum Beispiel mit Software die 
einfache Verbindung und Zwei-Wege-
Interaktion zwischen dem Focus Touch 
Display und andere Geräte ermöglicht.

Wir beraten mit Lösungen die Ihre spezi-
fische Bedürfnisse am besten decken!

GB  Interactive software 
Achieve optimal efficiency of your Focus 
Touch display by using interactive soft-ware. 
The Focus Touch assortment offers several 
software packages. For every specific 
application there is a suitable software 
solution available.

The interactive software seamlessly fits to the 
interactive Focus Touch displays. For example 
software that enables easy connection and 
two way interaction between the Focus Touch 
display and any other device.

Let us advise you about the package that fits 
best for your specific situation!

D  Trolley
Geeignet für das Laden und aufbewahren von 
36 Laptops, Tablets oder Notebooks (≤15,6 
Zoll). 
Trolley verfügt über ein Ladesystem und 2 
Schubläden mit vertikalen Fächer. Mobil und 
abschließbar. Brems-Funktio-nalität 
ermöglicht blockierung der Räder.

GB  Trolley
Suitable for charging and storing 36 tablets, 
laptops or notebooks (≤15,6 inch). The trolley 
includes a charging system and two shelves 
with vertical storage spaces. Moveable and 
lockable. Brake functionality allows locked 
placement.

Κωδικός είδους
Article number
14038.254

Τροχήλατο ερμάριο
Trolley

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

GR  Τροχήλατο ερμάριο
Κατάλληλη για τη φόρτιση και αποθήκευση 
36 τάμπλετ, λάπτοπ ή notebook (≤ 15,6 
ίντσες). Το τροχήλατη ερμάριο περιλαμβάνει 
σύστημα φόρτισης και δύο ράφια με 
κάθετους χώρους αποθήκευσης. Είναι 
τροχήλατο και μπορεί να κλειδωθεί. Η 
λειτουργία φρενού επιτρέπει τη σταθερή 
τοποθέτηση.

INTERACTIVE ACCESSORIES



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

PRÄSENTATION 

PRESENTATION

"Η δεξιοτεχνία    
είναι στις λεπτοµέρειες"
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GR  Πίνακας σεμιναρίων Budget 

Βασικό µοντέλο, από σµάλτο µε πολυ-
ρυθµιζόµενα 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 multi-
adjustable screw buttons. Suitable for any 
type of flipchart paper. Fitted with telescopic 
legs and pen tray. 
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Κωδικός είδους 
Article number 
14001.103

Πίνακας παρουσιάσεων Budget 
Flipchart Budget 

  Acc.: p. 221, 226 
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GR  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.  

GB  Flipchart Standard Plus

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. 
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Κωδικός είδους 
Article number 
14001.100

Πίνακας σεμιναρίων Standard Plus 
Flipchart Standard Plus

  Acc.: p. 221, 226 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ FLIPCHARTS

www.conceptum.gr



84

GR  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 Aluminium-
Rahmen 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 Board-
Marker. Das Flipchart kann auch als Tisch-
Flipchart 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.

Κωδικός είδους 
Article number 
14001.124

Πίνακας σεμιναρίων Shift 
Flipchart Shift
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  Acc.: p. 221, 226 
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GR  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. 
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Κωδικός είδους 
Article number 
14001.102

Πίνακας σεμιναρίων Vario
Flipchart Vario

  Acc.: p. 221, 226 
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Κωδικός είδους 
Article number 
14001.114

Γύαλινος πίνακας σεμιναρίων Vario 
Glass flipchart Vario

GR  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. Semi-
round base on 5 wheels (3 with brakes) with 
a foot opening.

  Acc.: p. 221,226 
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GR 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
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Article number 
14001.113

Πίνακας σεμιναρίων Alura, λευκός 
Flipchart Alura white

p. 99

  Acc.: p.221, 226 
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GR  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. 

GB  Flipchart Combi

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.
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Κωδικός είδους 
Article number 
13018.100

Πίνακας σεμιναρίων Combi 
Flip-over Combi

  Acc.: p. 221, 226 
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Κωδικός είδους  Κωδικός είδους
Size Article number
100 x 65 εκ. 14027.103

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

Κωδικός είδους
Article number

Για επιτοίχια εγκατάσταση   
Wall mounting
Μαγνητική 13011.101
Magnetic

Πιάστρα πίνακα σεμιναρίων Design 
Design flipchart clamp

65

10
0

GR  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-stoff- 
Ecken und einstellbaren Papieraufhängevor-richtung. 
Lieferbar für Wandmontage (gebohrt) oder in Magnet-
Ausführung.  

GB  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. 

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  Flipchart paper

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  Μαρκαδόροι πίνακα

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

D  Boardmarker

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

GB  Board markers

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

70

6

3

Ποσότητα στο πακέτο       Χρώμα
Amount in box Colour 
10  ∆ιάφορα/Assorted 

Κωδικός είδους 
Article number 
14016.150

10 Μαύρο/Black 14016.151
10 Κόκκινο/Red 14016.152
10 Μπλε/Blue 14016.153
10 Πράσινο/Green 14016.154
  4 ∆ιάφορα/Assorted 14016.155

Μαρκαδόροι πίνακα
Board markers

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ FLIPCHARTS ACCESSORIES

www.conceptum.gr
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Version

13011.100
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GR 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.

D  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.

GB  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.

Μέγεθος 
Size 
120 x 220 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
13009.105

120 x 200 εκ. 13009.104
120 x 180 εκ. 13009.091
120 x 150 εκ. 13009.090
100 x 200 εκ. 13009.100
100 x 180 εκ. 13009.101
100 x 150 εκ. 13009.102
 90 x 120 εκ. 13009.103

Περιστρεφόμενος πίνακας  Solid με πλαίσιο RC, λευκός 
Revolving board Solid RC-frame, white/white 
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Μέγεθος 
Size 
120 x 200 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
13009.041

120 x 180 εκ. 13009.042
120 x 150 εκ. 13009.043
100 x 200 εκ. 13009.044
100 x 180 εκ. 13009.045
100 x 150 εκ. 13009.046
 90 x 120 εκ. 13009.047

Περιστρεφόμενος πίνακας Standard με πλαίσιο RC, λευκός 
Revolving board Standard RC-frame, white/white 
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GR 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).

D  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).

GB 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).

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ REVOLVING BOARDS

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

D  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).

GB  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).  

Μέγεθος 
Size 
120 x 220 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
13009.170

120 x 200 εκ. 13009.171
120 x 180 εκ. 13009.172
120 x 150 εκ. 13009.173
100 x 200 εκ. 13009.106
100 x 180 εκ. 13009.107
100 x 150 εκ. 13009.108

  90 x 120 εκ. 13009.109

Περιστρεφόμενος πίνακας με πλαίσιο RC, πράσινος 
Revolving board RC-frame, green/green 
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Μέγεθος 
Size 
120 x 200 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
13009.124

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

67

715
0

20
7

12
0

200 2

210

  Acc.: p. 218-223, 227 

GR 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).

GB  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).

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 Reflek-
tionswert 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).

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ REVOLVING BOARDS

www.conceptum.gr
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Μέγεθος 
Size 
120 x 200 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
13009.204

100 x 200 εκ. 13009.200
100 x 180 εκ. 13009.201
100 x 150 εκ. 13009.202
90 x 120 εκ. 13009.203

Περιστρεφόμενος πίνακας με εξατομικευμένη έγχρωμη εκτύπωση, συμπερ. βάση
 Revolving board with custom full colour printing, incl. stand  

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

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ REVOLVING BOARDS

GR Τυπωμένοι περιστρεφόμενοι 
πίνακες Solid  

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.

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.

GB  Printed revolving boards Solid

The ideal solution for visualizing impro-
vement 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.

D  Bedruckte Drehtafeln Solid 

Ideal zum Visualisieren von Verbesse-
rungsprozessen, 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.

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.
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GR 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 verstel-
lbaren Teleskoprohren. Höchst-
abmessungen 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
-1

65

90 80

Κωδικός είδους 
Article number 
14013.120

Καβαλέτο πίνακα Flexible (δεν συμπεριλαμβάνεται πίνακας)
Board easel Flexible (board not included)

ΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ BOARD STANDS

www.conceptum.gr
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GR 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.

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
140 εκ. 14013.115
90 εκ. 14013.116

Τροχήλατη βάση πίνακα (δεν συμπεριλαμβάνεται πίνακας) 
Movable board stand (board not included)

ΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ BOARD STANDS
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GR  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.

48

50 40

50

90
 -

 1
35

Χρώμα 
Colour 
Γκρι/Γκρι 

Κωδικός είδους 
Article number 
14008.142

Grey/Grey
Μαύρο/Οξιά 14008.143
Black/Beech 

Αναλόγιο μοντέλου κολώνας 
Lectern column model 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ LECTERNS

www.conceptum.gr
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GR  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.

D  Rednerpult geschlossenes Modell 

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 
Colour 
Γκρι/Γκρι

Κωδικός είδους 
Article number 
14008.140

Grey/Grey
Μαύρο/Οξιά 14008.141
Black/Beech 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ LECTERNS
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GR 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.

Κωδικός είδους 
Article number 
14008.145

Αναλόγιο Alura, λευκό 
Alura Lectern white

p. 87

ΑΝΑΛΟΓΙΑ LECTERNS

www.conceptum.gr
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GR  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).

D   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).

GB 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).

Κωδικός είδους
Article number
14013.100 

Τροχήλατη βάση λευκή 
Movable chassis white

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 190 (16:10) 13002.520
120 x 165 (4:3) 13002.500 

Ερμάριο, λευκό/ματ, λευκό ατσάλι ημιπροβολής, λευκό πλαίσιο
Cabinet, white/matt white semi-projection steel, white profile 

Μέγεθος  Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 165 (4:3) 13002.100 

Ερμάριο, οθόνη προβολής λευκής πορσελάνης, λευκό πλαίσιο
Cabinet, white enamel steel with projection screen, white frame

 Acc.: p. 218-223, 227
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ΕΡΜΑΡΙΑ CABINETS



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

FUNKTIONAL EINRICHTEN 

FUNCTIONAL FURNISHINGS

"Διαιρώ το γραφείο σε
ευέλικτους χώρους εργασίας"
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GR 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.

GB  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.

D  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.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ PARTITION WALLS
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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. 

Διαχωριστικό Essential 
Partition wall Essential

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

* **

Πορσελάνη
Enamel steel

Προσωπικό σχέδιο
Own design

AK001 - Αναλογία AK003 - Κλάσμα AK007 - Μαθηματικά AK013 - Αφαίρεση      AK015 - Διαίρεση AK019 - Θετικό

YS071 - Αμμοθύελλα     YS095 - Ατσάλι YS096 - Μήλο YS102 - Μπρίτζταουν    YS108 - Αρούμπα  YS165 - Αντόμπο

YS079 - Παναμάς YS097 - Καμπανούλα YS009 - Αβάνα YS156 - Μαντούρα YS159 - Λομπόκ YS168 - Τορτούγα

GR  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.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ CAMIRA -  ACCENT

ΥΦΑΣΜΑΤΑ CAMIRA -  PASTEL

ΥΦΑΣΜΑΤΑ CAMIRA - INTENSE

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

D  Pinn Oberfläche  
Camira fabrics 

Die Trennwände werden mit 
hochwertigen Camira Struktur 
ausgestattet. 

•Anti-Plüsch •Farbecht
•Langlebig       •Feuerfest
•Abwaschbar • Umweltfreund-    
lich

GB  Pin surface
Camira fabrics

The partition walls are equipped 
with high-quality Camira fabric. 

•Durable 
•Colourfast •Non-pilling

  •Flame-resistant

•Washable •Environmentally 
  friendly  Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ PARTITION WALLS

www.conceptum.gr

•Χωρίς Χνούδια
•Πυρίμαχα
•Φιλικά προς 

το περιβάλλον 

•Ανεξίτηλα
•Ανθεκτικά
•Πλένονται



104

2

85 105 125

11
5

18
5

14
5

80 100 120

11
0

14
0

18
0

1

50

30

10

10

30

8

Αξεσουάρ 
Accessories 

Κωδικός είδους
Article number

Καπάκια σύνδεσης / 
Connector caps
4 κατευθύνσεων / 4 way 51401.053

51401.052
51401.051

14013.150
14013.151
14013.152

3 κατευθύνσεων / 3 way
2 κατευθύνσεων / 2 way

Πόδια / Feet
Ελεύθερη βάση / Free standing 
Βάση τοίχου / Wall position 
Κινητά / Movable   

Σετ ευέλικτων αγκίστρων /Set 
flexible wall hook  14010.115

GB  Partition walls

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. 

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

GR Διαχωριστικά

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.

D  Einfache Bauweise 

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 Wandver-
bindung (Zwei-Wege). Die Füße 
und Verbindungsteile T (Drei-
Wege) und X (Vier-Wege) sind 
separat verpackt und müssen 
separat bestellt werden.

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

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ PARTITION WALLS
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Μέγεθος 
Size 
200 x 600 εκ. 
240 x 500 εκ. 
200 x 400 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
13008.102
13008.101
13008.100

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

Τοίχος - Ασπροπίνακας (λευκή πορσελάνη) 
Whiteboard Wall enamel steel (enamel white)

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

GR  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)boardwandlösun-
gen 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.

ΤΟΙΧΟΣ - ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑΣ WHITEBOARD WALL
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Κωδικός είδους 
Article number

14900.999

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

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

Σετ διατομής από άκρη σε 
άκρη ανά m1. Set top-bottom 
profile per m1. 14900.998

Τοίχος - Γυαλί
Glass Wall

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

GR 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. 

120 120

24
0

ΤΟΙΧΟΣ - ΓΥΑΛΙ GLASS WALL
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Τοίχος ανακοινώσεων
Pin Wall

Χρώμα Μέγεθος 
Colour Size 
Γκρι Grey 200 x 120 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
11609.001

Μαύρο Black 200 x 120 εκ. 11609.002

Μπλε Blue 200 x 120 εκ. 11609.003

Κόκκινο Red 200 x 120 εκ. 11609.004

  Acc.: p. 225 

GR 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 Pinnwan-
doberfläche. 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.

GB 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

20
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ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ PIN WALL
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GR 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, Ver-
bindungsstück 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.  

Μέγεθος 
Size 
240 x 2 εκ.  

Κωδικός είδους 
Article number 
12106.100

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

Μέγεθος 
Size 
240 x 5 εκ.  

Κωδικός είδους 
Article number 
12102.100

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

Μέγεθος 
Size 
240 x 8 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
12104.100

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

5

240 4

8

240 4

Enkel

Dubbel

Μονή Ράγα Single Rail

Διπλή Ράγα Double Rail

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DESIGN DESIGN RAIL SYSTEM
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Κωδικός είδους 
Article number 
14022.102

Διπλή Ράγα Design, γωνιακό κομμάτι 90º 
Design Rail double, corner piece 90°

Μονή Ράγα Design, γωνιακό κομμάτι 90º 
Design Rail single, corner piece 90°

Ενιαίο σετ αντάπτορες για Ράγα Design 
Design Rail adapter set universal

Κωδικός είδους 
Article number 
14022.101

Κωδικός είδους 
Article number 
13013.100

Ράγα Design, 4 πολυ-λειτουργικά άγκιστρα 
Design Rail, 4 multifunctional hooks

Κωδικός είδους 
Article number 
14022.100

GR 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.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DESIGN DESIGN RAIL SYSTEM
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Μέγεθος 
Size 

Κωδικός είδους 
Article number

90 x 180 εκ. 11102.100
90 x 120 εκ. 11102.101
60 x 90 εκ. 11102.102

Ασπροπίνακας Ράγας Design, πορσελάνης 
Design Rail whiteboards, enamel

60
90

90 180 3120

4,5-10

GR 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.

GB  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.

D  Weißwandtafel
Design Schiene 

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.

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

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DESIGN DESIGN RAIL SYSTEM
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Μέγεθος 
Size 

Κωδικός είδους 
Article number

Επιφάνεια 
Surface 

Γκρι ανακοινώσεων  Bulletin grey 90 x 120 εκ. 11202.101
60 x  90 εκ. 11202.102

Πεπιεσμένος φελλός    Pressed cork  90 x 120 εκ. 11202.104
60 x  90 εκ. 11202.105

Γκρι τσόχα Felt grey 90 x 120 εκ. 11202.106
60 x  90 εκ. 11202.107

Μπλε τσόχα  Felt blue 90 x 120 εκ. 11202.108
60 x  90 εκ. 11202.109

Πίνακες ανακοινώσεων Ράγας Design 
Design Rail pin boards

60
90

90 3120

4,5-10

GR 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.

GB  Design Rail
pin boards 

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.  

D   Pinntafeln
Design Schiene  

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

  Acc.: p. 225 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DESIGN DESIGN RAIL SYSTEM
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GR 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 paper-
attachment points are suitable for various 
flipchart paper sizes.  

10
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75,5
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Μέγεθος 
Size 
100 x 70 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
12205.100

Πίνακας σεμιναρίων Ράγας Design 
Design Rail flipchart

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

13
0

3100

4,5-10

127

95 10
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136

Χάρτες Ράγας Design 
Design Rail maps

Μέγεθος 
Size  

Κωδικός είδους 
Article number

130 x 100 εκ.  11102.110

95 x 125 εκ. 11102.116

Θέμα/Είδος/Κλίμακα 
Subject/Type/Scale 

Οδικός χάρτης Ολλανδίας, 1:250.000 
Netherlands road map,              1:250.000 

Οδικός χάρτης Ευρώπης,    1:3.500.000 
Europe road map,  1:3.500.000 

Παγκόσμιος πολιτικός,      1:30.000.000 
World political, 1:30.000.000 100 x 136 εκ. 11102.117

  Acc.: p. 218, 220-223, 227 
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Μέγεθος 
Size 
180 x 180 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
12207.100

150 x 150 εκ. 12207.101
125 x 125 εκ. 12207.103
111 x 145 εκ. 12207.107

Οθόνη προβολής Ράγας Design 
Design Rail projection screen

GR 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. Inklu-
siv 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.   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DESIGN DESIGN RAIL SYSTEM
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Μέγεθος 
Size 
118 x 189 εκ. (16:10) 
118 x 157 εκ. (4:3) 

Κωδικός είδους 
Article number 
11102.161
11102.160

Πίνακας προβολής Ράγας Design 
Design Rail projection board

GR Πίνακες προβολής
Ράγας Design

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.

GB  Design Rail
projection boards 

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.  

D   Projektionstafeln
Design Schiene 

Mattweiß emaillierte Weißwandtafel 
geeignet für Projektion und Board-
marker! 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. 

3

4,5-10

11
8

189157

4:3 16:10

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

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DESIGN DESIGN RAIL SYSTEM
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GR 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.   
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Κωδικός είδους 
Article number 
12211.102

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

Κωδικός είδους 
Article number 
12211.100

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

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DESIGN DESIGN RAIL SYSTEM
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Κωδικός είδους 
Article number
12201.100 

Θήκη φυλλαδίων Ράγας Design,  μέγεθους 10 x A4 
Design Rail brochure holder, 10 x A4 portrait

GR 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.

D   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.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DESIGN DESIGN RAIL SYSTEM
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Μέγεθος 
Size 
240 x 8 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
12105.100

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

8

240 2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ PARTNERLINE

GR  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. Montage-
material, 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. 

PARTNERLINE RAIL SYSTEM
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Κωδικός είδους 
Article number 
14022.103

Ράγα PartnerLine, γωνιακό κομμάτι 90º 
PartnerLine Rail, corner piece 90°

Κωδικός είδους 
Article number 
13013.101

Ράγα PartnerLine, σετ αντάπτορες adapterset
PartnerLine Rail, adapter set

GR  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.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ PARTNERLINE PARTNERLINE RAIL SYSTEM
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Μέγεθος 
Size 

Κωδικός είδους 
Article number

90 x 180 εκ. 11106.100
90 x 120 εκ. 11106.101
60 x 90 εκ. 11106.102

Ασπροπίνακες Ράγας PartnerLine, πορσελάνης
PartnerLine Rail whiteboards, enamel

60
90

90 180 2120

5,5-8

GR 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.

GB  PartnerLine Rail
whiteboards 

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.  

D  Weißwandtafeln 
PartnerLine Schiene

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 ab-
wischbar.

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

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ PARTNERLINE PARTNERLINE RAIL SYSTEM
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GR 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.

Μέγεθος 
Size 

Κωδικός είδους 
Article number

Επιφάνεια 
Surface 

Γκρι ανακοινώσεων   Bulletin grey 90 x 120 εκ. 11207.101
60 x  90 εκ. 11207.102

Πεπιεσμένος φελλός   Pressed cork 90 x 120 εκ.  11207.104
60 x  90 εκ. 11207.105

Γκρι τσόχα    Felt grey 90 x 180 εκ.  11207.110
90 x 120 εκ.  11207.106
60 x  90 εκ. 11207.107

Μπλε τσόχα                 Felt blue 90 x 180 εκ.  11207.111
90 x 120 εκ.  11207.108
60 x  90 εκ. 11207.109

Πίνακες ανακοινώσεων Ράγας PartnerLine 
PartnerLine Rail pin boards

60
90

90 120 2

5,5-8

180

GB  PartnerLine Rail
pin boards 

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.  

D  Pinntafeln 
PartnerLine Schiene

Pinntafel, Oberfläche entweder Bulletin-
grau, Presskork, oder blauer oder grauer 
Filz. Mit dem weißen PartnerLine-
Rahmen mit weißen Kunststoff-
Eckelementen. Inklu-siv Adaptersatz für 
Montage an die Schiene. 

  Acc.: p. 225 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ PARTNERLINE PARTNERLINE RAIL SYSTEM
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D  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.
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Μέγεθος 
Size 
100 x 70 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
12205.101

Πίνακας σεμιναρίων Ράγας PartnerLine 
PartnerLine Rail flipchart

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

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ PARTNERLINE

GR 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.

PARTNERLINE RAIL SYSTEM
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GR 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.

D  

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.
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Χάρτες Ράγας PartnerLine 
PartnerLine Rail maps

Μέγεθος 
Size 

Κωδικός είδους 
Article number

130 x 100 ε κ. 11106.110

95 x 125 ε κ. 11106.116

Θέμα/Είδος/Κλίμακα
Subject/Type/Scale 

Οδικός χάρτης Ολλανδίας,     1:250.000 
Netherlands road map,                1:250.000 

Οδικός χάρτης Ευρώπης,     1:3.500.000 
Europe road map, 1:3.500.000 

Παγκόσμιος πολιτικός,       1:30.000.000 
World political, 1:30.000.000 100 x 136 ε κ. 11106.117

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

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ PARTNERLINE PARTNERLINE RAIL SYSTEM

PartnerLine Rail MapsGB

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.

Landkarten PartnerLine 
Schiene

www.conceptum.gr
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Μέγεθος 
Size 
180 x 180 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
12207.104

150 x 150 εκ. 12207.105
125 x 125 εκ. 12207.106
111 x 145 εκ. 12207.108

Οθόνη προβολής Ράγας PartnerLine 
PartnerLine Rail projection screen

GR Οθόνη προβολής 
Ράγας PartnerLine 

GB 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.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ POWERLINE PARTNERLINE RAIL SYSTEM

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

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.  
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Μέγεθος 
Size 
118 x 189 εκ. (16:10) 
118 x 157 εκ. (4:3) 

Κωδικός είδους 
Article number 
11106.161
11106.160

Πίνακας προβολής Ράγας PartnerLine 
PartnerLine Rail projection board

GR Πίνακες προβολής 
Ράγας PartnerLine 

GB  PartnerLine Rail
projection boards   

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.  

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

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ PARTNERLINE PARTNERLINE RAIL SYSTEM

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. 
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Κωδικός είδους 
Article number 
12211.106

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

Κωδικός είδους 
Article number 
12211.104

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

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ PARTNERLINE

GR 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.    

PARTNERLINE RAIL SYSTEM
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Κωδικός είδους 
Article number
12201.101 

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

GR 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.

D  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.

GB  PartnerLine Rail 
brochure holder

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ PARTNERLINE PARTNERLINE RAIL SYSTEM

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. 

www.conceptum.gr
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Μέγεθος 
Size 
150 x 3,5 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
14010.102 

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

GR 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.

D  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. 

GB   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.  

3,5

150 1,5 Μέγεθος 
Size  
150 x 1,5 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
14010.101 

Σετ Ράγας Ταβανιού, μαύρο
Ceiling Rail set, black 

1,5

150 1,5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ SUSPENSION SYSTEMS
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Κωδικός είδους 
Article number 
14010.112

Σετ εγκατάστασης πινάκων ζωγραφικής ατσάλινου καλωδίου
Mounting set Painting Steel Cable

Κωδικός είδους 
Article number 
14010.110

Σετ εγκατάστασης ασπροπινάκων
Mounting set Whiteboards 

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.

Κωδικός είδους 
Article number 
14010.111

Σετ εγκατάστασης πινάκων ζωγραφικής Perlon 
Mounting set Painting Perlon

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ SUSPENSION SYSTEMS
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Μέγεθος 
Size 
200 εκ. 
100 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
14010.161
14010.160 

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

6

200 3

100

6

3

GR Ράγα χαρτιού

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  Paper Rail

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. 

D   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. 

ΡΑΓΑ ΧΑΡΤΙΟΥ PAPER RAIL
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VERBESSER- & PLANUNGSTAFELN 

IMPROVEMENT & PLANNING BOARDS

"∆ηµιουργώ 
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GR Visual Management

Είναι πολύ σηµαντικό για κάθε εταιρεία να 
βελτιστοποίησει τις επιχειρηµατικές της 
διαδικασίες έτσι ώστε να επιτύχει το 
µεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Η οπτικοποίηση 
κάθε επιχειρηµατικής διαδικασίας και ιδέας 
βελτίωσης προσφέρει άµεση διορατικότητα 
και ενισχύει την αφοσίωση.
Η Visual Management συλλογή µας 
συµπεριλαµβάνει πίνακες βελτίωσης στους 
οποίους µπορούµε να ξεχωρίσουµε τρία 
τµήµατα:

•  Πίνακες οπτικοποίησης
•  Πίνακες βελτίωσης και στόχων
•
•

Πίνακες οργάνωσης χώρου εργασίας 
Πίνακες σχεδίου ασφαλείας και 
έκτακτης εκκένωσης

Συνδυάζοντας τον πίνακά σας µε ένα από τα 
συστήµατα εγκατάστασής µας και τα 
αξεσουάρ Visual Management εξασφαλίζετε 
άµεσα µία ολοκληρωµένη λύση.

Πέραν από τους πρότυπους πίνακες Visual 
Management µπορείτε επίσης να επιλέξετε 
εξατοµικευµένες λύσεις που ταιριάζουν στις 
ειδικές σας απαιτήσεις.

Θα χαιρόµασταν πολύ να σας βοηθήσουµε 
να επιλέξετε την πιο κατάλληλη λύση.

D Visual Management

In dem Streben nach Maximalprofit lohnt es 
sich für jedes Unternehmen um die 
Geschäftsprozesse zu optimieren. Visua-
lisierung macht Prozesse und Verbesse-
rungsvorschläge einsichtlich und erhoht das 
Engagement. 
Innerhalb der Visual Management-Pro-
duktlinie bieten wir Ihnen folgende Tafeln für 
Verbesserungsvorschläge:

• Visualisierungstafeln 
• Tafeln für Verbesserungsziele
• Tafeln für Arbeitsorganisation
• Sicherheits –und Flugplantafeln 

 Indem Sie Ihre Tafel in unserer mobilen oder 
festen Montagesysteme kombi-nieren und 
die Visuelles Management Zubehöre 
verwenden realisieren Sie eine 
Kompletlösung. 

Alternativ zu den Standard Vordrucken 
können wir die Tafeln auch nach Wunsch 
bedrucken.

Wir beraten Sie gerne über die beste Lösung.

GB Visual Management

In order to achieve maximum profit it 
is very important for any company to optimize 
business processes. Visualizing all business 
processes and improvement ideas provides 
instantaneous insight and boosts 
engagement.
Our Visual Management assortment includes 
improvement boards in which we distinguish 
four segments:

•  Visualization boards
•  Improvement and goals boards
• Workplace organization boards
•  Safety and emergency evacuation 

plan boards 

Combining your board with one of our 
mounting systems and the Visual Ma-
nagement accessories directly ensures you to 
have created a comprehensive solution.

In addition to the standardized Visual Ma-
nagement boards you can also choose for 
customized solutions to suit your specific 
requirements. 

We would be delighted to help you choose 
the most suitable solution.

VISUAL MANAGEMENT - ΕΙΣΑΓΩΓΗ VISUAL MANAGEMENT - INTRODUCTION
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Πρότυποι πίνακες Visual Management

GR Πίνακες Visual Management

Οι ακόλουθες σελίδες προσφέρουν µία 
επισκόπηση όλων των πρότυπων πινάκων 
Visual Management µε µία µικρή εξήγηση των 
εφαρµογών τους. Προσφέρονται επίσης 
πληροφορίες σε σχέση µε συµβατά αξεσουάρ. 
Θα βρείτε µία επισκόπηση όλων των πινάκων 
και των ειδικών αξεσουάρ στη σελίδα 162.

Οι πρότυποι πίνακες Visual Management είναι 
µαγνητικοί, ξηρού καθαρισμού και µεγέθους 
120x120 εκ. Συµπεριλαµβάνουν θήκη για 
µαρκαδόρους 30 εκ.

D  Visual Management Boards  

Auf den folgenden Seiten zeigen wir unsere 
Standard Visual Mangement Tafeln. Die 
Anwendung jeder Tafel wird kurz 
umschrieben. Zudem finden Sie In-
formationen zu das passende Zubehör. Eine 
Übersicht des Zubehörs zu jeder Tafel finden 
sie in einer Tabelle auf Seite 162.

Die Standard Visual Management Boards sind 
magnethaftend, trocken abwischbar und 
haben eine Größe von 120x200 cm. Inklusiv 
Stiftablage 30 cm.

GB  Visual Management Boards

The following pages provide an overview of 
all standard Visual Management boards with a 
short explanation of their applications. Also 
information is provided on compatible 
accessories. You will find an overview of all 
boards and matching accessories on page 
162.

The standard Visual Management boards are 
magnetic, dry erasable and are 120x200 cm in 
size. Including 30 cm pen tray.

Πίνακες Scrum, Ελέγχου 
Ποιότητας και Συνολικής 
Αποτελεσµατικότητας 
Εξοπλισµού (OEE): Πίνακας βελτίωσης και στόχων: Πίνακας οργάνωσης χώρου εργασίας:

Πίνακας ασφαλείας και 
έκτακτης εκκένωσης:

VISUAL MANAGEMENT - ΕΙΣΑΓΩΓΗ VISUAL MANAGEMENT - INTRODUCTION

Πίνακας απόδοσης 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων:

www.conceptum.gr
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VISUAL MANAGEMENT - ΠΙΝΑΚΕΣ

GR Πίνακας " Ελέγχου Ποιότητας" 

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα 
προτεινόµενα αξεσουάρ.

D  Quality Board 
Softline Rahmen

Durch die Verwendung des Quality Boards 
wird die Qualität eines Produkts oder einer 
Dienstleistung übersichtlich dargestellt. Dies 
wird auf der Grundlage von verschiedenen 
Faktoren ermöglicht. Hierdurch ist es leicht 
zu erkennen welche Verbesserungen 
durchgeführt werden müssen um den 
Qualitätsstan-dard zu behalten.

Die Verwendung von magnetischen In-
fotaschen (Zeite 156, 157) gibt Ihnen die 
Flexibilität Ihre aktuelle Qualitätskenn-zahlen 
zu zeigen.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes 
Zubehör. 

GB  Quality Board
Softline frame

Using the Quality Board the quality of a 
product or service can clearly be visualized. 
This takes place using a variety of factors. As 
a result it is immediately clear for any person 
involved which im-provements need to be 
realized in order to maintain the quality 
standard.

Using magnetic pockets (p. 156, 157) gives 
you the flexibility to always show your most 
recent measured quality data.

! See page 162 for the recommended 
accessories. 

  Acc.: p. 150-164 

Μέγεθος 
Size 
120 x 200 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
11103.520

Ειδικό / Special 11103.998

Πίνακας Ποιότητας με πλαίσιο Softline
Quality Board softline frame 

με πλαίσιο Softline 
Χρησιµοποιώντας τον πίνακα "Ελέγχου 
Ποιότητας", η ποιότητα ενός προϊόντος ή 
µίας υπηρεσίας µπορεί να οπτικοποιηθεί 
ξεκάθαρα. Αυτό συμβαίνει με βάση 
διάφορους παράγοντες. Ως αποτέλεσµα, 
γίνεται ξεκάθαρο στον οποιονδήποτε, ποιες 
βελτιώσεις πρέπει να πραγµατοποιηθούν 
έτσι ώστε να διατηρηθούν τα πρότυπα 
ποιότητας.

Χρησιµοποιώντας µαγνητικές τσέπες (σελ. 
156, 157), σας δίνεται η ευελιξία να δείχνετε 
πάντα τα πιο πρόσφατα συλλεγµένα 
δεδοµένα ποιότητας.
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VISUAL MANAGEMENT - ΠΙΝΑΚΕΣ

GR  Πίνακας Ποιότητας και Ασφαλείας 
με πλαίσιο Softline

Η ασφάλεια και η ποιότητα είναι απαραίτητες 
σε κάθε περιβάλλον παραγωγής και 
εργασίας. Χρησιµοποιώντας τον πίνακα 
Ποιότητας και ασφαλείας, βοηθάτε στην 
εύκολη επισκόπηση των σηµείων προσοχής 
και συνθηκών ποιότητας και ασφαλείας.

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα 
αξεσουάρ.

D   Quality & Safety Board 
Softline Rahmen

Sicherheit und Qualität sind von we-
sentlicher Bedeutung in allen Produk-tions- 
und Lieferumgebungen. Mit Hilfe des 
Quality & Safety Boards machen Sie Ihre 
Qualität und Sicherheitslage  verständlich.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes Zube-hör. 

GB   Quality & Safety Board 
Softline frame

Safety and quality are essential in any 
production and expedition environment. 
Using the Quality & Safety Board helps you 
to easily create an overview of your quality 
and safety attention points and conditions.

! See page 162 for the recommended 
accessories. 

Μέγεθος Γλώσσα Κωδικός είδους
Size Language      Article number
120 x 200 εκ. NL 11103.521
120 x 200 εκ. 11103.531
120 x 200 εκ. 

D 
GB 11103.532

Ειδικό / Special 11103.998

Πίνακας Ποιότητας και Ασφαλείας με πλαίσιο Softline 
Quality & Safety Board softline frame 

  Acc.: p. 150-164 

www.conceptum.gr
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VISUAL MANAGEMENT - ΠΙΝΑΚΕΣ

GR Πίνακας Scrum με  
πλαίσιο Softline

Η χρήση του πίνακα Scrum απλοποιεί τη 
σύνθεση µίας ξεκάθαρης επισκόπησης όλων 
των τρεχόντων πρότζεκτ. Έτσι δηµιουργείτε 
µία επισκόπηση για όλους τους 
ενδιαφερόµενους.
! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα 
αξεσουάρ. 

D  Scrum Board 
Softline Rahmen

Mit dem Scrum Board behalten Sie den Status 
Ihrer aktuellen Projekte im Blick. Alle Beteiligten 
behalten den Überblick.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes Zubehör. 

GB   Scrum Board
Softline frame

Using the Scrum Board makes it simple to 
compose a clear overview of all current 
projects. In this way you easily create an 
overview for all stakeholders.

! See page 162 for the recommended acces-
sories. 

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 200 εκ. 11103.522

Ειδικό / Special 11103.998

Πίνακας Scrum με πλαίσιο Softline
Scrum Board softline frame 

  Acc.: p. 150-164 
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VISUAL MANAGEMENT - ΠΙΝΑΚΕΣ

GR   Πίνακας ελέγχου Συνολικής 
Αποτελεσματικότητας Εξοπλισμού (ΣΑΕ) με  
πλαίσιο Softline
Ο πίνακας ΣΑΕ σας βοηθάει να 
βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες παραγωγής 
σας. Η χρήση του πίνακα ΣΑΕ επιτρέπει την 
εύκολη παρακολούθηση και βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των εργοστασίων 
κατασκευής µε βάση ενδεικτικά στοιχεία.

Ο πίνακας ΣΑΕ μπορεί να συνδυαστεί με τον 
πίνακα Kaizen και 5S για μεγαλύτερο επίπεδο 
ελέγχου και επισκόπησης.

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα 
αξεσουάρ.

D  OEE Board (Overall Equipment  
Effectiveness) Softline Rahmen
Die OEE Boards helfen Ihnen, Ihre Produkti-
onsprozesse zu optimieren. Verwendung des OEE 
Boards überwacht und verbessert die Effizienz der 
Produktionseinrichtungen auf der Grundlage von 
Kennzahlen. 

Die OEE Boards in Kombination mit dem Kaizen 
Board und 5S Board verschafft Ihnen den 
Überblick.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes Zubehör. 

GB  OEE Board (Overall Equipment  
Effectiveness) Softline frame

The OEE Board helps you optimizing your 
production processes. Using the OEE Board 
allows you to easily monitor and improve the 
efficiency of manufacturing plants based on 
index figures. 

The OEE Board can be combined with the Kaizen 
Board and 5S Board for more control and 
overview.

! See page 162 for the recommended acces-
sories. 

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 200 εκ. 11103.523

Ειδικό / Special 11103.998

Πίνακας ΣΑΕ με πλαίσιο Softline
OEE Board softline frame 

  Acc.: p. 150-164 

www.conceptum.gr
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VISUAL MANAGEMENT - ΠΙΝΑΚΕΣ

GR Πίνακας Βελτίωσης με 
 πλαίσιο Softline
Οπτικοποιήστε εµπόδια και ευκαιρίες 
βελτίωσης χρησιµοποιώντας τον Πίνακα 
Βελτίωσης. Κάθε πρόβληµα που 
αναγνωρίζεται θα αντιµετωπιστεί µε 
διαδικασίες λύσης. Κάθε άτοµο είναι 
υπεύθυνο για τις δικές του υποχρεώσεις, 
µε αποτέλεσµα µία συµφωνηµένη λύση.

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα 
αξεσουάρ.

D  Improvement Board 
Softline Rahmen

Die Verwendung des Improvement Boards 
macht Ihre Engpässe und 
Verbesserungsmöglichkeiten sichtbar. 
Jedes Problem wird identifiziert und durch 
die Prozesse des Lösungsverfah-ren 
behandelt. Jeder Mitarbeiter ist 
verantwortlich für seinen Teil welches 
resultiert in einer schnellen und ge-
meinsamen Lösung.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes 
Zubehör. 

GB  Improvement Board 
Softline frame

Visualize bottlenecks and opportunities for 
improvement by using the Improvement 
Board. Each problem which is identified will 
be addressed by means of a solution 
process. Each person is responsible for his 
or her own part, ultimately resulting in a 
negotiated solution. 

! See page 162 for the recommended 
accessories. 

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 200 εκ. 11103.524

Ειδικό / Special 11103.998

Πίνακας Βελτίωσης με πλαίσιο Softline
 Improvement Board softline frame 

  Acc.: p. 150-164 
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VISUAL MANAGEMENT - ΠΙΝΑΚΕΣ

GR  Πίνακας "Lean Manufacturing" με 
πλαίσιο Softline

To "Lean Manufacturing" είναι µία 
φιλοσοφία διαχείρισης που σας βοηθάει να 
δηµιουργήσετε τη µεγαλύτερη αξία για τον 
καταναλωτή µε τα ελάχιστα έξοδα. Εξαιτίας 
τoυ "Lean Manufacturing",  το κόστος θα 
µειωθεί το οποίο θα οδηγήσει σε βελτιωµένα 
αποτελέσµατα λειτουργίας. Η χρήση του 
Πίνακα "Lean Manufacturing" σας βοηθάει 
να καθορίσετε την κατάσταση αυτών των 
διαδικασιών.

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα 
αξεσουάρ.

D  Lean Manufacturing Board 
Softline Rahmen

Lean Manufacturing ist eine Manage-
mentphilosophie die auf maximalen 
Kundenwert mit minimalem Abfall ba-siert. 
Durch die ‘Lean Production’ sinken die 
Kosten, was zu einer Verbesserung des 
Betriebsergebnisses führt. Mit dem Lean 
Manufacturing Boards überwa-chen Sie 
strukturiert  den Status jedes Prozesses.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes 
Zubehör. 

GB  Lean Manufacturing Board 
Softline frame

Lean Manufacturing is a management 
philosophy which helps you creating 
maximum value for the customer with a 
minimum of waste. Due to ‘slim production’ 
costs will decrease, which leads to improved 
operating results. Usage of the Lean 
Manufacturing Board helps you to determine 
the status of these processes. 

! See page 162 for the recommended 
accessories. 

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 200 εκ. 11103.525

Ειδικό / Special 11103.998

Πίνακας "Lean Manufacturing" με πλαίσιο Softline
 Lean Manufacturing Board softline frame 

  Acc.: p. 150-164 
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VISUAL MANAGEMENT - ΠΙΝΑΚΕΣ

GR  Πίνακας Kaizen 
με πλαίσιο Softline

Η χρήση ενός Πίνακα Kaizen σας βοηθάει 
στις συνεχείς βελτιώσεις χρόνου και 
δυνατοτήτων. Ο σκοπός της µεθόδου Kaizen 
είναι η συνεχής αναζήτηση για παράγοντες 
που επηρεάζουν αρνητικά το χρόνο και τη 
δυνατότητα µίας διαδικασίας παραγωγής. 
∆ίνεται σε κάθε άτοµο συνεχώς ώθηση να 
υλοποιήσει βελτιώσεις κάθε µέρα.

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα 
αξεσουάρ.

D  Kaizen Board 
Softline Rahmen

Das Kaizen Board hilft Ihnen dabei die 
kontinuierliche Verbesserung in Bezug auf 
Zeit und Kapazität zu überwachen. Der 
Zweck der Kaizen-Methode ist die ständige 
Suche nach Faktoren die eine negative 
Auswirkung auf die Zeitver-wendung und 
Kapazität eines Produk-tionsprozesses hat. 
Jeder Beteiligte wird kontinuierlich 
angeregt jeden Tag Verbesserungen durch 
zu führen.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes 
Zubehör. 

GB  Kaizen Board 
Softline frame

Using a Kaizen Board helps you with 
continuous time and capacity improve-
ments. Purpose of the Kaizen method is the 
continuous search for factors which 
negatively influence time and capacity of a 
production process. Every person is 
constantly stimulated to realize impro-
vements every day. 

! See page 162 for the recommended 
accessories. 

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 200 εκ. 11103.526

Ειδικό / Special 11103.998

Πίνακας Kaizen με πλαίσιο Softline
Kaizen Board softline frame 

  Acc.: p. 150-164 
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GR  Πίνακας Απόδοσης Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων με πλαίσιο Softline

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα 
αξεσουάρ.

D  Operations Performance
Board, softline Rahmen  

Unter Verwendung des Operations 
Performance Boards können Sie ganz 
einfach Ihre Prozesse visualisieren. Mit 
einem Blick auf die Karte ist für alle 
Beteiligten klar was den Status der 
Prozessen ist.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes 
Zubehör. 

GB   Operations Performance
Board, softline frame 

Visualizing your processes is easy using the 
Operations Performance Board. Due to one 
quick look at the board every employee 
immediately knows the status of each 
process.  

! See page 162 for the recommended 
accessories. 

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 200 εκ. 11103.527

Ειδικό / Special 11103.998

Πίνακας Απόδοσης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων με πλαίσιο  Softline

Operations Performance Board softline frame 

  Acc.: p. 150-164 

www.conceptum.gr

Η οπτικοποίηση των διαδικασιών σας είναι 
εύκολη µε τη χρήση του Πίνακα Απόδοσης 
Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων. Εξαιτίας 
µιας γρήγορης µατιάς στον πίνακα κάθε 
εργαζόµενος γνωρίζει την κατάσταση κάθε 
διαδικασίας.
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GR Πίνακας Στόχων 
με πλαίσιο Softline

Ο Πίνακας Στόχων σας βοηθάει να 
µεταφράσετε µακροπρόθεσµους 
επιχειρηµατικούς στόχους σε 
υποβόσκοντες τµηµατικούς στόχους. Οι 
στόχοι ανά τµήµα οπτικοποιούνται 
ξεκάθαρα. Τελικός στόχος: ένα βέλτιστο 
εταιρικό αποτέλεσµα.

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα 
αξεσουάρ.

D  Goals Board
Softline Rahmen 

Die Goals Board hilft Ihnen Ihre Top-Le-vel 
Betriebsziele zu übersetzen in 
Abteilungsziele. Ziele für jede einzelne 
Abteilung werden übersichtlich visuali-siert. 
Das ultimative Ziel: ein optimales 
Betriebsergebnis.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes 
Zubehör. 

GB  Goals Board
Softline frame

The Goals Board helps you to translate top-
level business objectives to underlying 
department goals. Goals for each individual 
department are clearly visualized. Final 
goal: an optimal corporate result.

! See page 162 for the recommended 
accessories. 

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 200 εκ. 11103.528

Ειδικό / Special 11103.998

Πίνακας Στόχων με πλαίσιο Softline
Goals Board softline frame 

  Acc.: p. 150-164 
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GR    Πίνακας 5S με πλαίσιο 
                      Softline
Ο Πίνακας 5S αναφέρεται στην οργάνωση 
του χώρου εργασίας σας. Χρησιµοποιώντας 
τα πέντε S, θα βοηθηθείτε στην επίτευξη 
ενός καθαρού και οργανωµένου χώρου 
εργασίας.
Τα πέντε S:
• Sort (Ταξινόµηση)
• Straighten (∆ιόρθωση)
• Shine (∆ιάκριση)
• Standardize (Τυποποίηση)
• Sustain (∆ιατήρηση)

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα 
αξεσουάρ. 

D   5S Board Softline 
Rahmen

Das 5S Board bezieht sich auf Ihre 
Arbeitsplatzorganisation. Die fünf S 
Methodik unterstützt Ihnen einen sau-
beren und aufgeräumten Arbeitsplatz zu 
behalten. 
Die fünf S’en:
•  Sortieren
•  Stelle ordentlich hin
•  Säubere
•  Sauberkeit bewahren
•  Selbstdisziplin üben 

! Siehe Seite 162 für empfohlenes 
Zubehör. 

GB    5S Board
Softline frame 

The 5S Board refers to your workplace 
organization. Using the five S’s  you will be 
helped to achieve a clean and organi-zed 
workplace. 
The five S’s:
•  Sort
•  Straighten
•  Shine
•  Standardize
•  Sustain 

! See page 162 for the recommended 
accessories. 

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 200 εκ. 11103.529

Ειδικό / Special 11103.998

Πίνακας 5S με πλαίσιο Softline
5S Board softline frame 

Κωδικός είδους
Article number
NL GB  D
14036.050 14036.051 14036.052 
14036.060  14036.061 14036.062

Ετικέτα 5S/5S tag 
Ετικέτα αποτυχίας/ Failure tag 
Πηγή µόλυνσης/ Pollution source 14036.070  14036.071 14036.072

Ετικέτες 5S 
5S tags

5S LABEL
Label nummer

Informatie 

Naam
Datum
Afdeling   
Item

Notities: 

Actie uitgevoerd door:

Origineel: op 5S bord
Kopie: op item

Actie  

Juiste plaats    Verplaatsen

Centraal opslaan    Overbodig/
   afvoeren

Anders:

VERVUILINGSBRON
Label nummer

Gegevens
Naam

Datum

Afdeling   

Item

Origineel: op 5S bord
Kopie: op item

Oorzaak  

Omgeving      Verkeerde afspraak  Anders:

Proces    Ontwerpfout

Omschrijving oorzaak

Mogelijke oplossing     Prioriteit:

Vervolgactie   

Actie uitgevoerd door: Datum:

1 2 3

Information 

Name    Date

Section       Machine(part)  

FAILURE TAG
Tag number

Problem / error
Wear    Noise    Excessive free play
Loose    Vibrations                Leaking ............
Missing     Smell    Nu lubrication
Damaged        Abnormal pressure          No identification
Broken (off)      or temperature         Other:
Unnecessary      Abnormal operation       .........................

Description

Possible solution    Priority:

Action taken:   

Action taken care by:     Date:

1 2 3

Original: on 5S board
Copy: to machine / device (?)

  Acc.: p. 150-164 
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GR Πίνακας Σχεδίου Έκτακτης 
Εκκένωσης με πλαίσιο Softline

Η χρήση του Πίνακα Σχεδίου Έκτακτης 
Εκκένωσης σας βοηθάει να µεταδώσετε τις 
οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι 
στο κτίριο σε περίπτωση ανάγκης. Σε αυτόν 
τον πίνακα µπορεί να προστεθεί επίσης µία 
επισκόπηση των παρόντων επειγόντων µελών, 
ώστε να ενηµερωθούν πιο γρήγορα οι 
άνθρωποι αυτοί.

Το σχέδιο αυτών των πινάκων κατασκευάζεται 
προφανώς ειδικά για τη δική σας µοναδική 
κατάσταση.

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα 
αξεσουάρ.

D   Emergency Evacuation Plan
Board, softline Rahmen 

Unter der Verwendung des Emergency 
Evacuation Plan Boards ist es für allen 
Beteiligten klar welche Richtlinien zu folgen 
sind im Fall einer unferhofften 
Notfallsituation. Dieses Board kann auch als 
Überblickstafel der anwensen-den Notfall 
Offiziere verwendet werden.

Selbstverständlich wird das Design dieser 
Tafeln immer speziell für Ihre individuelle 
Situation gemacht.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes 
Zubehör. 

GB   Emergency Evacuation Plan
Board, softline frame 

Using the Emergency Evacuation Plan Board 
you easily comunicate the guide-lines to be 
followed by everyone in the building in case 
of an emergency. This board can be provided 
with an overview of present emergency 
team members as well, so these people can 
be informed quickly.

The design of these boards is obviously 
always made specifically for your unique 
situation.

! See page 162 for the recommended 
accessories. 

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 200 εκ. 11103.530

Ειδικό / Special 11103.998

Πίνακας Σχεδίου Έ κτακτης Εκκένωσης με πλαίσιο Softline
 Emergency Evacuation Plan Board softline frame 

  Acc.: p. 150-164 
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Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 300 εκ. 11103.471
120 x 240 εκ.  11103.470
120 x 200 εκ.  11103.462
120 x 180 εκ.  11103.461
120 x 150 εκ.  11103.459
120 x 120 εκ.  11103.468
100 x 200 εκ.  11103.467
100 x 150 εκ.  11103.458
100 x 100 εκ.  11103.458
90 x 180 εκ.  11103.464
90 x 120 εκ.  11103.456
60 x 90 εκ.  11103.453

Ειδικό/Special 11103.998

Τυπωμένος ασπροπίνακας με πλαίσιο Softline
Whiteboard printed softline frame 

 Acc.: p. 150-164

GR Τυπωμένοι ασπροπίνακες με  
πλαίσιο Softline

Εκτός από τους τυποποιηµένους πίνακες 
Visual Management, µπορείτε επίσης να 
επιλέξετε ένα πλήρως εξατοµικευµένο 
σχέδιο.

Εµπνευστείτε από το πρότυπο εύρος πινάκων 
Visual Management και σχεδιάστε το δικό 
σας συγκεκριµένο µοτίβο.

Το εσωτερικό τµήµα γραφιστικής και οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής µας παραχωρούν 
πλήρη ευελιξία στην ανάπτυξη τόσο των 
πινάκων σας όσο και των µοτίβων σας. Θα 
σας βοηθήσουµε να κάνετε τη διαδικασία 
όσο το δυνατόν πιο εύκολη.

Όλοι οι τυπωµένοι ασπροπίνακες είναι 
µαγνητικοί, ξηρού καθαρισμού και ανεξίτηλοι 
(ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία). Με  
πλαίσιο Softline ανοδιωµένου αλουµινίου, 
συµπεριλαµβάνουν θήκη για µαρκαδόρους 
30 εκ.

D  Weißwandtafeln bedruckt 
Softline Rahmen

Alternativ zu den standard Visual Ma-
nagement Tafeln können Sie auch für einen 
eigenen Entwurf wählen.

Lassen Sie sich inspirieren von unseren 
Standard Visual Management Tafeln und  
entwerfen Sie Ihre eigene Bedruckung.

Unsere eigene Grafik Abteilung und Pro-
duktion garantiert optimale flexibilität in der 
Herstellung von sowohl die Tafeln als auch 
das Druckbild.

Die Tafeln sind magnethaftend und trocken 
abwischbar. Die Farbtinte wird in die Tafel 
eingearbeitet. Der Druck ist farbecht (UV-
resistent). 
Mit softline Alu Rahmen, inklusiv Stift-ablage 
30 cm.

GB   Printed whiteboards 
Softline frame

In addition to the standardized Visual 
Management boards you can also opt for a 
fully customized design.

Get inspired by our standard Visual Ma-
nagement board range and design your 
own specific print.

Our in-house graphics department and 
production facilities grants total flexibility in 
developing both your boards and your 
printings. We will help you from start to 
finish to make the process as easy as 
possible.

All printed whiteboards are magnetic, dry 
erasable and colourfast (UV resistant). 
With anodised aluminium softline frame, 
including 30 cm pen tray.

Προσχέδιο
Σχέδιο Αποτέλεσμα

ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΕΣ PRINTED WHITEBOARDS

www.conceptum.gr
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GR Πίνακας Visual Management 
πάνω σε περιστρεφόμενο πίνακα 

Η ιδανική λύση για την οπτικοποίησηση 
διαδικασιών βελτίωσης, την οργάνωση 
προγραµµάτων, τις κατόψεις κτιρίου, τους 
χάρτες κλπ. Προσθέστε το λογότυπο ή το 
σχέδιο σας σε όλα τα χρώµατα στον πίνακα. 
Η δηµιουργικότητά σας είναι το µόνο όριο. 
Το µελάνι είναι ενσωµατωµένο στον πίνακα. 
και εποµένως είναι προστατευµένο από
το φως του ηλίου και τις χαρακιές.

Πίνακας γραφής διπλής όψεως µε πλαίσιο 
RC αλουµινίου, µαγνητικός και ξηρού 
καθαρισμού. Ρυθµίζοντας το χερούλι 
περιστροφής, ο πίνακας µπορεί να 
περιστραφεί 360° και να στερεωθεί σε κάθε 
γωνία. Η στιβαρή λευκή ατσάλινη βάση είναι 
εξοπλισµένη µε φαρδιά θήκη για 
µαρκαδόρους και 4 συµπαγείς 
βιοµηχανικούς τροχούς (2 µε φρένο). Είναι 
κατάλληλος για εντατική χρήση.

D  Drehtafel doppelseitig  
bedruckt

Die ideale Lösung für die Visualisierung der  
Verbesserungsprozesse, Zeitpläne, 
Planungen, Karten usw. Platzieren Sie Ihr 
Logo oder entwerfen Sie Ihre eigene 
Weißwandtafel in full colour. Ihre Krea-tivität 
ist die Grenze!
Weil die Farbtinte in die Tafel einge-arbeitet 
sind und nicht auf die Tafel gedruckt sind, 
bleiben die Farbtinte far-becht und sind auch 
protektiert gegen das Sonnenlicht.

Doppelseitig beschreibbare, magnet-
haftende und trocken abwischbare Tafel mit 
Alu RC-Rahmen. Mittels des Dreh-knopfes 
kann die Tafel 360° gedreht und in jedem 
Winkel fixiert werden. Das robuste weiße 
Stahl Gestell hat eine lange Ablageleiste und 
4 solide industri-elle Rollen (2 mit Bremse). 
Geeignet für intensiver Anwendung.

GB   Visual Management board on
revolving board  

The ideal solution for visualizing impro-
vement processes, planning schedules, floor 
plans, maps etc. Add your logo or design in 
full colour on the board. Your creativity is the 
limit! The ink is incorporated into the board 
and is therefore protected against sunlight 
and scratching.

Double sided writable, magnetic and dry 
erasable board 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 use.

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
120 x 200 εκ.  13009.204  Τυποποιηµένες εκτυπώσεις σελ.134-144
100 x 200 εκ.  13009.200
100 x 180 εκ.  13009.201
100 x 150 εκ.  13009.202
90 x 120 εκ.  13009.203

Περιστρεφόμενος πίνακας με κατά παραγγελία έγχρωμη εκτύπωση, συμπ. βάση 
Revolving board with custom full colour printing, incl. stand  

  Acc.: p. 150-164 
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GR Πίνακας  Visual Management σε 
βάση στήριξης σταθερός ή κινητός

Η στιβαρή κατασκευή του εξασφαλίζει τη 
µεγαλύτερη σταθερότητα από όλες τις 
λύσεις εγκατάστασης. Κάθε βάση διαθέτει 
οκτώ πλευρές όπου ο πίνακας µπορεί να 
εγκατασταθεί µε πιάστρες. Αν χρειαστεί, 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λύση 
µε πολλαπλούς τρόπους και πίνακες.

Επιλέξτε ανάµεσα στις έγχρωµες εκτυπώσεις 
σε κάθε πλευρά ή µία κενή πλευρά για άλλες 
σηµειώσεις.

D  Visual Management Tafel mit
Ständer Fest oder mobil

Die robusten Tellerfüßen sorgen für eine 
optimale Stabilität. Jeder Säule hat acht 
Seiten, zu dem eine Tafel mit Klemmen 
befestigt werden kann. Wenn gewünscht, kann 
man so unterschiedliche Tafelkon-struktionen 
zusammenstellen.

Nach Wahl bedrucken wir beide Seiten der 
Tafel in full-colour oder eine Seite blanko für 
überige Notizen.

GB   Visual Management board on 
stand Fixed or mobile

The robust construction ensures maxi-mum 
stability of the total mounting solution. Each 
stand has eight sides to which a board can 
be mounted with clamps. If required, you 
can use the mounting solution in multiple 
ways, with multiple boards.

Choose between full colour printings on 
both sides or one blank side for other notes.

Κωδικός είδους
Article number

51504.250

51504.251

51504.261 

51504.253

11107.500

11107.999

14006.200

Περιγραφή
Description 

Οκτάπλευρος στύλος για πίνακες µε πλαίσιο RC, 200 εκ. 
8 sided column for RC-frame boards, 200 cm 
Σετ 4 πιάστρες για οκτάπλευρο στύλο 
Set 4 clamps for 8-sided column 
Στήριγµα 40 εκ. για οκτάπλευρη βάση 
Foot 40 cm for 8-sided stand 
Κινητό στήριγµα για οκτάπλευρη βάση 
Mobile foot for 8-sided stand 
Πίνακας πλαισίου RC, τυπωµένος και από τις δύο πλευρές, 120x200 εκ.
RC-frame board, printed on both sides, 120x200 cm 

Κατά παραγγελία πίνακας πλαισίου RC, τυπωµένος και από τις δύο πλευρές
Custom made RC-frame board, printed on both sides 
Σετ βάσης: 2 οκτάπλευροι σταθεροί στύλοι (χωρίς πίνακα) 
Set stand: 2 8-sided colums fixed (excl. board) 

Σετ βάσης: 2 οκτάπλευροι κινητοί στύλοι (χωρίς πίνακα) 
Set stand: 2 8-sided columns mobile (excl. board) 14006.201

  Acc.: p. 150-164 

Πίνακας Visual Management (πλαίσιο RC) σε βάση, σταθερή ή κινητή 
Visual Management board (RC-frame) on stand, fixed or mobile
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GR Πίνακας Visual Management 
σε κινητή βάση Cube

Με τη χρήση του Cube δηµιουργείτε ένα κεντρικό 
σηµείο στην περιοχή παραγωγής σας, όπου 
µπορείτε να οπτικοποιήσετε όλες τις διαδικασίες 
για κάθε ενδιαφερόµενο µέλος.

Συνολικά, το Cube διαθέτει 4 πίνακες (90x120 εκ., 
αποκλειστικά µε πλαίσιο RC). Αν χρειαστεί, 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λύση 
εγκατάστασης αυτή µε πολλαπλούς τρόπους. 
Είναι προφανώς δυνατόν να επιλέξετε δύο ή τρεις 
πίνακες Visual Management, συνδυασµένους µε 
έναν ή δύο κενούς πίνακες, για άλλες σηµειώσεις.

Ο κύβος είναι εφοδιασµένος µε 4 στιβαρά 
καρούλια για κινητικότητα.

D  Visual Management Cube
Tafelsystem Mobil  

Mit dem Cube Tafelsystem erstellen Sie 
einen zentralen Platz in Ihrer Produk-tion, in 
dem Sie alle Prozesse für alle Betieligten 
visualisieren.  

Der Cube enthält 4 Visual Management 
Tafeln (90x120 cm, mit RC-Rahmen). 
Natürlich ist es auch möglich, zwei oder drei 
Visual Managament Boards in Kombination 
mit einer oder zwei blanko Tafeln (z.B. für 
Notizen) zu platzieren.

Mittels der robusten Räder ist die Auf-
stellung einfach zu bewegen. 

GB   Visual Management board on
Cube stand Mobile 

By using the Cube you create one central 
point in your production area where you 
can visualise all processes for each 
interested party.

In total, the Cube contains 4 boards 
(90x120 cm, exclusively with RC-profile). If 
required, you can use the mounting 
solution in multiple ways. Obviously it is 
also possible to choose for two or three 
Visual Management boards, combined with 
one or two blank board, for other notes. 

The cube is fitted with 4 robust castor 
wheels for mobility.

Ύψος στύλων Κωδικός είδους
Height columns Article number
200 εκ. 13009.500

Σετ βάσης Cube
Cube stand set

  Acc.: p. 150-164 
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Ανταλλάξιμο φύλλο Visual 
Management, σε clickframe, 
φύλλα ευέλικτης χρήσης

Επιλέξτε το clickframe µε αφαιρούµενα 
φύλλα Visual Management για βέλτιστη 
ευελιξία. Μπορείτε εύκολα να πάτε από 
πρότζεκτ σε πρότζεκτ.

Εκτός από τα τυποποιηµένα φύλλα, 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε φύλλα µε 
εκτύπωση της επιλογής σας. Αυτό εγγυάται 
ότι ο Visual Management πίνακάς σας 
πληροί συνεχώς τις τρέχοντες σας 
απαιτήσεις. Είναι µαγνητικός και ξηρού 
καθαρισμού.

D  Beschreibbare bedruckte  
Bleche in Klickrahmen
Flexibele Nutzung Bleche
Für die maximale Flexibilität nehmen Sie 
einen Klickrahmen in Kombination mit 
abnehmbare Visuelles Management Ble-che. 
So stellen Sie schnell und jederzeit von 
Projekt zu Projekt um.

Alternativ zu den Standard-Visual Ma-
nagement-Stahlbleche können Sie auch für 
einen eigenem Aufdruck wählen. 
Magnethaftend und trocken abwischbar.

GB   Visual Management exchangeable 
sheet, in click frame, Flexible usage sheets 

Choose the clickframe with removable Visual 
Management sheets for optimal flexibility. 
You easily switch from project to project.

Besides the standard sheets you can also 
choose for sheets with a printing of your 
choice. This will guarantee your Visual 
Management board constantly fits your 
current requirements. Magnetic and dry 
erasable.

Μορφή Μέγεθος Πάχος Κωδικός είδους
Format Size Thickness     Article number
A0 118 x 84 εκ. 35 χλστ.  14015.112
A1 84 x 60 εκ. 35 χλστ.  14015.111 
A2 60 x 42 εκ. 35 χλστ.  14015.110 
A3 42 x 30 εκ. 25 χλστ.  14015.116

Clickframe, πλαίσιο 32 χλστ. 
Click frame, 32 mm frame

Κωδικός είδους
Article number
A0 A1 A2  A3
33208.020 33208.021       33208.022      33208.023
33208.030 33208.031       33208.032      33208.033 
33208.040 33208.041      33208.042     33208.043
33208.050 33208.051       33208.053

Λεπτή Κατασκευή 5S 
Έκτακτης Ανάγκης και Εκκένωσης 
Scrum 

Προσωπικό σχέδιο/own design 33208.060 33208.061     33208.062      33208.063

Φύλλο για Clickframe 
Sheet for click frame

  Acc.: p. 150-164 
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D Status Rundmagnete
Diese Magnete zeigen in einem Blick den 
Status des Projekts, wie Ideën ankom-men 
oder welche Teilaktionen Priorität haben.

Wenden Sie die Status Magnete an für eine 
optimale Kommunikation zwischen  alle 
Projektbeteiligten.

Notiz
Der mehrfach einsetzbare Attention Magnet 
ist 180 Grad gedreht auch als Info-Symbol ein 
zu setzen.

GB   Impression magnet
Display the status of projects, the input of 
interested parties or priorities, just at a glance.

Use green, yellow and red impression 
magnets on your Visual Management boards 
for optimal communication between all 
stakeholders within current projects.

Note 
The multifunctional Attention magnet can 
also be used as info symbol by simply turning 
the magnet 180°. 

GR Μαγνήτης Εντυπώσεων
Εκθέστε την κατάσταση των πρότζεκτ σας, την 
άποψη των ενδιαφερόµενων ή προτεραιότητες, µε 
µία απλή µατιά.

Χρησιµοποιήστε πράσινους, κίτρινους και 
κόκκινους µαγνήτες στους Visual Management 
πίνακές σας για βέλτιστη επικοινωνία µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων στα τρέχοντα πρότζεκτ.

Σημείωση
Ο πολυλειτουργικός µαγνήτης Προσοχής µπορεί 
επίσης να χρησιµοποιηθεί ως σύµβολο για 
πληροφορίες (information) στρέφοντας τον απλώς 
180°.

VISUAL MANAGEMENT - ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αριθμός Χρώμα 
Number Colour 

5 Πράσινο/Green 
5 Κίτρινο/Yellow 
5 Κόκκινο/Red

Κωδικός είδους και ελκτική δύναμη 
Article number and tractive force
Ø 35 χλστ. 
± 360 γρ./εκ²

14034.400 
14034.401 
14034.402 

Μαγνήτης Εντυπώσεων Smiley 
Impression magnet Smiley 

Αριθμός Χρώμα 
Number Colour 

5
5
5 

Κωδικός είδους και ελκτική δύναμη 
Article number and tractive force 
Ø 35 χλστ.   
± 360 γρ./εκ² 

14034.410 
14034.411
14034.412  

Μαγνήτης Εντυπώσεων Check 
Impression magnet Check

Αριθμός Χρώμα 
Number Colour 

5
5
5 

Κωδικός είδους και ελκτική δύναμη
Article number and tractive force
Ø 35 χλστ. 
± 360 γρ./εκ²

14034.420 
14034.421 
14034.422 

Μαγνήτης Εντυπώσεων Question Mark 
Impression magnet Question Mark

Αριθμός Χρώμα 
Number Colour 

5
5
5 

Κωδικός είδους και ελκτική δύναμη 
Article number and tractive force 
Ø 35 χλστ.
± 360 γρ./εκ²

14034.430 
14034.431 
14034.432  

Μαγνήτης Εντυπώσεων Attention 
Impression magnet Attention 

VISUAL MANAGEMENT - ACCESSORIES

Πράσινο/Green 
Κίτρινο/Yellow 
Κόκκινο/Red

Πράσινο/Green 
Κίτρινο/Yellow 
Κόκκινο/Red

Πράσινο/Green 
Κίτρινο/Yellow 
Κόκκινο/Red
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GR Μαγνήτες Εντυπώσεων 
σε φύλλο διπλής όψεως 

Εκθέστε την κατάσταση των πρότζεκτ σας, 
την άποψη των ενδιαφερόµενων ή 
προτεραιότητες, µε µία απλή µατιά.

Εκτυπωµένο µαγνητικό φύλλο διπλής όψεως.

Χρησιµοποιήστε είτε την πράσινη είτε την 
κόκκινη πλευρά των επίπεδων µαγνητών 
στους Visual Management πίνακές σας για 
βέλτιστη επικοινωνία µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων στα τρέχοντα πρότζεκτ.

Σημείωση
Ο πολυλειτουργικός µαγνήτης Προσοχής 
µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως 
σύµβολο για πληροφορίες (information) 
στρέφοντας τον απλώς 180°.

D  Statusmagnete, doppelseitige 
Magnetfolie 

Diese Statusmagnete zeigen in einem Blick 
den Status des Projekts, wie Ideën 
ankommen oder welche Teilaktionen Priorität 
haben.

Doppelseitiger Magnetfolie.

Wenden Sie die Eindrukmagnete entwe-der 
mit der rote oder grüne Seite an für eine 
optimale Kommunikation zwischen  alle 
Projektbeteiligten.

Notiz
Der mehrfach einsetzbare Attention Magnet 
ist 180 Grad gedreht auch als Info-Symbol ein 
zu setzen.

GB  Double-sided Impression 
magnet foil

Display the status of projects, the input of 
interested parties or priorities, just at a glance.

Double-sided printed magnet foil.

Use either green or red side of the flat 
Impression magnets on your Visual 
Management boards for optimal commu-
nication between all interested parties within 
current projects.

Note
The multifunctional Attention magnet can 
also be used as info symbol by simply turning 
the magnet 180°. 

VISUAL MANAGEMENT - ΑΞΕΣΟΥΑΡ VISUAL MANAGEMENT - ACCESSORIES

Αριθμός Χρώμα Κωδικός είδους
Number Colour Article number

Ø 50 χλστ. 

5 Πράσινο/κόκκινο 14034.403 
Green/red

Μαγνητικό φύλλο διπλής όψεως Εντυπώσεων Smiley 
Double-sided Impression magnetic foil Smiley 

Αριθμός Χρώμα Κωδικός είδους
Number Colour Article number

Ø 50 χλστ. 

5 Πράσινο/κόκκινο 14034.413 
Green/red

Μαγνητικό φύλλο διπλής όψεως Εντυπώσεων Check 
Double-sided Impression magnetic foil Check

Αριθμός Χρώμα Κωδικός είδους
Number Colour Article number

Ø 50 χλστ. 

5 Πράσινο/κόκκινο 14034.423 
Green/red

Μαγνητικό φύλλο διπλής όψεως Εντυπώσεων Question Mark 
Double-sided Impression magnetic foil Question Mark

Αριθμός Χρώμα Κωδικός είδους
Number Colour Article number

Ø 50 χλστ. 

5 Πράσινο/κόκκινο 14034.433 
Green/red

Μαγνητικό φύλλο διπλής όψεως Εντυπώσεων Attention 
Double-sided Impression magnetic foil Attention 

www.conceptum.gr
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GR Σύμβολα, μαγνητικό φύλλο 

Εκθέστε την κατάσταση των πρότζεκτ σας, 
την άποψη των ενδιαφερόµενων ή 
προτεραιότητες, µε µία απλή µατιά. Τα 
Μαγνητικά Σύµβολα διαθέτουν δυνατότητα 
γραφής και ξηρού καθαρισμού.

'New' Star
Χρησιµοποιήστε το 'New' Star για να 
οπτικοποιήσετε άµεσα σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους ποια πρότζεκτ, εργασίες ή 
µέλη προστίθονται.

Arrows
Συνδέστε ενέργειες ή σηµεία προσοχής 
µεταξύ τους ή απλά µεταδώστε τη σειρά που 
ακολουθούν χρησιµοποιώντας τα µαγνητικά 
βέλη.
Η χρήση διαφορετικών χρωµάτων σας 
επιτρέπει να εκφράσετε την κατάσταση ή τη 
σπουδαιότητα.

D  Symbole, Magnetfolie

Diese Magnete zeigen in einem Blick den 
Status des Projekts, wie Ideën ankom-men 
oder welche Teilaktionen Priorität haben. Die 
Magnetische Symbolen sind bes-chriftbar und 
trocken wischbar.

‘New’ Star
Verwenden Sie den ‘New’ Stern, so dass jede 
interessierte Person sofort sehen kann welche 
neuen Projekte, Aufgaben oder Team-
Mitglieder hinzugefügt sind.

Pfeile
Verbinden Sie Aktionen oder Funktionen 
miteinander, oder legen Sie einfach nur die 
Reihenfolge fest mit Hilfe der mag-netischen 
Pfeile. Mit den verschiedene Farben 
kommunizieren Sie einfach den Status oder 
die Importanz.

GB  Symbols, magnetic foil  

Display the status of projects, the input of 
stakeholders or priorities, just at a glance. The 
Magnetic Symbols are writable and dry 
erasable.

‘New’ Star
Use the ‘New’ Star to directly visualise to all 
interested parties which projects, tasks or team 
members are added.

Arrows
Connect actions or attention points with each 
other or simply communicate their order using 
the magnetic arrows.
Using different kind of colours allows you to 
communicate the status or importance.

VISUAL MANAGEMENT - ΑΞΕΣΟΥΑΡ VISUAL MANAGEMENT - ACCESSORIES

Αριθμός Χρώμα Μέγεθος Κωδικός είδους
Number Colour Size Article number

5 Κόκκινο/λευκό 35x40 χλστ. 
Red/white  14034.440

5 Κίτρινο/µαύρο 35x40 χλστ. 
Yellow/black 14034.441

Μαγνητικό φύλλο Attention 
Magnetic foil Attention

Αριθμός Χρώμα Μέγεθος Κωδικός είδους
Number Colour Size Article number

5 Κίτρινο/µαύρο 63x60 χλστ. 
Yellow/black  14034.442

Μαγνητικό φύλλο ‘New’ Star 
Magnetic foil ‘New’ Star

Αριθμός Χρώμα Μέγεθος Κωδικός είδους
Number Colour Size Article number

5 Πράσινο/Green 60x80 χλστ. 14034.460
5 Πράσινο/Green 30x40 χλστ. 14034.464

5 Κίτρινο/Yellow 60x80 χλστ. 14034.461
5 Κίτρινο/Yellow 30x40 χλστ. 14034.465

5 Κόκκινο/Red 60x80 χλστ. 14034.462
5 Κόκκινο/Red 30x40 χλστ. 14034.466

5 Μπλε/ Blue 60x80 χλστ. 14034.463
5 Μπλε/ Blue 30x40 χλστ. 14034.467 

Μαγνητικό φύλλο Arrows 
Magnetic foil Arrows

35x40 χλστ. 

35x40 χλστ. 

63x60 χλστ. 
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GR   Σύμβολα, μαγνητικό φύλλο  
Τα µαγνητικά σύµβολα διαθέτουν δυνατότητα 
γραφής και ξηρού καθαρισμού.

Κύκλοι, τετράγωνα, ορθογώνια
Η χρήση κύκλων, τετραγώνων και 
ορθογωνίων σε διαφορετικά χρώµατα 
διευκολύνουν την οπτικοποίηση της 
κατάστασης ή της σπουδαιότητας πρότζεκτ ή 
σηµειών δράσης.
Αυτοί οι µαγνήτες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε κάθε πίνακα Visual 
Management.

Post-it
Γράψτε εργασίες, υποµνήµατα και σηµειώσεις 
σε ένα µαγνητικό post-it και τοποθετήστε τα 
στον πίνακα Visual Management. Συλλέξτε 
όλες τις απόψεις, ιδέες και σηµειώσεις από 
ενδιαφερόµενους, ώστε όλες οι διαθέσιµες 
γνώσεις και πληροφορίες της οµάδας είναι 
άµεσα διαφανείς για όλους.
Η χρήση διαφορετικών χρωµάτων σας 
επιτρέπει να εκφράσετε την κατάσταση ή τη 
σπουδαιότητα.

Στα post-it είναι τυπωµένα δύο µικρά κουτιά 
όπου µπορείτε να γράψετε έναν τίτλο και την 
ηµεροµηνία.

D  Symbole, Magnetfolie
Die Magnetische Symbole sind besch-reibbar 
und trocken abwischbar.

Zirkel, Quadrate und Rechtecke.
Mit dieser Magnetfolien zeigt sich ein-fach 
den Status oder die Importanz der Projekten 
oder Aktionen. Diese Sym-bolen sind auf alle 
Visual Management Boards an zu wenden. 

Post-it
Schreiben Sie Ihre Aufgaben, Memos und 
Notizen auf einen magnetischen Post-it und 
haften Sie dieser an das Visual Man-agement 
Board. Wenn Sie alle Erkennt-nisse, Ideen und 
Notizen aller Beteiligten so bündeln, entsteht 
ein Überblick von aller verfügbaren 
Informationen und Wissen.

Auf den Post-its sind jeweils zwei Felder 
gedruckt für einen Titel und ein Datum.

GB  Symbols, magnetic foil  
The magnetic symbols are writable and dry 
erasable.

Circles, squares and rectangles
Using circles, squares and rectangles in 
different colours makes it easy to visualise the 
status or importance of projects or action 
points.
These magnetic symbols can be used on all 
Visual Management boards. 

Post-it
Write tasks, memos and notes on a magnetic 
Post-it and place them on the Visual 
Management board. Bundle all insights, ideas 
and notes from stakeholders, so all available 
information and knowledge within the team is 
directly transparent for everyone.
Using different colours makes it easy to clear 
the status or importance. 

On the Post-its two small boxes are printed 
where you can write a title and date.

VISUAL MANAGEMENT - ΑΞΕΣΟΥΑΡ  VISUAL MANAGEMENT - ACCESSORIES

Αριθμός Χρώμα Μέγεθος Κωδικός είδους
Number Colour Size Article number

5 Πράσινο/Green Ø 30 χλστ. 14034.470
5 Κίτρινο/Yellow Ø 30 χλστ. 14034.471
5 Κόκκινο/Red Ø 30 χλστ. 14034.472
5 Μπλε /Blue Ø 30 χλστ. 14034.473

Μαγνητικό φύλλο Κύκλος 
Magnetic foil Cirkel

Αριθμός Χρώμα Μέγεθος Κωδικός είδους
Number Colour Size Article number

5 30x30 χλστ. 14034.450
5 30x30 χλστ. 14034.451
5 30x30 χλστ. 14034.452
5 30x30 χλστ. 14034.453

Μαγνητικό φύλλο Τετράγωνο
Magnetic foil Square

Αριθμός Χρώμα Μέγεθος Κωδικός είδους
Number Colour Size Article number

5 30x60 χλστ. 14034.490
5 30x60 χλστ. 14034.491
5 30x60 χλστ. 14034.492
5 30x60 χλστ. 14034.493

Μαγνητικό φύλλο Ορθογώνιο 
Magnetic foil Rectangle

Αριθμός Χρώμα Μέγεθος Κωδικός είδους
Number Colour Size Article number

5 100x100 χλστ. 14034.480
5 100x100 χλστ. 14034.481
5 100x100 χλστ. 14034.482
5 100x100 χλστ. 14034.483

Μαγνητικό φύλλο  Post-it 
Magnetic foil Post-it

www.conceptum.gr

Πράσινο/Green 
Κίτρινο/Yellow
Κόκκινο/Red 
Μπλε/Blue 

Πράσινο/Green 
Κίτρινο/Yellow
Κόκκινο/Red 
Μπλε/Blue 

Πράσινο/Green 
Κίτρινο/Yellow
Πορτοκαλί/Orange

Κόκκινο/Red 
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GR Ντοσιέ με κρίκους
Το ντοσιέ µε κρίκους διευκολύνει τη συλλογή 
πολλαπλών φύλλων δεδοµένων στους 
πίνακές σας, επιτρέποντας την οπτικοποίηση 
µεγάλου όγκου πληροφοριών.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε ένα  
ντοσιέ µε κρίκους εγκατεστηµένο στον 
πίνακα ή σε µαγνητικό. Η χρήση της 
µαγνητικής πιάστρας για φύλλα σας 
προσφέρει ευελιξία στην τοποθέτηση του 
ντοσιέ µε κρίκους. Εξοπλισµένο µε δύο 
ισχυρούς µαγνήτες που αποτρέπουν την 
ολίσθηση και τις χαρακιές.

Προσφέρεται µαζί µε τέσσερις κρίκους. 
Βολικό άνοιγµα χάρη στο πλαϊνό κουµπί.

Mit einem Ringbuch Mechanismus, kön-nen 
Sie mehrere Informationsblätter an Ihrem 
Visual Management Board haften. Sie 
visualisieren so riesige Mengen an 
Informationen.

Wählen Sie zwischen einen festmon-tierten- 
oder magnetischen Ringbuch Mechanismus. 
Die magnetische Pa-pierklemme ermöglicht 
Flexibilität in der Platzierung. Ausgestattet mit 
zwei starken in Gummi gefaßte Magneten, die 
gleiten und Kratzer verhindern.

Die vier Ringen lassen sich einfach öff-nen  
mittels einen Knopf an der Seite.

The ring binder makes it easy to bundle 
multiple info sheets on your boards enabling 
visualisation of large amounts of information.

You can choose for a ring binder mounted on 
the board or a magnetic ring binder. Usage of 
a magnetic paper clamp provides you 
flexibility in placing the ring binder. Equipped 
with two strong mag-nets which prevent 
against sliding and scratches.

Provided with four rings. Convenient opening 
using the button on the side. 

GR Πιάστρα για φύλλα
Τοποθετήστε εύκολα φύλλα χαρτιού στον 
πίνακα Visual Management χρησιµοποιώντας 
την πιάστρα για φύλλα.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε πιάστρα 
για φύλλα εγκατεστηµένη στον πίνακα ή σε 
µαγνητική. Η χρήση της µαγνητικής πιάστρας 
για φύλλα προσφέρει ευελιξία στην 
τοποθέτηση της πιάστρας. Εξοπλισµένη µε 
έναν ισχυρό µαγνήτη περικλεισµένο σε 
πλαστικό που αποτρέπει την ολίσθηση και τις 
χαρακιές.

Klemmen Sie einfach Ihre Dokumente auf 
das Visual Management Board mit dieser 
Papierklemme.

Wählen Sie aus einer festmontierten oder 
magnetischen Papierklemme. Die 
magnetische Papierklemme ermöglicht 
Flexibilität in der Platzierung. Ausge-stattet 
mit einem starken Magnet, in Gummi 
gefaßt, die gleiten und Kratzer verhindern.

Easily place papers on your Visual Ma-
nagement board using the paper clamp. 

You can choose for a paper clamp mounted 
on the board or a magnetic paper clamp. 
Usage of a magnetic paper clamp provides 
you flexibility in placing the clamp. Equipped 
with a strong magnet encased in rubber 
which prevent sliding and scratches.

Κωδικός είδους 

Εγκατεστηµένη 

Mounted 

Μέγεθος

30x120 χλστ. (-κουµπί) 
50x120 χλστ. (+κουµπί) 
30x120 mm (-button) 
50x120 mm (+button) 14002.800

Μαγνητική 
Magnetic             47x76 χλστ. 14002.803 

Πιάστρα για φύλλα

Μήκος Κωδικός είδους 

Εγκατεστηµένο 

Mounted 300 χλστ. 14002.801
Μαγνητικό 
Magnetic           300 χλστ.  14002.804 

Ντοσιέ με Κρίκους
 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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Κωδικός είδους 
Article number
1000 χλστ. 500 χλστ.

Επιτοίχιος
Mounted 14010.168 14010.169
Μαγνητικό 
Magnetic 14010.166 14010.167

Memorail
Memorail

GR Memorail

Τοποθετήστε φύλλα χαρτιού µε ευκολία στον 
Visual Management πίνακά σας 
χρησιµοποιώντας το memorail. Μπορείτε να 
αναρτήσετε για παράδειγµα αποτελέσµατα 
λογιστικών ελέγχων, οικονοµικά εταιρικά 
δεδοµένα και πληροφορίες χρηµατιστηρίου.
Το memorail είναι ευκολόχρηστο και 
διατίθεται σε επιτοίχια ή µαγνητική έκδοση. Η 
χρήση της µαγνητικής ράγας σας προσφέρει 
ευελιξία στην τοποθέτηση του memorail. Η 
επιτοίχια ράγα στερεώνεται µέσω µίας 
αυτοκόλλητης λωρίδας φελιζόλ.

D   Papierklemmleiste

Klemmen Sie einfach Ihre Papiere auf das 
Visual Management Board mit der 
Papierklemmleiste. Denken Sie an Memos, 
Prüfungsergebnisse, finanzielle 
Unternehmensinformationen oder Auf-
zeichnungen der Lagerbestände. 
Die Papierklemmleiste ist einfach im Gebrauch 
und erhältlich als magnetische oder feste 
verklebte Schiene. Die magne-tische 
Papierklemleiste ermöglicht Flexi-bilität in der 
Platzierung. Die fest-fixierte Schiene ist 
selbstklebend.

GB   Memorail

Easily place papers on your Visual Ma-
nagement board using the memorail.  For 
example audit results, financial company data 
and stock information.
The memorail is easy to use and available as a 
mounted and magnetic variant. Usage of a 
magnetic rail provides you flexibility in placing 
the memo rail. The mounted rail is fixed by 
means of a self adhesive foam strip.

VISUAL MANAGEMENT - ΑΞΕΣΟΥΑΡ VISUAL MANAGEMENT - ACCESSORIES
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VISUAL MANAGEMENT - ΑΞΕΣΟΥΑΡ VISUAL MANAGEMENT - ACCESSORIES

Μαγνητικές τσέπες
Magnetic pockets

Μέγεθος Αριθμός Μπλε Γκρι Μαύρο Πράσινο Κίτρινο Κόκκινο Λευκό Πορτοκαλί
Size Number Blue Grey Black Green Yellow Red White Orange

A1 2 14036.403 14036.404 14036.420 14036.430 14036.440 14036.450 14036.460 14036.470
A2 2 14036.402 14036.407 14036.419 14036.431 14036.441 14036.451 14036.461 14036.471
A3 5 14036.401 14036.406 14036.415 14036.432 14036.442 14036.452 14036.462 14036.472
A4 5 14036.400 14036.405 14036.416 14036.433 14036.443 14036.453 14036.463 14036.473
A5 5 14036.399 14036.408 14036.417 14036.434 14036.444 14036.454 14036.464 14036.474
A6 5 14036.398 14036.409 14036.418 14036.435 14036.445 14036.455 14036.465 14036.475

Μαγνητικές επικεφαλίδες 
Magnetic headers

Μέγεθος Αριθμός Μαύρο Κόκκινο
Size Number Black Red

A3 5 14036.421 14036.466
A4 5 14036.422 14036.467
A5 5 14036.323 14036.468

GR Μαγνητικές τσέπες

∆ιατίθονται σε πολλά χρώµατα και µεγέθη. 
Για χρήση σε µαγνητικές επιφάνειες, όπως 
ασπροπίνακες, ατσάλινες πόρτες, ράφια και 
ντουλάπια. Προλαµβάνει τη βρωµιά στα 
φύλλα χαρτιού παραδείγµατος χάριν όταν 
χρησιµοποιούνται σε περιβάλλοντα 
παραγωγής.
Μαγνητικές επικεφαλίδες
Οι µαγνητικές επικεφαλίδες είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλες για χρήση σε συνδυασµό µε τις 
µαγνητικές τσέπες. ∆είξτε ονόµατα πρότζεκτ, 
διαδικασιών ή υπευθύνων πάνω ή δίπλα στις 
µαγνητικές τσέπες.

D Magnetische Einstektaschen 

In vielen Größen und Farben erhältlich. Für den 
Einsatz auf magnethaftenden Oberflächen, wie 
Weißwandtafeln, Stahltüren, Regalen und 
Schränken. Verhindert Verschmutzung vor 
Papieren, sehr nützlich unter anderem in 
Producti-onsumgebung.
Magnetische Kopfleisten
Die Magnetische Kopfleisten sind beson-ders 
geeignet für den Einsatz in Kombi-nation mit 
magnetischen Einsteckta-schen. Zeigen Sie 
Namen von Projekte oder eine Übersicht der 
verantwortlichen Personen über oder neben 
der Magnet-Stecktaschen.

GB Magnetic pockets

In many sizes and colours available. 
For use on magnetic surfaces, such as 
whiteboards, steel doors, racks and cabinets. 
Prevents dirtiness on the paper sheets, for 
example, when used in production 
environments.
Magnetic headers
The magnetic headers are particularly suitable 
for usage combined with magnetic pockets. 
Show names of projects, processes and 
responsible persons above or next to 
magnetic pockets.
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GR Μαγνητικές Τσέπες, 
Βιομηχανικές

Τοποθετήστε απλά τα φύλλα χαρτιού στο 
Visual Management πίνακά σας µε 
περισσότερη προσοχή. Προστατεύει τα 
φύλλα χαρτιού από τις βρωµιές, 
παραδείγµατος χάριν σε περιβάλλοντα 
παραγωγής.

D  Magnetische Infotaschen,  
Industrial

Platzieren Sie auffallend Ihre Dokument-en 
auf das Visual Management Board. Verhindert 
Verschmutzung von Papieren, sehr nützlich 
unter anderem in Produktionsumgebungen.

GB   Magnetic Pockets,  
Industial

Simply place paper sheets on your Visual 
Management board with extra attention. 
Protects paper sheets from dirt, for example 
in production environments.

Αριθμός Χρώμα 
Number Colour 

Μέγεθος  Κωδικός είδους 
Size                   Article number

5 Κίτρινο-µαύρο A3 
5 Yellow-black  A3 14036.476
5 Κίτρινο-µαύρο A4 
5 Yellow-black  A4 14036.477
5 Κίτρινο-µαύρο A5 
5 Yellow-black  A5 14036.478

5 Κίτρινο-κόκκινο A3 
5 Yellow-red A3 14036.486
5 Κίτρινο-κόκκινο A4 
5 Yellow-red A4 14036.487
5 Κίτρινο-κόκκινο A5 
5 Yellow-red A5 14036.488

5 Κόκκινο-λευκό A3 
5 Red-white A3 14036.496
5 Κόκκινο-λευκό A4 
5 Red-white A4 14036.497
5 Κόκκινο-λευκό A5 
5 Red-white A5 14036.498

Μαγνητικές τσέπες, βιομηχανικές ρίγες
Magnetic pockets, Industial stripes

DIN* μέγεθος χαρτιού Α-
DIN* A-paper size

ΥxΦ (χλστ.)
hxw (mm)

A1 841 x 594
A2 594 x 420
A3 420 x 297
A4 297 x 210
A5 210 x 148
A6 148 x 105
*DIN= Γερµανικό Βιοµηχανικό Πρότυπο
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Κωδικός είδους
Article number

A4 πορτραίτο 
A4 portrait 14002.810
A4 τοπίο 
A4 landscape 14002.811

Μαγνητικό πρόχειρο 
Magnetic clipboard

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
A4 14002.651

Μαγνητική αρχειοθήκη  
Magnetic document holder

GR  Μαγνητική αρχειοθήκη 

Τοποθετήστε και μοιραστείτε αρχεία από τον 
Visual Management πίνακά σας 
χρησιμοποιώντας τη μαγνητική αρχειοθήκη. 
Παραδείγματος χάρη, αποτελέσματα 
λογιστικού ελέγχου, εταιρικά οικονομικά 
δεδομένα και πληροφορίες χρηματιστηρίου.

D  Magnetische Dokumentenhalter

Platzieren Sie einfach Ihre Dokumenten 
griffbereit in diesem magnetischen Do-
kumentenhalter. Denken Sie an Memos, 
Prüfungsergebnisse, finanzielle Unterne-
hmensinformationen oder Aufzeichnungen 
der Lagerbestände. 

GB   Magnetic document holder 

Place and share documents from your Visual 
Management board using the magnetic 
document holder. For example audit results, 
financial company data and stock information. 

GR Μαγνητικό πρόχειρο

Τοποθετήστε εύκολα χαρτιά στο Visual 
Management πίνακά σας χρησιμοποιώντας 
την πιάστρα φύλλων. Παραδείγματος χάρη, 
αποτελέσματα λογιστικού ελέγχου, εταιρικά 
οικονομικά δεδομένα και πληροφορίες 
χρηματιστηρίου.
Το πρόχειρο σας επιτρέπει να σημειώνετε επί 
τόπου και να το έπειτα επανατοποθετείτε στον 
πίνακα.

Διαθέσιμο σε έκδοση τοπίου και πορτραίτου.

D  Magnetisches Klembrett  

Haften Sie einfach Ihre Papiere auf Ihr Visual 
Management Board mit diesem  
magnetischen Klembrett. Denken Sie an 
Memos, Prüfungsergebnisse, finanzielle 
Unternehmensinformationen oder Auf-
zeichnungen der Lagerbestände. 

Das Klembrett ermöglicht es Informa-tionen 
vor Ort zu notieren und später die 
Informationen an der Tafel zu zeigen.

Erhältlich in Hoch- und Querformat.

GB   Magnetic clipboard

Easily place papers on your Visual Ma-
nagement board using the paper clamp.  For 
example audit results, financial company 
data and stock information. 
The clipboard allows you to make notes on 
location and place it back on the board 
afterwards.

Available in landscape and portrait version.
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GR Μαγνητική θήκη φωτογραφίας

Τοποθετήστε μία φωτογραφία ενός 
υπευθύνου για κάθε πρότζεκτ ή σημείο 
δράσης ή παρουσιάστε ποιοι 
εργαζόμενοι είναι παρόντες.

D  Magnetische Fotoschild  

PlatzierenSie ein Passfoto von der 
verantwortlichen Person oder zeigen Sie 
welche Persone zu einer bestimmten Zeit 
an der Arbeitsstelle anwesend sind.

GB Magnetic photo holder

Place a photograph of the responsible 
person for each project or action point. Or 
communicate which employees are 
present.

GR Μαγνητική θήκη 
ονόματος-φωτογραφίας  

Οπτικοποιήστε μία φωτογραφία και το 
όνομα του υπευθύνου για κάθε πρότζεκτ ή 
σημείο δράσης ή παρουσιάστε ποιοι 
εργαζόμενοι είναι παρόντες στο χώρο 
εργασίας σε μία συγκεκριμένη στιγμή.

D  Magnetische Foto- und 
Namenschild 

Mit dem magnetische Foto- und Namen-
halter visualisieren Sie den verantwortli-chen 
Mitarbeiter bei Projekten oder Akti-onen oder 
zeigen Sie welche Mitarbeiter zu welchen 
Zeitpunt anwesend sind.

GB  Magnetic photograph holder

Visualise a photograph and the name of the 
responsible person for each project or action 
point or communicate which employees are 
present in the workplace at a certain moment.

Ποσότητα Μέγεθος Κωδικός είδους  
Quantity Size Article number   
5 79x123 mm         14036.480    

Μαγνητική θήκη ονόματος-φωτογραφίας  
Magnetic photo-name holder

Ποσότητα Μέγεθος Κωδικός είδους 
Quantity Size Article number   
5 52x62 χλστ.           14036.481

Μαγνητική θήκη φωτογραφίας 
Magnetic photo holder
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Κωδικός είδους
Article number

Εγκατεστημένη 
Mounted 14002.820
Μαγνητική 
Magnetic 14002.821

Θήκη έκθεσης 
Display holder

GR Θήκη έκθεσης

Τοποθετήστε εύκολα πολλαπλά φύλλα στο 
Visual Management πίνακά σας 
χρησιμοποιώντας τη θήκη έκθεσης. 
Παραδείγματος χάρη, αποτελέσματα 
λογιστικού ελέγχου, εταιρικά οικονομικά 
δεδομένα και πληροφορίες 
χρηματιστηρίου. Κάντε γρήγορη εναλλαγή 
ανάμεσα σε διάφορα πρότζεκτ και αρχεία.

Διαθέσιμη σε μαγνητική και εγκατεστημένη 
έκδοση.

D  Dokument Klarsicht- Buchtafeln

Platzieren Sie mit dieser Klarsicht-Buch-tafel 
einfach mehrere Dokumente auf Ihrem Visual 
Management Board. Denken Sie nicht nur an 
Memos sondern auch an Prüfungsergebnisse, 
finanzielle Unter-nehmensinformationen oder 
Aufzeich-nungen der Lagerbestände. Sie 
können schnell zwischen verschiedenen 
Projekte und Dokumente wechseln.
Erhältlich als magnetische- oder fest 
montierte Variante.

GB   Display holder

Easily place multiple papers on your Visual 
Management board using the display holder. 
For example audit results, financial company 
data and stock information. Quickly switch 
between the various projects or documents.

Available as a magnetic and mounted 
version.

Ποσότητα Μέγεθος Κωδικός είδους 
Quantity Size Article number    
5 50x150 χλστ. 14036.717
5 40x100 χλστ. 14036.718

Μαγνητική θήκη για ετικέτες  
Magnetic Label holder

GR Μαγνητική θήκη για ετικέτες, 
σχήμα C  

Τοποθετήστε ετικέτες με ονόματα προϊόντων, 
γραμμοκώδικες, δεδομένα ή ονόματα 
υπευθύνων στο Visual Management πίνακά 
σας.
Οι θήκες σε σχήμα C είναι εφοδιασμένες με 
μία λωρίδα χαρτιού, καλυμμένη με διάφανο 
φύλλο.

D Magnetischer Etiketthalter,  
C-Profil

Platzieren und Zeigen Sie mit diesen 
magnetischen Halter Produktnamen, 
Barcodes, Daten oder die Namen der ver-
antwortlichen Personen auf Ihrem Visual 
Management Board.
Die C-Profile sind mit einem Papier-
streifen versehen und abgedeckt mit einer 
transparenten Folie.

GB  Magnetic Label holder, C-Profile

Place labels with product names, bar codes, 
data or names of responsible persons on 
your Visual Management board.
The C-profiles are equipped with a strip of 
paper, covered with transparent foil.
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Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
1x100 εκ. 14036.710
1,5x100 εκ.  14036.711
2x100 εκ. 14036.712
2,5x100 εκ.  14036.713
3x100 εκ. 14036.714
4x100 εκ. 14036.715
5x100 εκ. 14036.716 

Μαγνητικό σχήμα C 
Magnetic C-profile

Χρώμα Φάρδος Μήκος Κωδικός είδους 
Colour Width Length        Article number        
Μπλε/Blue  15 χλστ. 1 μ. 14036.740
Μπλε/Blue  20 χλστ. 1 μ. 14036.741
Μπλε/Blue  25 χλστ. 1 μ. 14036.742
Μπλε/Blue  30 χλστ. 1 μ. 14036.743
Μπλε/Blue  35 χλστ. 1 μ. 14036.744
Μπλε/Blue  40 χλστ. 1 μ. 14036.745
Μπλε/Blue  50 χλστ. 1 μ. 14036.746

Μαύρο/Black  15 χλστ. 1 μ. 14036.750
Μαύρο/Black  20 χλστ. 1 μ. 14036.751
Μαύρο/Black  25 χλστ. 1 μ. 14036.752
Μαύρο/Black  30 χλστ. 1 μ. 14036.753
Μαύρο/Black  35 χλστ. 1 μ. 14036.754
Μαύρο/Black  40 χλστ. 1 μ. 14036.755
Μαύρο/Black  50 χλστ. 1 μ. 14036.756

Πράσινο/Green      15 χλστ. 1 μ. 14036.760
Πράσινο/Green      20 χλστ. 1 μ. 14036.761
Πράσινο/Green      25 χλστ. 1 μ. 14036.762
Πράσινο/Green      30 χλστ. 1 μ. 14036.763
Πράσινο/Green      35 χλστ. 1 μ. 14036.764
Πράσινο/Green      40 χλστ. 1 μ. 14036.765
Πράσινο/Green      50 χλστ. 1 μ. 14036.766

Κόκκινο/Red 15 χλστ. 1 μ. 14036.770
Κόκκινο/Red 20 χλστ. 1 μ. 14036.771
Κόκκινο/Red 25 χλστ. 1 μ. 14036.772
Κόκκινο/Red 30 χλστ. 1 μ. 14036.773
Κόκκινο/Red 35 χλστ. 1 μ. 14036.774
Κόκκινο/Red 40 χλστ. 1 μ. 14036.775
Κόκκινο/Red 50 χλστ. 1 μ. 14036.776    

Μαγνητική λωρίδα
 Magnetic strip

GR Μαγνητικό σχήμα C
Τοποθετήστε ετικέτες με ονόματα 
προϊόντων, γραμμοκώδικες, δεδομένα ή 
ονόματα υπευθύνων στο Visual 
Management πίνακά σας χρησιμοποιώντας 
τα μαγνητικά σχήματα C.

Τα σχήματα C είναι εξοπλισμένα με μία 
λωρίδα χαρτιού καλυμμένα με διάφανο 
φύλλο.

D   Magnetische C-Profile 
Mit den magnetischen C-Profilen plat-zieren 
Sie Etiketten mit Produktnamen, Barcodes, 
Daten oder Namen der verant-wortlichen 
Personen auf Ihrem Visual Management 
Board.

Die C-Profile sind mit einem Papier-streifen 
versehen und abgedeckt mit einer 
transparenten Folie.

GB   Magnetic C-profiles 
Place labels with product names, barcodes, 
data or names of responsible persons on your 
Visual Management board, using the 
magnetic C-profiles.

The C-profiles are equipped with a strip of 
paper, covered with transparent foil.

GR Μαγνητική λωρίδα
Η μαγνητική λωρίδα είναι κατάλληλη για 
χρήση σε συνδυασμό με πίνακες 
οργανογράμματος και για να δημιουργείτε 
μία διαρρύθμιση σε ασπροπίνακες.

Η μαγνητική λωρίδα είναι διαθέσιμη σε 
διάφορα χρώματα και μεγέθη, ώστε να 
επιτευχθεί πιο εύκολα ή βέλτιστη 
οπτικοποίηση.

D   Magnetband 
Das Magnetband ist besonderes geeig-net 
für den Einsatz in Kombination mit 
Plantafeln und für die Darstellung eines 
Rasters an einer Weisswandtafel.

Das Magnetband ist in verschiedenen 
Farben und Größen erhältlich, so dass 
Zeitpläne organisiert und optimal sicht-bar 
sind.

GB  Magnetic strip 
Magnetic strip is suitable for usage in 
combination with plan boards and for 
creating a layout on whiteboards.

The magnetic strip is available in several 
colours and sizes, so optimal visualization can 
easily be achieved.

Χρώμα  Φάρδος Μήκος  Κωδικός είδους  
Colour Width Length        Article number        
Λευκό/White 15 χλστ. 1 μ. 14036.720

20 χλστ. 1 μ. 14036.721
25 χλστ. 1 μ. 14036.722
30 χλστ. 1 μ. 14036.723
35 χλστ. 1 μ. 14036.724
40 χλστ. 1 μ. 14036.725
50 χλστ. 1 μ. 14036.726

Κίτρινο/Yellow  15 χλστ. 1 μ. 14036.730
Κίτρινο/Yellow         20 χλστ. 1 μ. 14036.731
Κίτρινο/Yellow         25 χλστ. 1 μ. 14036.732
Κίτρινο/Yellow         30 χλστ. 1 μ. 14036.733
Κίτρινο/Yellow 35 χλστ. 1 μ. 14036.734
Κίτρινο/Yellow 40 χλστ. 1 μ. 14036.735
Κίτρινο/Yellow 50 χλστ. 1 μ. 14036.736 

Μαγνητική λωρίδα
 Magnetic strip
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Σελίδα
Page

Ποιότητας
& Ασφαλεί-
ας

Scrum ΣΑΕ Βελτίω-
σης

Λεπτής Kaizen Αποδ. 
Επιχ.
Δρασ.

Στόχων 5S Εκτ. 
Εκκεν.. 

Ποιότητας

Εντυπώσεων. 
Smiley 150 √ √ √ √ √ √ √ √

Εντυπώσεων. 
Check 150 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Εντυπώσεων. 
Question Mark 150 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Εντυπώσεων. 
Attention 150 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Διπλ. οψ. εντυπ.
Smiley 151 √ √ √ √ √ √ √ √

Διπλ. οψ. εντυπ.
Check 151 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Διπλ. οψ. εντυπ.
Question Mark 151 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Διπλ. οψ. εντυπ.
Attention 151 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Εντυπ. λεπ.
Attention 152 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Εντυπ. λεπ.
New ‘Star’ 152 √ √ √ √ √ √ √ √ √

Μαγνητικό Arrow
152 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Μαγνητικός 
Κύκλος 153 √ √ √ √ √ √ √

Μαγνητικό 
Τετράγωνο 153 √ √ √ √ √

Μαγνητικό 
Ορθογώνιο 153 √ √ √ √ √

Μαγνητικό 
Post-it 153 √ √ √ √ √ √ √

Ντοσιέ με κρίκους
154 √ √ √ √ √

Πιάστρα για φύλλα
154 √ √ √ √ √ √

Memo rail
155 √ √ √

Μαγνητικές Τσέπες
Ενός Χρώματος 156 √ √ √ √ √ √ √

Magnetic 
headers 156 √ √ √ √ √

Μαγνητικές Τσέπες
Βιομηχανικές 157 √ √ √ √ √ √ √

Μαγνητική
Αρχειοθήκη 158 √ √ √

Μαγνητικό 
Πρόχειρο 158 √ √ √ √ √ √

Μαγνητική Θήκη 
Φωτογραφίας 159  √ √ √ √ √ √ √ √

Μαγνητική Θήκη
Ον/τος-Φωτ/ας 159 √ √ √ √ √ √ √

Μαγνητικές
Θήκες Πληρ. 160 √ √ √ √

Μαγνητική Θήκη
ετικ., Σχήμα C 160 √ √ √ √ √ √

Μαγνητικά 
Σχήματα C 161 √ √ √ √ √ √

Μαγνητική
Λωρίδα 161 √ √ √ √ √
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GR Starter Kit 
για ασπροπίνακες

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

D  Starterkits für
Weißwandtafeln  

Zwei Sets mit Zubehör für alle 
Weißwandtafeln. 

Starterkit Universal: 
4 verschiedenen Boardmarker, 1 mag-
netischer Penhalter, 10 Magneten, 1 
magnetischer Filzwischer mit 10 Filze und 1 
Reinigungsspray. 

GB   Starter kits for 
whiteboards 

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

Κωδικός είδους
Article number
14017.111

Starter Kit Universal
Starter kit Universal

Κωδικός είδους
Article number
14017.115

Starter Κit Junior 
Starter kit Junior 

GR Starter Kit 
για ασπροπίνακες

Starter Kit Junior: 
4 διαφορετικοί μαρκαδόροι πίνακα, 10 
μαγνήτες, 1 μαγνητικό μίνι καθαριστικό 
και 1 καθαριστικό σπρέι.

D  Starterkits für 
Weißwandtafeln 

Starterkit Junior: 
4 verschiedenen Planmarker, 10 Magne-ten, 
1 magnetischer Miniwischer und 1 
Reinigungsspray. 

GB   Starter kits for 
whiteboards 

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

www.conceptum.gr
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Κωδικός είδους
Article number
14017.101

Σετ οργάνωσης small 
Planning set small 

Κωδικός είδους
Article number
14017.102

Σετ οργάνωσης large 
Planning set large 

VISUAL MANAGEMENT - AΞΕΣΟΥΑΡ

GR Σετ οργάνωσης small
Σετ αξεσουάρ για πίνακα οργανογράμματος που 
αποτελείται από 4 διαφορετικούς μαρκαδόρους 
οργάνωσης, 5 σετ από διάφορα σύμβολα των 10 
χλστ. και 1 μαγνητικό μίνι καθαριστικό.

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

GB   Planning set small
Accessory set for the plan board, con-
sisting of 4 different planning markers, 
5 sets of various 10 mm symbols, and a 
magnetic mini wiper. 

GR Σετ οργάνωσης large
Το σετ οργάνωσης large αποτελείται από 4 
διαφορετικούς μαρκαδόρους οργάνωσης, 5 σετ 
από διάφορα σύμβολα των 10 χλστ., 1 
μαγνητικό μίνι καθαριστικό, 20 μαγνητικές 
θήκες ονομάτων 1x5 εκ. και 1.200 εκ. μαγνητική 
λωρίδα η οποία είναι χωρισμένη σε ρολά άνω 
των 100 εκ. σε 6 διαφορετικά χρώματα και 
φάρδος 1 εκ.

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

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

Πίνακας οργανογράμματος 
δύο εβδομάδων με πλαίσιο 
Softline

Εβδοµαδιαίο οργανόγραµµα µε δύο 
εβδοµάδες η µία δίπλα στην άλλη οριζόντια. 
Κάτω από κάθε µέρα υπάρχουν 53 
διαθέσιµα κενά. Με πλαίσιο Softline 
ανοδιωµένου αλουµινίου, συµπεριλαµβάνει 
υλικό εγκατάστασης, θήκη για 
µαρκαδόρους 30 εκ. και µαγνητική λωρίδα 
µε ηµέρες για οργανόγραµµα δύο 
εβδοµάδων. Είναι µαγνητικός και ξηρού 
καθαρισμού.

D  Zweiwochenplaner 
Softline Rahmen

Wochenplaner mit zwei Wochen hori-zontal 
neben einander. Unter jedem Tag stehen 53 
frei ausfüllbare Felder. Mit eloxiertem Alu-
Softline Rahmen, inklusiv 
Befestigungsmaterial, Stiftablage 30 cm und 
magnetischen Tagestreifen für 
Zweiwochenplaner.
Magnethaftend und trocken abwischbar.

GB  Double week planner 
Softline frame

Week planner with two weeks horizontally 
adjacent to each other. Beneath each day, 
53 available spaces are positioned. Finished 
in an anodised aluminium softline frame, 
including mounting material, 30 cm pen 
tray and magnetic day strip for double 
week planner. Magnetic and dry erasable.

60
90

90 120 1,5

p. 220
Μέγεθος Γλώσσα 
Size  Language 
90 x 120 εκ.  NL 
90 x 120 εκ.  D 
90 x 120 εκ.  GB 

Κωδικός είδους 
Article number 
11103.188N 
11103.188D 
11103.188E

60 x 90 εκ.  NL 11103.208N
60 x 90 εκ.  D 11103.208D
60 x 90 εκ.  GB 11103.208E 

Οργανόγραμμα δύο εβδομάδων, πλαίσιο Softline
Double week planner, softline frame

  Acc.: p. 150-164 
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GR Οργανόγραμμα 53 εβδομάδων 
με πλαίσιο Softline

Παρέχεται οριζόντιος χώρος για 53 
εβδοµάδες και 25 διαθέσιµα κενά κάτω 
από κάθε εβδοµάδα. Με πλαίσιο Softline 
ανοδιωµένου αλουµινίου, 
συµπεριλαµβάνει υλικό εγκατάστασης και 
θήκη για µαρκαδόρους. Είναι µαγνητικός 
και ξηρού καθαρισμού. Προτεινόμενα 
αξεσουάρ: σετ οργανογράµµατος large. 

Μέγεθος 
Size 
60 x 120 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
11103.198

Οργανόγραμμα 53 εβδομάδων, πλαίσιο Softline
 53 weeks planner, softline frame

GB   53 weeks planner 
Softline frame

Horizontally space is provided for 53 
weeks, vertically 25 free spaces are 
available beneath the weeks. Finished in 
an anodised aluminium softline frame 
including mounting material and pen tray.
Magnetic and dry erasable. 
Recommended accessories: planning set 
large.

D  53-Wochen-Planer
Softline Rahmen

Horizontal gibt es Raum für 53 Wo-chen 
und vertikal pro Woche 25 frei 
beschreibbare Felder. Mit eloxier-ten Alu-
Softline Rahmen, inklusiv 
Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 
cm. Magnethaftend und trocken 
abwischbar.
Empfohlenes Zubehör: Planungsset 
groß.

p. 220

  Acc.: p. 150-164 
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GR Ετήσιο οργανόγραμμα με  
πλαίσιο Softline

Οι µήνες είναι προτυπωµένοι σε 
οριζόντια θέση ενώ οι ηµέρες σε κάθετη. 
Οι ηµεροµηνίες µπορούν να σηµανθούν 
µε οριζόντιες αριθµηµένες λωρίδες. Με  
πλαίσιο Softline ανοδιωµένου 
αλουµινίου. Συµπεριλαµβάνει υλικό 
εγκατάστασης, θήκη για µαρκαδόρους 
30 εκ. και οριζόντιες αριθµηµένες 
λωρίδες. Είναι µαγνητικός και ξηρού 
καθαρισμού.

60

120 1,5

Μέγεθος  Γλώσσα 
Size  Language 
60 x 120 cm  NL 
60 x 120 cm  D 
60 x 120 cm  GB 

Κωδικός είδους 
Article number 
11103.196N 
11103.282D 
11103.281E

Ετήσιο οργανόγραμμα, πλαίσιο Softline
Year planner, softline frame

Αριθμημένες λωρίδες για ετήσιο οργανόγραμμα 60 x 120 εκ.,  12 τεμάχια 
Number strips for year planner 60 x 120 cm, 12 pcs

Κωδικός είδους
Article number
14035.130

GB   Year planner 
Softline frame

Pre-printed with months in a horizontal 
position and days in a vertical position. 
Dates can be indicated with horizontal 
number strips. Finished in an anodised 
aluminium softline frame. Including 
mounting material, 30 cm pen tray and 
horizontal number strips. Magnetic and 
dry erasable.

D  Jahresplaner 
Softline Rahmen 

Vertikal vorgedruckt mit Monaten und 
horizontal mit Tagen. Daten kön-nen mit 
horizontaler Zahlenstreifen angedeutet 
werden. 
Mit eloxierten Alu-Softline Rahmen. 
Inklusiv Befestigungsmaterial, Stifta-blage 
und horizontale Zahlenstreifen. 
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

p. 220
  Acc.: p. 150-164 
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Μπλε ετήσιο οργανόγραμμα, πλαίσιο Softline
Year planner blue, softline frame

GR Ετήσιο οργανόγραμμα με  
πλαίσιο Softline

Ατελείωτο ετήσιο οργανόγραµµα µε 12 µήνες 
προσχεδιασµένους (Ιανουάριος - ∆εκέµβριος ή 
Αύγουστος - Ιούλιος). Κάθε µήνας έχει χώρο για 5 
εβδοµάδες, όπου µπορείτε να εισάγετε και 
ηµεροµηνίες. Η επιφάνεια του πίνακα είναι 
µαγνητική,  ανθεκτική στις χαρακιές ξηρού 
καθαρισμού. Με πλαίσιο Softline ανοδιωµένου 
αλουµινίου, συµπεριλαµβάνει υλικό 
εγκατάστασης και θήκη για µαρκαδόρους 30 εκ. 
∆ιατίθεται σε τρεις γλώσσες, αλλά µπορείτε να 
ζητήσετε και άλλες!
Προτεινόμενο αξεσουάρ: σετ 
οργανογράµµατος small.

D   Jahresplaner blau 
Softline Rahmen

Kontinuierlicher Jahresplaner mit 12 Monaten 
vorgedruckt (Januar - Dezember oder August - 
Juli). Jeden Monat bietet Platz für 5 Wochen. 
Die Wochenzahlen und Daten können 
eingegeben werden. Die Oberfläche ist 
magnetisch, trocken löschbar und kratzfest 
Ausgestattet mit eloxierten Alu-Rahmen 
Softline, inklusiv Befestigungsmaterial und 
Stiftablage 30 cm. Erhältlich in drei Sprachen, 
aber andere Sprachen sind auch möglich! 
Empfohlenes Zubehör: Planungsset klein.

GB   Year planner blue 
Softline frame

Endless annual planner pre-printed with 12 
months (January - December or August - July). 
Each month has room for 5 weeks. The week 
numbers and dates can be entered. The board 
surface is magnetic, dry erasable and scratch 
resistant. Finished in an anodised aluminium 
softline frame including mounting material 
and 30 cm-pen tray. Available in three 
languages, but other languages are also 
possible!
Recommended accessory: planning set 
small.

Μέγεθος Γλώσσα 
Size  Language 

Κωδικός είδους 
Article number

Ιανουάριος/January
90 x 120 εκ.  NL 11103.574
90 x 120 εκ.  D 11103.575
90 x 120 εκ.  GB 11103.576
Αύγουστος/August
90 x 120 εκ.  NL 11103.577
90 x 120 εκ.  D 11103.578
90 x 120 εκ.  GB 11103.579
Ειδικό/Special
90 x 120 εκ. Γλώσσα/Language 11103.999

p. 220

  Acc.: p. 150-164 

! Συµβουλή: Χρησιµοποιήστε µαρκαδόρους Smit για
βέλτιστη δυνατότητα καθαρισµού.
! Tipp: Gebrauchen Sie Smit Marker für optimales 
Löschbarkeit.
! Tip: Use Smit markers for optimal erasability. 

ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FULL COLOUR PLANNING BOARDS
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GR Ετήσιο επισκοπικό 
οργανόγραμμα με  
πλαίσιο Softline

Ετήσιο οργανόγραμμα 
προσχεδιασμένο οριζόντια με 53 
εβδομάδες. Κάτω από κάθε εβδομάδα 
υπάρχουν 6 διαθέσιμα κενά. Με 
πλαίσιο Softline ανοδιωμένου 
αλουμινίου. Συμπεριλαμβάνει υλικό 
εγκατάστασης και θήκη για 
μαρκαδόρους 30 εκ. Είναι μαγνητικό 
και ξηρού καθαρισμού. 
Προτεινόμενο αξεσουάρ: σετ 
οργάνωσης large.

D   Jahresübersichtplaner 
Softline Rahmen

Jahresplaner, horizontal vorbedruckt mit 53 
Wochen. Unter jeder Woche stehen 6 frei 
ausfüllbare Felder. Mit eloxierten Alu-Softline 
Rahmen, inklusiv Befestigungsmaterial und 
Stiftablage 30 cm. 
Magnethaftend und trocken abwischbar. 
Empfohlenes Zubehör: Planungsset groß.

GB   Year overview planner 
Softline frame

Year planner pre-printed horizontally with 53 
weeks. Beneath each week, six available 
spaces are positioned. Finished in an 
anodised aluminium softline frame. Including 
mounting material and 30 cm pen tray.
Magnetic and dry erasable. Recommended 
accessory: planning set large.

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
90 x 120 εκ. 11103.187
60 x 90 εκ. 11103.207

Ετήσιο επισκοπικό οργανόγραμμα, πλαίσιο Softline
Year overview planner, softline frame

60
90

90 120 1,5

p. 220

  Acc.: p. 150-164 
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GR Κάθετο ετήσιο οργανόγραμμα 
με πλαίσιο Softline

Ατελείωτο ετήσιο οργανόγραμμα. Οι μήνες, οι 
ημέρες και οι ημερομηνίες μπορούν να 
σημειωθούν κάθε χρόνο με μαγνητικές 
λωρίδες. Με πλαίσιο Softline ανοδιωμένου 
αλουμινίου. Συμπεριλαμβάνει υλικό 
εγκατάστασης, θήκη για μαρκαδόρους 30 εκ., 
κάθετες αριθμημένες λωρίδες, οριζόντιες 
μηνιαίες λωρίες και κάθετες ημερήσιες 
λωρίδες. 
Είναι μαγνητικό και ξηρού καθαρισμού.

D   Vertikaler Jahresplaner
Softline Rahmen 

Kontinuierlicher Jahresplaner. Mit mag-
netischen Streifen können für jedes Jahr die 
Monate, Tage und Daten eingeteilt werden. 
Mit eloxierten Alu-Softline Rahmen. Inklusiv 
Befestigungsmaterial, Stiftablage, vertikaler 
Zahlenstreifen, horizontaler Monatestreifen 
und verti-kaler Tagestreifen. Magnethaftend 
und trocken abwischbar.

GB   Vertical year planner
Softline frame 

Endless year planner. The months, days, and 
dates can be indicated each year by 
magnetic strips. Finished in an anodised 
aluminium softline frame. Including 
mounting material, 30 cm pen tray, vertical 
number strips, horizontal month strip and 
vertical day strip.
Magnetic and dry erasable.

60
90

90 120 1,5

p. 220
Μέγεθος Γλώσσα Κωδικός είδους
Size Language Article number
90 x 120 εκ. NL 11103.186N
90 x 120 εκ.  D 11103.186D
90 x 120 εκ.  GB 11103.186E

60 x 90 εκ.  NL 11103.206N
60 x 90 εκ.  D 11103.206D
60 x 90 εκ.  GB 11103.206E

Κάθετο ετήσιο οργανόγραμμα, πλαίσιο Softline
Vertical year planner, softline frame 

 Acc.: p. 150-164
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GR Οργανόγραμμα εργάσιμων 
ημερών με πλαίσιο Softline

Οργανόγραμμα εργάσιμων ημερών σε 
οριζόντια διάταξη από Δευτέρα έως 
Σάββατο με 37 κενές θέσεις κάτω από κάθε 
ημέρα. Με πλαίσιο Softline ανοδιωμένου 
αλουμινίου. Συμπεριλαμβάνει υλικό 
εγκατάστασης, θήκη για μαρκαδόρους 30 
εκ. και οριζόντιες ημερήσιες λωρίδες. Είναι 
μαγνητικό και ξηρού καθαρισμού.

D  Arbeitstageplaner
Softline Rahmen 

Arbeitstageplaner mit horizontaler Einteilung 
von Montag bis Samstag, für jeden Tag 37 
Eintragungsmöglichkeiten. Mit eloxierten 
Alu-Softline Rahmen, inklisiv 
Befestigungsmaterial, Stiftablage 30 cm und 
magnetischer horizontaler Tagestreifen. 
Magnethaftend und trocken abwischbar.

GB  Working day planner
Softline frame 

Working day planner made of a horizontal 
arrangement from Monday to Saturday with 
beneath each day 37 empty positions. 
Finished in an anodised aluminium softline 
frame and including mounting material, 30 
cm pen tray and magnetic horizontal day 
strip. Magnetic and dry erasable.

Οργανόγραμμα εργάσιμων ημερών, πλαίσιο Softline
Working day planner, softline frame

Μέγεθος Γλώσσα Κωδικός είδους
Size Language Article number
90 x 120 εκ. NL 11103.185N
90 x 120 εκ.  GB 11103.185E
90 x 120 εκ.  D 11103.185D

60 x 90 εκ.  NL 11103.205N
60 x 90 εκ.  GB 11103.205E
60 x 90 εκ.  D 11103.205D60

90

90 120 1,5

p. 220

 Acc.: p. 150-164
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GR Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα 
με πλαίσιο Softline

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα με διάταξη με τις 
ημέρες της εβδομάδας προσχεδιασμένες 
οριζόντια και 5 σειρές κάθετα που δείχνουν 
τις εβδομάδες. Αριθμώντας τις θέσεις 1 έως 
31, αυτός ο πίνακας είναι κατάλληλος για 
χρήση και ως μηνιαίος.  Με πλαίσιο Softline 
ανοδιωμένου αλουμινίου. Συμπεριλαμβάνει 
υλικό εγκατάστασης και θήκη για 
μαρκαδόρους 30 εκ. Είναι μαγνητικό και 
ξηρού καθαρισμού. 
Προτεινόμενο αξεσουάρ: αριθμοί 
εβδομάδων και σετ οργάνωσης small.

GB   Week planner
Softline frame  

Week planner by arrangement of 
horizontally pre-printed week days and 
vertically five rows indicating the weeks. 
By numbering the positions 1 to 31 this 
board is also suited for use as a month 
planner. Finished in an anodised 
aluminium softline frame including 
mounting material and 30 cm pen tray. 
Magnetic and dry erasable. 
Recommended accessories: week 
numbers and planning set small.

D   Wochenplaner
Softline Rahmen 

Wochenplaner mit horizontal vorge-
druckten Wochentagen und vertikal 5 
Reihen Wochen. Wenn man die Positionen 
von 1 bis 31 nummeriert, ist die Tafel auch 
als Monatsplaner geeignet. Mit eloxierten 
Alu-Softline Rahmen, inklusiv 
Befestigungsmate-rial und Stiftablage 30 
cm. Magnethaftend und trocken ab-
wischbar.
Empfohlenes Zubehör: Wochennum-mer 
und Planungsset klein.

Μέγεθος	 Taal	 Κωδικός είδους
Size	 Language	 Article number
60 x 120 εκ. NL 11103.195
60 x 120 εκ. D 11103.277
60 x 120 εκ. GB 11103.276

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα, πλαίσιο Softline
Week planner, softline frame 

p. 220
 Acc.: p. 150-164

Αριθμοί εβδομάδων 60 x 120 εκ., 52 τμχ 
Week numbers for week planner 60 x 120 cm, 52 pcs

Κωδικός είδους
Article	number
14035.125

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PLANNING BOARDS
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GR Τετραγωνισμένοι πίνακες 
με πλαίσιο Softline

Οργανόγραμμα με προσχεδιασμένα 
κουτάκια των 2x2 εκ. (1x1 εκ.) ή των 5x5 εκ. 
Με πλαίσιο Softline ανοδιωμένου 
αλουμινίου. Συμπεριλαμβάνει υλικό 
εγκατάστασης και θήκη για μαρκαδόρους 30 
εκ. Είναι μαγνητικό και ξηρού καθαρισμού.
Προτεινόμενο αξεσουάρ: σετ οργάνωσης 
large.

D  Karierte Tafeln
Softline Rahmen 

Planungstafel mit vorgedruckter Karo-
Einteilung 2x2 cm (1x1 cm) oder 5x5 cm. Mit 
eloxierten Alu-Softline Rahmen, inklusiv 
Befestigungsmaterial und Stif-tablage 30 cm. 
Magnethaftend und trocken abwischbar. 
Empfohlenes Zubehör: Planungsset groß.

GB  Squared boards
Softline frame 

Planning board with pre-printed squares of 
2x2 cm (1x1 cm) or 5x5 cm. Finished in an 
anodised aluminium softline frame including 
mounting material and 30 cm pen tray. 
Magnetic and dry erasable. 
Recommended accessories: planning set 
large.

Τετραγωνισμένοι πίνακες, πλαίσιο Softline  
Squared boards, softline frame 

Μέγεθος Maat ruit Κωδικός είδους
Size Square size Article number
120 x 200 εκ. 5 x 5 εκ.  11103.143
100 x 120 εκ.  5 x 5 εκ.  11103.144
90 x 120 εκ.  5 x 5 εκ.  11103.141

90 x 120 εκ.  2 x 2 εκ.  (1 x 1 εκ. ) 11103.146

60
90

90 120 1,5

2 x 2 cm (1 x 1 cm)     5 x 5 cm p. 220

 Acc.: p. 150-164

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PLANNING BOARDS

www.conceptum.gr



174

GR Έγχρωμοι πίνακες 
οργανογράμματος

Αυτοί οι έγχρωµοι πίνακες 
οργανογράµµατος είναι εξατοµικευµένοι, 
µοναδικοί και µοντέρνοι. Διαθέτουν 
ενιαίο σχέδιο αλλά µπορούν να 
εξατοµικευτούν. Συνεισφέρουν σε µία 
χρωµατιστή ατµόσφαιρα στο γραφείο ή 
το χώρο εργασίας σας. Είναι µαγνητικοί, 
ανθεκτικοί στις χαρακιές, ξηρού 
καθαρισμού και πλαισιώνονται από 
πλαίσιο Softline αλουµινίου. 
Προσφέρονται µε υλικό εγκατάστασης 
και θήκη για µαρκαδόρους 30 εκ.

GB   Full colour planning boards

These full colour planning boards are 
personal, unique and modern. The boards 
have a universal design but are personally 
applicable. They contribute to a colourful 
atmosphere at your office or workplace. 
The boards are magnetic, dry erasable, 
scratch resistant and framed with the 
aluminium softline frame. Supplied with 
mounting material and 30 cm pen tray. 

D   Planungstafeln mit Voll-
farbdruck

Diese Planungstafeln mit Vierfarb-druck 
sind persönlich, einzigartig und modern. 
Die Tafeln sind universell und doch 
persönlich anwendbar gemacht. Sie 
tragen an eine bunte Atmosphäre in 
Ihrem Büro oder am Arbeitsplatz bei. Die 
Tafeln sind magnethaftend, trocken 
löschbar und nicht kratzfest. Ausgestattet 
mit dem Alu-Softline-Rahmen, Befesti-
gungsmaterial und Stiftablage 30 cm. 

Μοντέλο Γλώσσα 
Model Language 
Checklist NL  
Checklist D 
Checklist EN  

Κωδικός είδους 
Article number 
11103.560
11103.561
11103.562

How are we doing NL 11103.563
How are we doing D 11103.564
How are we doing GB 11103.565

Έγχρωμοι πίνακες οργανογράμματος, πλαίσιο Softline, 60x90 εκ. 
Full Colour planners, softline frame, 60x90 cm 

90

60 1,5

p. 220

  Acc.: p. 150-164
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Μοντέλο Γλώσσα 
Model Language 
Memo - 
To do - 

Κωδικός είδους 
Article number 
11103.566
11103.567

Έγχρωμα οργανογράμματα, πλαίσιο Softline, 60x90 εκ. 
Full Colour planners, softline frame, 60x90 cm 

90

60 1,5

GR Έγχρωμοι πίνακες 
οργανογράμματος

Αυτοί οι έγχρωµοι πίνακες 
οργανογράµµατος είναι εξατοµικευµένοι, 
µοναδικοί και µοντέρνοι. Έχουν ενιαίο 
σχεδιασµό αλλά µπορούν να 
εξατοµικευτούν. Συνεισφέρουν σε µία 
χρωµατιστή ατµόσφαιρα στο γραφείο ή 
το χώρο εργασίας σας. Είναι µαγνητικοί, 
ανθεκτικοί στις χαρακιές, ξηρού 
καθαρισμού και πλαισιώνονται από 
πλαίσιο Softline αλουµινίου. 
Προσφέρονται µε υλικό εγκατάστασης 
και θήκη για µαρκαδόρους 30 εκ.

GB   Full colour planning boards

These full colour planning boards are 
personal, unique and modern. The boards 
have a universal design  but are personally 
applicable. They contribute to a colourful 
atmosphe-re at your office or workplace. 
The boards are magnetic, dry erasable, 
scratch resistant and framed with the 
aluminium softline frame. Supplied with 
mounting material and 30 cm pen tray. 

D   Planungstafeln mit Voll-
farbdruck

Diese Planungstafeln mit Vierfarb-druck 
sind persönlich, einzigartig und modern. 
Die Tafeln sind universell und doch 
persönlich anwendbar gemacht. Sie 
tragen an eine bunte Atmosphäre in 
Ihrem Büro oder am Arbeitsplatz bei. Die 
Tafeln sind magnethaftend, trocken 
löschbar und nicht kratzfest. Ausgestattet 
mit dem Alu-Softline-Rahmen, Befesti-
gungsmaterial und Stiftablage 30 cm. 

p. 220

  Acc.: p. 150-164 
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GR 
Πίνακας παρουσιολόγιο 
χαρασσόμενος 
με πλαίσιο Softline

Πίνακας παρουσιολόγιο µε χαρασσόµενες 
πλακέτες και 10, 20 και 30 θέσεις. Η δεξιά 
πλευρά είναι επεκτάσιµη ώστε να µπορούν 
να αντικατασταθούν εύκολα οι πλακέτες. 
Με ένα πλαίσιο Softline ανοδιωµένου 
αλουµινίου.
* Προσφέρεται µε υλικό εγκατάστασης και 
κενές πλακέτες για χάραγµα.

D   Gravierbare Anwesenheits- tafel 
Softline Rahmen  

Anwesenheitstafel mit gravierbaren 
Schildchen mit 10, 20 oder 30 Positio-nen. 
Rechtes Seitenprofil ausschiebbar, wodurch 
die Schildchen einfach ausge-tauscht werden 
können. Mit eloxierten Alu-Softline Rahmen. 
* Inklusiv Befestigungsmaterial und blanko 
Gravierschildchen.

GB   Engraveable presence board 
Softline frame

Presence board with engraveable plates 
with 10, 20, and 30 positions. The right side 
of the profile is extensible so that plates can 
easily be replaced. Finished in an anodised 
aluminium softline frame. 
* Supplied including mounting material and 
blank engraving plates.

31
77

26 1,5

54

Πίνακας παρουσιολόγιο χαρασσόμενος, με πλαίσιο Softline
Engraveable presence board, softline frame 

Γλώσσα Θέσεις Μέγεθος 
Language Positions  Size 
NL 30 24 x 75 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
11304.110

NL 20 24 x 53 εκ. 11304.111
NL 10 24 x 29 εκ. 11304.112
GB 30 24 x 75 εκ. 11304.130
GB 20 24 x 53 εκ. 11304.131
GB 10 24 x 29 εκ. 11304.132
D 30 24 x 75 εκ. 11304.140
D 20 24 x 53 εκ. 11304.141
D 10 24 x 29 εκ. 11304.142

Κενές χαρασσόμενες πλακέτες, ανά 10 τεμάχια
Blank engraveable plates, per 10 pieces

Μέγεθος 
Size 
12 x 2 x 0,2 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
14024.100

Μπορεί να επεκταθεί επί 5 θέσεις κατά παραγγελία
Can be expanded by 5 positions on request

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ PRESENCE BOARDS
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GR Πίνακας παρουσιολόγιο Combi 
με πλαίσιο Softline

Πίνακας combi: επιφάνεια γραφής µαγνητική 
ξηρού καθαρισμού και ένα κοµµάτι µε 
χαρασσόµενες πλακέτες. Πίνακας 
παρουσιολόγιο µε 10 ή 20 θέσεις. Η δεξιά 
πλευρά είναι επεκτάσιµη ώστε να µπορούν 
να αντικατασταθούν εύκολα οι πλακέτες. Με   
πλαίσιο Softline ανοδιωµένου αλουµινίου.
* Προσφέρεται µε υλικό εγκατάστασης και 
κενές χαρασσόµενες πλακέτες.

D        Anwesenheitstafel Combi 
Softline Rahmen     

Combi Tafel bestehend aus zwei Teilen: 
Schreibfläche und ein Teil mit gravierba-ren 
Schildchen. Anwesenheitstafel mit 10 oder 
20 Positionen. Magnethaftende und trocken 
abwischbare weiß-email-lierte 
Stahloberfläche. Rechtes Seitenprofil 
ausschiebbar, wodurch die Schildchen 
einfach ausgetauscht wer-den können. Mit 
eloxierten Alu-Softline Rahmen.
* Inklusiv Befestigungsmaterial und blanko 
Gravierschildchen.

GB  Presence board Combi 
Softline frame

Combi board: magnetic and dry erasable 
writing surface and a part with engra-veable 
plates. Presence board with 10 or 20 
positions. The right side of the profile is 
extensible so that plates can easily be 
replaced. Finished in an anodised alumi-
nium softline frame. 
* Supplied including mounting material and 
blank engraving plates.

34
87

26 1,5

64

Πίνακας παρουσιολόγιο Combi, πλαίσιο Softline
Presence board Combi, softline frame

Γλώσσα Θέσεις Μέγεθος Κωδικός είδους
Language Positions  Size Article number

σύνολο / total 

Μέγεθος
Size 
επιφάνεια γραφής / writing surface

NL 20 24 x 85 εκ. 11304.201
NL 10 24 x 62 εκ. 11304.200
GB 20 24 x 85 εκ. 11304.211
GB 10 24 x 62 εκ. 11304.210
D 20 24 x 85 εκ. 11304.221
D 10 24 x 62 εκ. 

22,3 x 31,4 εκ. 
22,3 x 31,4 εκ. 
22,3 x 31,4 εκ. 
22,3 x 31,4 εκ. 
22,3 x 31,4 εκ. 
22,3 x 31,4 εκ. 11304.220

Κενές χαρασσόμενες πλακέτες, ανά 10 τεμάχια
Blank engraveable plates, per 10 pieces

Μέγεθος 
Size 
12 x 2 x 0,2 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
14024.100

Μπορεί να επεκταθεί επί 5 θέσεις κατά παραγγελία 
Can be expanded by 5 positions on request   Acc.: p. 221-223 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ PRESENCE BOARDS

www.conceptum.gr



178

70

60 1,5

GR Πίνακας In-Out 
με πλαίσιο Softline

Αυτό το πλήρως προσχεδιασµένο 
οργανόγραµµα έχει χώρο για 25 ονόµατα 
και προσφέρεται µαζί µε 25 κόκκινους 
µαγνήτες (25 χλστ.) και 25 µαγνητικές θήκες 
ονοµάτων (2 x 10 εκ.) Με πλαίσιο Softline 
ανοδιωµένου αλουµινίου, συµπεριλαµβάνει 
υλικό εγκατάστασης και θήκη µαρκαδόρων 
30 εκ. Είναι µαγνητικός και ξηρού 
καθαρισμού.

D   In-Out-Tafel 
Softline Rahmen

Diese komplett vorgedruckte Plan-ungstafel 
bietet Raum für 25 Namen. Einschl. 25 roter 
Magnete (25 mm) und 25 magnetischen 
Namenhaltern (2 x 10 cm). Mit eloxierten Alu-
Softline Rahmen einschl. 
Befestigungsmaterial und Stif-tablage 30 cm. 
Magnethaftend und trocken abwischbar.

GB  In-Out Board 
Softline frame

This completely pre-printed planner has 
space for 25 names and is supplied including 
25 red magnets (25 mm) and 25 magnetic 
name holders (2 x 10 cm). Finished in an 
anodised aluminium softline frame including 
mounting material and 30 cm pen tray. 
Magnetic and dry erasable.

Μέγεθος 
Size 
70 x 60 εκ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
11103.215

Πίνακας In-Out, πλαίσιο Softline, συμπερ. αξεσουάρ 
In-Out board, softline frame, incl. accessories

  Acc.: p. 150-164 
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Μέγεθος  Κωδικός είδους  Κωδικός είδους
Size Article number Article number

Λευκό  White  Πράσινο Green
120 x 200 εκ. 17110.200 17110.100
100 x 200 εκ.  17103.200 17103.100

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

GR 
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.

GB   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.

D   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 Schmutzauf-
fangrinnen an den Flügeln. Feste 
Montage an Wand. 
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

200

10
0

100 100 2,2

1034

200

12
0

100 100 2,2

1034

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

Κωδικός είδους
Article number 
Λευκό  White  

120 x 200 εκ.  17150.200 
100 x 200 εκ.  17153.200 

Κωδικός είδους 
Article number 
Πράσινο  Green 
17150.100
17153.100

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

GR 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.

GB   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.

D   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 Schmutzauf-
fangrinnen an den Flügeln. Montage auf 
einer nicht sichtbaren Federvor-richtung.
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

200

10
0

100 100 2,2

10

200

12
0

100 100 2,2

10

171

96

6

50

  Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227 
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Μέγεθος Κωδικός είδους 
Size Article number 

Λευκό  White    
120 x 200 εκ.  17210.200 
100 x 200 εκ.  17203.200 

Κωδικός είδους 
Article number 
Πράσινο  Green 
17210.100
17203.100

Πίνακας πολλαπλών επιφανειών σε ερμάριο με επιτοίχια εγκατάσταση 
Multi surface board on cabinet, solid wall fixation 

GR Πίνακας πολλαπλών 
επιφανειών σε ερμάριο 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. Εγκατεστημένος σε ερμάριο, 
κατάλληλος για επιτοίχια εγκατάσταση. 
Είναι μαγνητικός και ξηρού καθαρισμού.

GB   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.

D Klappschiebetafel 
auf Schrankgestell,
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 Schmutzauf-
fangrinnen an den Flügeln. Montage auf 
einem Schrankgestell für Wand-
befestigung.
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

200

10
0

100 100 2,2

13142

12
0

1034

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

Κωδικός είδους
Article number 
Λευκό  White  

120 x 200 εκ.  17210.201 
100 x 200 εκ.  17203.201 

Κωδικός είδους
 Article number 
Πράσινο  Green 
17210.101
17203.101

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

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.

GB   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.

D   Klappschiebetafel auf 
Schrankgestell freiste-hend

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 Schmutzauf-
fangrinnen an den Flügeln. Montage auf 
einem freistehenden Schrank-gestell. 
Magnethaftend und trocken abwischbar.

200

10
0

100 100 2,2

144

12
0

1034

66

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

Κωδικός είδους
Article number 
Wit    White  

120 x 200 εκ.  17210.203 
100 x 200 εκ.  17203.203 

Κωδικός είδους
Article number 
Groen   Green 
17210.103
17203.103

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

GR 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.

GB   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.

D   Klappschiebetafel auf 
Schrankgestell mobil

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 Schmutzauf-
fangrinnen an den Flügeln. Montage auf 
einem fahrbaren Schrankgestell. 
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.

200

10
0

100 100 2,2

144

12
0

1034

66

  Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227 
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Μέγεθος  Κωδικός είδους 
Size Article number 

Λευκό  White  

Κωδικός είδους 
Article number 
Πράσινο  Green

120 x 300 εκ.  17312.200 17312.100
100 x 300 εκ.  17305.200 17305.100
120 x 250 εκ.  17311.200 17311.100
100 x 250 εκ.  17304.200 17304.100
120 x 200 εκ.  17310.200 17310.100
100 x 200 εκ.  17303.200 17303.100

Πίνακας μονής επιφάνειας σε ερμάριο με σταθερή επιτοίχια εγκατάσταση
Single surface board on cabinet, solid wall fixation 

GR 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.

GB   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.

D   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.

  Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227 
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Μέγεθος  Κωδικός είδους  Κωδικός είδους
Size Article number Article number

Λευκό    White  Πράσινο  Green
120 x 300 εκ.  17312.201 17312.101
100 x 300 εκ.  17305.201 17305.101
120 x 250 εκ.  17311.201 17311.101
100 x 250 εκ.  17304.201 17304.101
120 x 200 εκ.  17310.201 17310.101
100 x 200 εκ.  17303.201 17303.101

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

GR Πίνακας μονής επιφάνειας
σε ανεξάρτητο 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. 
Εγκατεστημένος σε ανεξάρτητο 
ερμάριο.  Είναι μαγνητικός και ξηρού 
καθαρισμού.

GB   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.

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.
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66   Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227 
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Μέγεθος  Κωδικός είδους  Κωδικός είδους
Size Article number Article number

Λευκό  White  Πράσινο  Green
120 x 300 εκ.  17312.203 17312.103
100 x 300 εκ.  17305.203 17305.103
120 x 250 εκ.  17311.203 17311.103
100 x 250 εκ.  17304.203 17304.103
120 x 200 εκ.  17310.203 17310.103
100 x 200 εκ.  17303.203 17303.103

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

GR 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.

GB   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.

D  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.
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Μέγεθος  Κωδικός είδους 
Size Article number 

Λευκό  White  
120 x 200 εκ.  17510.200 
100 x 200 εκ.  17503.200 

Κωδικός είδους 
Article number 
Πράσινο  Green 
17510.100
17503.100

Πίνακας πολλαπλών επιφανειών σε κολώνες 
Multi surface board on columns  

GR 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.

GB   Multi surface board on 
columns 

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.

D   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 Schmutzauf-
fangrinnen an den Flügeln. Montage auf 
zwei Pylonen, Standardhöhe: 265 cm. 
Längere Pylonen: optional. 
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.
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  Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227 
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Μέγεθος  
Size 

Κωδικός είδους
Article number 
Λευκό  White  

Κωδικός είδους
Article number 
Πράσινο  Green

120 x 400 εκ.  17613.200 17613.100
100 x 400 εκ.  17606.200 17606.100
120 x 300 εκ.  17612.200 17612.100
100 x 300 εκ.  17605.200 17605.100
120 x 250 εκ.  17611.200 17611.100
100 x 250 εκ.  17604.200 17604.100
120 x 200 εκ.  17610.200 17610.100
100 x 200 εκ.  17603.200 17603.100

Πίνακας μονής επιφάνειας σε κολώνες 
Single surface board on columns  

GR 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.

GB   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.

D   Einflächentafel auf Pylo-
nen

Tafel mit 1 Schreibfläche aus weiß 
(800ºC) oder grün emailliertem Stahl. 
Eloxiertes 19 mm Alu-Rahmen mit 
Kunststoff-Eckelementen, unklusiv Kreide- 
und Schmutzauffangrinne. Montage 
zwischen zwei Pylonen, Standardhöhe: 
265 cm. Längere Pylo-nen: optional.
Magnethaftend und trocken ab-wischbar.
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  Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227 
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Μέγεθος  Κωδικός είδους  Κωδικός είδους
Size Article number Article number

Λευκό  White  Πράσινο  Green
120 x 400 εκ.  17713.200  17713.100
100 x 400 εκ.  17706.200  17706.100
120 x 300 εκ.  17712.200  17712.100
100 x 300 εκ.  17705.200  17705.100
120 x 250 εκ.  17711.200  17711.100
100 x 250 εκ.  17704.200  17704.100
120 x 200 εκ.  17710.200  17710.100
100 x 200 εκ.  17703.200 17703.100

Διπλοί πίνακες σε κολώνες 
Double column boards  

GR Διπλοί πίνακες σε κολώνες

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.

D   Doppelpylonentafeln 

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.
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  Acc.: p. 218, 220-223, 225, 227 
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GR 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 Stift-
ablage 30 cm.
Magnethaftend und trocken abwisch-bar.

GB  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.  

Μοτίβο 
Print 
Πεντάγραμμο Music lines 
Πεντάγραμμο Music lines 
Εκατό κουτάκια Hundred fields 

Κωδικός είδους 
Article number 
11103.124
11103.123
11103.491  

Ασπροπίνακες με γραμμές 
Lined whiteboards 

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

D  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. 

GB  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. 

Μέγεθος  
Size 
120 x 220 εκ.  

Κωδικός είδους 
Article number 
13009.105

120 x 200 εκ.  13009.104
120 x 180 εκ.  13009.091
120 x 150 εκ.  13009.090
100 x 200 εκ.  13009.100
100 x 180 εκ.  13009.101
100 x 150 εκ.  13009.102
90 x 120 εκ.  13009.103

Περιστρεφόμενοι πίνακες πλαισίου RC, λευκοί 
Revolving boards RC-profile, white/white 
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GR Περιστρεφόμενος πίνακας 
πράσινης πορσελάνης Solid 
διπλής όψεως 

D  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).

GB  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).  

Μέγεθος  
Size 
120 x 220 εκ.  

Κωδικός είδους 
Article number 
13009.170

120 x 200 εκ.  13009.171
120 x 180 εκ.  13009.172
120 x 150 εκ.  13009.173
100 x 200 εκ.  13009.106
100 x 180 εκ.  13009.107
100 x 150 εκ.  13009.108

  90 x 120 εκ.  13009.109

Περιστρεφόμενοι πίνακες πλαισίου RC, πράσινοι 
Revolving boards RC-profile, green/green 
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ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ REVOLVING BOARDS

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). 
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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.

GB  Children’s writing table 

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.

Μέγεθος  
Size 

Κωδικός είδους 
Article number

Πίνακας 
Board 
Πορσελάνης   Enameled steel
Λευκός      White 70x120 εκ.  11103.400
Γκρι      Grey 70x120 εκ.  11103.401
Τυπωμένος  Printed 
Γρασίδι      Grass 70x120 εκ.  11103.402
Δρόμος      Street 70x120 εκ.  11103.403
Παραλία      Beach 70x120 εκ.  11103.404
Θάλασσα      Sea 70x120 εκ.  11103.405

Πίνακας για παιδικό πίνακα γραφής
Board for children’s writing table

Κωδικός είδους 
Article number 
14013.130

Βάση (λευκή) για παιδικό πίνακα γραφής
Stand (white) for children’s writing table

120

 1
30

70

 4
2,

5

67

120

70

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

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΡΑΦΗΣ

GR 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.

CHILDREN’S WRITING TABLES
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10 ανά κουτί  
10 per box 14016.150

Μαρκαδόροι πίνακα, 10 χρώματα
Board markers, 10 colours 

Κωδικός είδους 
Article number

14020.116

14018.100

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   14018.105

Αξεσουάρ  για πίνακες κιμωλίας
Accessories for chalk boards 

Κωδικός είδους 
Article number 

14020.105
Μαγνητικό καθαριστικό
Wiper magnetic 
Καθαριστικό χαρτί σε πακέτο των 100 
Wiper papers set of 100 sheets 14020.110

Καθαριστικό Κωδικός είδους
Wiper Article number 

11103.402

11103.40511103.404

11103.403

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

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΡΑΦΗΣ CHILDREN’S WRITING TABLES

www.conceptum.gr
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GR Γωνία παιχνιδιού Zeb & Olly 

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. 

GB   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.

D   Zeb & Olly Spielecke

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.
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Zeb & Olly    © 2012 De Indruk

ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ZEB & OLLY ZEB & OLLY KIDS CORNER
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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 (μη-
συναρμολογημένο). Οι πίνακες 
προσφέρονται με εγκατεστημένα 
άγκιστρα.

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.

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.

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

Zeb & Olly        © 2012 De Indruk

ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ZEB & OLLY ZEB & OLLY KIDS CORNER
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Πίνακας Μέγεθος  
Board Size 

Κωδικός αντικειμένου 
Article number

Τυπωμένος Printed 
Είσοδος Entrance 60 x 90 εκ.  13005.401
Πεταλούδα Butterfly 80 x 120 εκ.  13005.402
Πλευρικό
Κάνιστρο 

Sidecar 80 x 120 εκ.  13005.403

Κεφάλια Heads 
80 x 120 εκ.  13005.404

Πορσελάνη    Enamel steel
Λευκή  White 80 x 120 εκ.  13005.420
Γκρι Grey 80 x 120 εκ.  13005.421 

Πίνακες Zeb & Olly, διπλής όψεως
Boards Zeb & Olly, double-sided

Μέγεθος  Πόδι Κωδικός αντικειμένου
Size Foot Article number
225 x 60 εκ.  30 x 60 εκ. 14006.110
75 x 30 εκ. 30 x 30 εκ. 14006.111

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

13005.402
13005.401

13005.404

13005.421

13005.403

13005.420

Zeb & Olly        
© 2012 De Indruk

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

ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ZEB & OLLY ZEB & OLLY KIDS CORNER
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"Το αναδεικνύω"
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Formaat Μέγεθος Dikte 
Format Size Thickness 
A0 118 x 84 εκ. 35 χλστ. 

Κωδικός είδους 
Article number 
14015.112

B1 100 x 70 εκ. 35 χλστ. 14015.114
A1 84 x 60 εκ. 35 χλστ. 14015.111
B2 70 x 50 εκ. 35 χλστ. 14015.113
A2 60 x 42 εκ. 35 χλστ. 14015.110
A3 42 x 30 εκ. 25 χλστ. 14015.116
A4 30 x 21 εκ. 25 χλστ. 14015.115

Click frame, πλαίσιο 25 ή 32 χλστ. 
Click frame, 25 or 32 mm profile

42
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30 84 3,242 50 70
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  κατά παραγγελία
 on request

CLICK FRAMES

GR Click frame

Επιτοίχιο click frame µε πλαίσιο αλουµινίου 
(25 ή 32 χλστ.) µε ασηµί γωνίες από 
συνθετικό υλικό. Γρήγορη και εύκολη 
εναλλαγή αφισών µε το σύστηµα Quick-
Click. Εξοπλισµένο µε συνθετική οθόνη που 
προσφέρει αντίσταση στην υπεριώδη 
ακτινοβολία. Συµπεριλαµβάνει υλικό 
εγκατάστασης.

D  Klick Rahme

Klick Rahmen für Wandmontage mit 
Aluminiumrahmen (25 oder 32 mm) mit 
silbergrauen Kunststoff-Ecken. Schnelles und 
einfaches austauschen von Postern mit 
Quick-Klick-System. Mit UV-abwehrende 
Kunststoffscheibe. Einschließlich 
Befestigungsmaterial.

GB  Click frame 

Wall click frame with aluminium frame (25 or 
32 mm) with silver grey synthetic corners. 
Quick and easy changing of posters with the 
Quick-Click system. Equipped with UV-
resisting synthetic screen. Including 
mounting material.
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GR Πινακίδα πόρτας

Αλλάξτε περιεχόμενο με απλά και με 
ταχύτητα με το σύστημα click frame. 
Αποτελείται από 25 χλστ. πλαίσιο 
ανοδιωμένου αλουμινίου. Η εσοχή είναι 
προστατευμένη από ακρυλικό τζάμι πάχους 2 
χλστ. Εξοπλισμένο με 4 τρύπες για επιτοίχια 
εγκατάσταση, συμπεριλαμβάνει υλικό 
εγκατάστασης.

D  Tür-Namensschilder 

Schnell und einfach wechseln von Ein-lage 
durch das Klick-System. Aus 25 mm Silberem 
eloxiertem Aluminiumprofil. Die Einlage ist 
mit 2 mm starkem Acryl-glas, Anti-Reflex 
geschützt. Ausgestat-tet mit 4 Bohrungen für 
Wandmontage, einschl. Befestigungsmaterial.

GB   Door sign

Rapidly and simply change content with the 
click frame system. Made of 25 mm silver 
anodized aluminium profile. The insert is 
protected by 2 mm thick acrylic glass, anti-
reflex. Equipped with 4 holes for wall 
mounting, including mounting material.

Κωδικός είδους ανά τεμάχιο
Article number per piece

Μέγεθος προβολής (τοπίο) 
Viewing size (landscape)  
21 x 28 εκ.
15 x 19 εκ.
11 x 13 εκ.
6 x 13 εκ. 

14015.175 
14015.172 
14015.171 
14015.177 

Πινακίδα πόρτας 
Door sign
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ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΟΡΤΑΣ DOOR SIGNS

www.conceptum.gr
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GR Εσωτερική βιτρίνα λευκή

Επιτοίχια βιτρίνα για εσωτερική χρήση, 
κατασκευασµένη από αλουµίνιο µε λευκή 
επίστρωση και λευκά συνθετικά καπάκια 
γωνίας. Συρόµενες πόρτες από γυαλί ή 
πλέξιγκλας, συµπεριλαµβανοµένων κλειδιού 
και κλειδαριάς. Επιλογή 4 διαφορετικών πίσω 
πλακών (µαγνητικός ασπροπίνακας 
πορσελάνης ξηρού καθαρισμού, γκρι 
ανακοινώσεων, πεπιεσµένος φελλός και µπλε 
τσόχα).

D  Innenvitrine weiß 

Wandvitrine für Gebrauch innen, aus 
weißlackiertem Alu mit weißen Kunst-stoff-
Eckelementen. Schiebetüren aus Glas oder 
Plexiglas, inklisiv Schloss mit Schlüsseln. 
Auswahl aus 4 verschiede-nen Rückwänden 
(magnethaftende und trocken loschbare 
Weißwandtafel aus weiß emailliertem Stahl, 
grau Bulletin, Presskork und blauem Filz). 

GB   Indoor showcase white 

Wall display case for indoor use, made of 
white coated aluminium and white synthetic 
corner caps. Glass or plexi-glass sliding doors, 
including lock with keys. Choice of 4 different 
back panels (magnetic and dry erasable 
whiteboard of white enamel steel, grey 
bulletin, pressed cork and blue felt). 

Μέγεθος  Τζάμι 
Size Window pane 
100 x 150 x 6,5 εκ. Γυαλί/Glass 

Κωδικός είδους 
Article number 
13001.140

90 x 120 x 6,5 εκ.  Γυαλί/Glass 13001.141
67 x 127 x 6,5 εκ.  Πλέξιγκλας/Plexiglass 13001.142
67 x 97 x 6,5 εκ.  Πλέξιγκλας/Plexiglass 13001.143
67 x 75 x 6,5 εκ.  Πλέξιγκλας/Plexiglass 13001.144

Πίσω πλάκα μπλε τσόχας Back panel felt blue

Μέγεθος  Τζάμι 
Size Window pane 
100 x 150 x 6,5 εκ.  Γυαλί/Glass 

Κωδικός είδους 
Article number 
13001.120

90 x 120 x 6,5 εκ.  Γυαλί/Glass 13001.121
67 x 127 x 6,5 εκ.  Πλέξιγκλας/Plexiglass 13001.122
67 x 97 x 6,5 εκ.  Πλέξιγκλας/Plexiglass 13001.123
67 x 75 x 6,5 εκ.  Πλέξιγκλας/Plexiglass 13001.124

Πίσω πλάκα πεπιεσμένου φελλού  Back panel pressed cork

Μέγεθος  Τζάμι 
Size Window pane 
100 x 150 x 6,5 εκ.  Γυαλί/Glass 

Κωδικός είδους 
Article number 
13001.110

90 x 120 x 6,5 εκ.  Γυαλί/Glass 13001.111
67 x 127 x 6,5 εκ.  Πλέξιγκλας/Plexiglass 13001.112
67 x 97 x 6,5 εκ.  Πλέξιγκλας/Plexiglass 13001.113
67 x 75 x 6,5 εκ.  Πλέξιγκλας/Plexiglass 13001.114

Μέγεθος  Ruit 
Size Window pane 
100 x 150 x 6,5 εκ. Glas/Glass 

Κωδικός είδους 
Article number 
13001.100

90 x 120 x 6,5 εκ.  Glas/Glass 13001.101
67 x 127 x 6,5 εκ.  Plexiglas/Plexiglass 13001.102
67 x 97 x 6,5 εκ.  Plexiglas/Plexiglass 13001.103
67 x 75 x 6,5 εκ.  Plexiglas/Plexiglass 13001.104

Εσωτερική βιτρίνα λευκή
Πίσω πλάκα ασπροπίνακα

Indoor show case white  
Back panel whiteboard

Εσωτερική βιτρίνα λευκή   Indoor show case white 
Πίσω πλάκα γκρι ανακοινώσεων Back panel bulletin grey

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

ΒΙΤΡΙΝΕΣ SHOW CASES

Τζάμι 
Window pane 
Γυαλί/Glass 
Γυαλί/Glass 
Πλέξιγκλας/Plexiglass 
Πλέξιγκλας/Plexiglass 
Πλέξιγκλας/Plexiglass 
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GR Βιτρίνα Rondo 
με στρεφόμενη πόρτα

Επιτοίχια αδιάβροχη βιτρίνα µε στρεφόµενη 
πόρτα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. 
Πλαίσιο ανοδιωµένου αλουµινίου µε γκρι 
γωνίες από συνθετικό υλικό. Επιλογή λευκής 
ατσάλινης πίσω πλάκας (µαγνητική, όχι 
γραφής) ή γκρι ανακοινώσεων (για πινέζες). 
Στρεφόµενη πόρτα µε σκληρυµένο τζάµι 
ασφαλείας µε κλειδαριά και δύο κλειδιά. 
Μέγεθος πλαισίου: 5 εκ. σε όλες τις πλευρές.

D Wandvitrine Rondo,  
Schwenktür   

Spritzwasserdichte Wandvitrine mit 
Schwenktür für Innen- und Außenbe-reich. 
Rahmen aus eloxiertem Alumini-um mit 
grauen Kunststoff-Eckstücken. Wahlweise 
mit weißen Stahl-Rückwand 
(magnethaftend, nicht beschreibbar) oder 
einem grauem Bulletin Rückwand (Pin 
Oberfläche). Schwenktür mit gehä-rtetem 
Sicherheitsglas, mit Schloß und zwei 
Schlüsseln. Rahmen Stärke: 5 cm rundherum.

GB  Showcase Rondo, 
hinged door

Splash water resistant wall showcase with 
hinged door for indoor and outdoor use. 
Frame of anodized aluminium with grey 
synthetic corners. Choice of white steel back 
panel (magnetic, non-writeable) or grey 
Bulletin back panel (pinable). Hinged door 
with hardened safety glass, with lock and 
two keys. Frame size: 5 cm on all sides. 

Μέγεθος Μέγεθος προβολής Μορφή 
Size Viewing size Format 
100 x 116 εκ.  90 x 108 εκ.  15x A4 

Κωδικός είδους 
Article number 
13001.205

100 x 95 εκ.  90 x 87 εκ.  12x A4 13001.204
100 x 74 εκ.  90 x 66 εκ.  9x A4 13001.203
70 x 95 εκ.  60 x 87 εκ.  8x A4 13001.202
70 x 74 εκ.  60 x 66 εκ.  6x A4 13001.201
70 x 53 εκ.  60 x 45 εκ.  4x A4 13001.200

Βιτρίνα Rondo εσωτερική ή εξωτερική, στρεφόμενη πόρτα
Indoor and outdoor show case Rondo, hinged door

116
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Βιτρίνα Rondo εσωτερική ή εξωτερική, γκρι ανακοινώσεων
Indoor and outdoor show case Rondo, Bulletin grey

Μέγεθος Μέγεθος προβολής  Μορφή 
Size Viewing size Format 
100 x 116 εκ.  90 x 108 εκ.  15x A4 

Κωδικός είδους 
Article number 
13001.215

100 x 95 εκ.  90 x 87 εκ.  12x A4 13001.214
100 x 74 εκ.  90 x 66 εκ.  9x A4 13001.213
70 x 95 εκ.  60 x 87 εκ.  8x A4 13001.212
70 x 74 εκ.  60 x 66 εκ.  6x A4 13001.211
70 x 53 εκ.  60 x 45 εκ.  4x A4 13001.210

  Acc.: p. 225 

ΒΙΤΡΙΝΕΣ SHOW CASES

www.conceptum.gr
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GR Βιτρίνα Rondo 
με συρόμενες πόρτες 

Επιτοίχια βιτρίνα µε συρόµενες πόρτες για 
εσωτερική χρήση. Πλαίσιο ανοδιωµένου 
αλουµινίου µε γκρι γωνίες από συνθετικό 
υλικό και λευκή ατσάλινη πίσω πλάκα 
(µαγνητική, όχι γραφής). Συρόµενες 
πόρτες πλέξιγκλας µε κλειδαριά και δύο 
κλειδιά. Μέγεθος πλαισίου: 5 εκ. σε όλες 
τις πλευρές.

D Wandvitrine Rondo, 
Schiebetür 

Wandvitrine mit Schiebtüren für Innen 
Anwendung. Rahmen aus eloxiertem 
Aluminium mit grauen Kunststoff-Eck-
stücken und einem weißen Stahl-Rückwand 
(magnethaftend, nicht beschreibbar). 
Schiebetüren aus Plexi-glas, mit Schloß und 
zwei Schlüsseln. Rahmen Stärke: 5 cm 
rundherum.

GB  Show case Rondo, 
sliding doors  

Wall showcase with sliding doors for indoor 
use. Frame of anodized aluminium with grey 
synthetic corners and a white steel back 
panel (magnetic, non-writeable). Sliding 
doors of plexi glass, with lock and two keys. 
Frame size: 5 cm on all sides.

Μέγεθος   Μέγεθος προβολής Μορφή 
Size Viewing size  Format 
70 x 121 εκ.  60 x 108 εκ.  10x A4 
70 x 95 εκ.  60 x 87 εκ.  8x A4 
70 x 74 εκ.  60 x 66 εκ.  6x A4 

Κωδικός είδους 
Article number 
13001.252 13001.251 
13001.250

Βιτρίνα Rondo εσωτερική, συρόμενες πόρτες 
Indoor show case Rondo, sliding doors
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ΒΙΤΡΙΝΕΣ SHOW CASES

  Acc.: p. 222 
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GR Βιτρίνα Recto 
με στρεφόμενη πόρτα 

Επιτοίχια αδιάβροχη βιτρίνα µε 
στρεφόµενη πόρτα για εσωτερική ή 
εξωτερική χρήση. Πλαίσιο ανοδιωµένου 
αλουµινίου µε γκρι γωνίες από 
συνθετικό υλικό και πίσω πλάκα από 
λευκό σµάλτο (µαγνητική, γραφής). 
Στρεφόµενη πόρτα µε σκληρυµένο τζάµι 
ασφαλείας µε κλειδαριά και δύο κλειδιά. 
Μέγεθος πλαισίου: 5,5 εκ. σε όλες τις 
πλευρές.

D Wandvitrine Recto
Schwenktür 

Spritzwasserdichte Wandvitrine mit 
Schwenktür für Innen- und Außen 
Anwendung. Rahmen aus eloxiertem 
Aluminium mit grauen Kunststoff-Eck-
stücken und einem weißen lackierten Stahl-
Rückwand (magnethaftend, beschreibbar). 
Schwenktür mit gehär-tetem Sicherheitsglas, 
mit Schloß und zwei Schlüsseln. Rahmen 
Stärke: 5,5 cm rundherum.

GB  Show case Recto
Hinged door 

Splash water resistant wall showcase with 
hinged door for indoor and outdoor use. 
Frame of anodized aluminium with grey 
synthetic corners and a white coated steel 
back panel (magnetic, writeable). Hinged 
door with hardened safety glass, with lock 
and two keys. Frame size: 5,5 cm on all sides.

116

1
0

1

9574 2,5 95

7
1

7453 116 2,5

Μέγεθος Μέγεθος προβολής Μορφή 
Size Viewing size  Format 
101 x 116 εκ.  90 x 106 εκ.  15x A4 

Κωδικός είδους 
Article number 
13001.305

101 x 95 εκ.  90 x 85 εκ.  12x A4 13001.304
101 x 74 εκ.  90 x 63 εκ.  9x A4 13001.303
71 x 116 εκ.  60 x 106 εκ.  10x A4 13001.306
71 x 95 εκ.  60 x 85 εκ.  8x A4 13001.302
71 x 74 εκ.  60 x 63 εκ.  6x A4 13001.301
71 x 53 εκ.  60 x 42 εκ.  4x A4 13001.300

Βιτρίνα Recto εσωτερική και εξωτερική, λευκός σμάλτος 
Indoor and outdoor show case Recto, white coated steel

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

ΒΙΤΡΙΝΕΣ SHOW CASES
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GR Βιτρίνα Recto

Επιτοίχια αδιάβροχη βιτρίνα µε κλαπέτο για 
εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Πλαίσιο 
ανοδιωµένου αλουµινίου µε γκρι γωνίες από 
συνθετικό υλικό και πίσω πλάκα από λευκό 
σµάλτο (µαγνητική, γραφής). Πόρτα από 
σκληρυµένο γυαλί, µε κλειδαριά και δύο 
κλειδιά. Το κλαπέτο στηρίζει το βάρος της 
πόρτας όταν ανοίγει και προλαµβάνει τα 
βροντήµατα. Μέγεθος πλαισίου: 5,5 εκ. σε 
όλες τις πλευρές.

D Wandvitrine Recto

Spritzwasserdichte Wandvitrine mit 
Gasdruckfedertür für Innen- und 
Außennutzung. Rahmen aus eloxiertem 
Aluminium mit grauen Kunststoff-Eck-
stücken und einem weißen lackierten Stahl-
Rückwand (magnethaftend, be-schreibbar). 
Tür aus gehärtetem Sicher-heitsglas, mit 
Schloß und zwei Schlüs-seln. Die 
Gasdruckfeder unterstützt das Gewicht der 
Tür beim Öffnen und verhindert zuschlagen. 
Rahmen Stärke: 5,5 cm rundherum.

GB Show case Recto

Splash water resistant wall showcase with 
damper for indoor and outdoor use. Frame of 
anodized aluminium with grey synthetic 
corners and a white coated steel back panel 
(magnetic, writeable). Door of hardened 
safety glass, with lock and two keys. The 
damper carries the weight of the door when it 
is opened and prevents slamming. Frame 
size: 5,5 cm on all sides.

Μέγεθος Μέγεθος προβολής Μορφή 
Size  Viewing size   Format 
101 x 200 εκ.  90 x 190 εκ.   27x A4 

Κωδικός είδους 
Article number 
13001.337

101 x 179 εκ.  90 x 169 εκ.            24x A4 13001.336
101 x 158 εκ.  90 x 148 εκ.            21x A4 13001.335
101 x 137 εκ.  90 x 127 εκ.            18x A4 13001.334

Βιτρίνα Recto εσωτερική και εξωτερική, λευκό σμάλτο (ελατήριο αερίου)
In- and outdoor show case Recto, white coated steel (gas spring)

200

1
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179158137 2,5

  Acc.: p. 218, 220-223, 227 
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GR Θήκη φυλλαδίων Classic

Θήκη φυλλαδίων από μαύρο ή γκρι 
αλουμίνιο με ξεχωριστές επιχρωμιωμένες 
αρχειοθήκες. Η θήκη φυλλαδίων χωράει 10 x 
A4 και μπορεί να στερεωθεί σε τοίχο ή να 
τοποθετηθεί στο πάτωμα.

D  Broschürenständer Classic

Broschürenständer aus schwarzem oder 
grauem Aluminium mit verchromten 
Dokumentenhaltern. Bietet Raum für 10 x A4, 
kann an der Wand befestigt oder auf den 
Fußboden gestellt werden.

GB   Brochure holder Classic 

Black or grey aluminium brochure holder 
with chrome individual document holders. 
The brochure holder holds 
10 x A4 and can be fixed to the wall or placed 
on the floor.

28 34

1
3

7

Χρώμα Κωδικός είδους
Colour Article number
Μαύρο/Black  14002.100
Γκρι/Grey 14002.108

Θήκη φυλλαδίων Classic 
Brochure holder Classic 

ΘΗΚΕΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ BROCHURE HOLDERS
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GR Θήκη φυλλαδίων Escalera 

Θήκη φυλλαδίων με μοναδικό σχεδιασμό, 
από σμάλτο με τμήματα των 11 x Α4. Εύκολο 
στη συναρμολόγηση και διαθέσιμο σε μαύρο 
ή γκρι αλουμινένιο.

D  Broschürenständer Escalera

Auffallend entworfener Brochüren-ständer 
aus lackiertem Stahl, 11 x A4-Fäch-ern. 
Einfach zu montieren, erhält-lich in schwarz 
oder alugrau. 

GB   Brochure holder Escalera

Brochure holder with unique design, made of 
coated steel with 11 x A4 compartments. 
Easy to assemble and available in black or 
aluminium grey. 

47

1
5
3

28

Χρώμα Κωδικός είδους
Colour Article number
Μαύρο/Black 14002.200
Γκρι/Grey 14002.201 

Θήκη φυλλαδίων Escalera 
Brochure holder Escalera 

ΘΗΚΕΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ BROCHURE HOLDERS
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Μέγεθος Χωρητικότητα Κωδικός είδους
Size Capacity Article number
125 x 23 εκ. 7x DIN A4 14002.501 
125 x 17 εκ.  12x DIN A5 14002.502 
125 x 11 εκ.  12x 1/3 DIN A4 14002.503 

Επιτοίχια ραφιέρα φυλλαδίων Perfo  
Wall brochure rack Perfo 

GR Επιτοίχια ραφιέρα 
φυλλαδίων Perfo 

Συστήματα διαμοιρασμού φυλλαδίων για 
επιτοίχια εγκατάσταση, κατασκευασμένα 
από υψηλής ποιότητας ατσάλινο σύρμα 
με επικάλυψη κόνεως ασημένιου 
χρώματος που "δένει" την εμφάνισή του. 
Συμπεριλαμβάνει υλικό εγκατάστασης. 
Διατίθεται σε πακέτο του ενός. Τα 
μοντέλα αυτά είναι κατάλληλα ως 
αξεσουάρ για τα συστήματα 
διαμοιρασμού φυλλαδίων Perfo 32 και 
48.

D  Wand-Prospektträger  
Perfo

Prospekthalter für Wandmontage, aus 
Stahldraht, silberfarbig pulver-
beschichtet. Inklusiv Befestigungs-
material. Pro Stück verpackt. Die Modelle 
sind als Zubehör auf den 
Prospektständern Perfo 32 und 48 zu 
verwenden.

1
2
5

23 8 17

1
2

5

9 11

1
2
5

8

GB   Wall brochure rack Perfo 
Leaflet dispensers for wall mounting, 
made of high quality steel wire with silver 
coloured powder coating for a tight look. 
Including mounting material. Single 
packed. The models are suitable as 
accessory for the leaflet dispensers Perfo 
32 and 48.

p. 104, 105

Perfo 32 Perfo 48

ΘΗΚΕΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ BROCHURE HOLDERS
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Μέγεθος Χωρητικότητα Κωδικός είδους
Size Capacity Article number
120 x 25 εκ. 10x DIN A4  (Kiosk) 14002.510
80 x 23 εκ. 6x DIN A4 14002.500 

Επιτοίχια ραφιέρα φυλλαδίων Perfo 
Wall brochure rack Perfo 

GR Επιτοίχια ραφιέρα
φυλλαδίων Perfo 

Συστήματα διαμοιρασμού φυλλαδίων για 
επιτοίχια εγκατάσταση, κατασκευασμένα 
από υψηλής ποιότητας ατσάλινο σύρμα με 
επικάλυψη κόνεως ασημένιου χρώματος 
που δένει" την εμφάνισή του. 
Συμπεριλαμβάνει υλικό εγκατάστασης. 
Διατίθεται σε πακέτο του ενός. Η θήκη 
φυλλαδίων Perfo Kiosk είναι συμπαγής και 
κατάλληλη για εφημερίδες και περιοδικά.

GB   Wall brochure rack Perfo 
Leaflet dispensers for wall mounting, 
made of high quality steel wire with silver 
coloured powder coating for a tight look. 
Including mounting material. Single 
packed. The brochure holder Perfo Kiosk is 
solid and suitable for newspapers and 
magazines.

D  Wand-Prospektträger  
Perfo

Prospekthalter für Wandmontage, aus 
Stahldraht, silberfarbig pulver-
beschichtet. Inklusiv Befestigungs-
material. Pro Stück verpackt. Der 
Prospektträger Perfo Kiosk ist solide und 
eignet sich für Zeitungen und 
Zeitschriften.

23

80

8,5 25

1
2

0

20
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www.smit-visual.com211

GR   Επιτοίχιο σύστημα έκθεσης Perfo 
Διακοσμητικό διάτρητο ατσάλι με επικάλυψη 
κόνεως ασημένιου χρώματος.  Το σύστημα 
έκθεσης μπορεί να εγκατασταθεί τόσο κάθετα 
όσο και οριζόντια. Μπορείτε να οργανώσετε με 
διαφορετικούς τρόπους με τα προαιρετικά 
αξεσουάρ. Συμπεριλαμβάνει υλικό 
εγκατάστασης. Εξαιρούνται θήκες φυλλαδίων.

GB   Wall Display Perfo 
Decorative perforated steel with silver-
coloured powder coating. The display 
can be mounted both vertically and 
horizontally. You can organize it in 
different ways with the optional 
accessories. Including mounting 
material. Excluding leaflet holders. 

D  Wand-Display Perfo 
Dekoratives Lochstahl, silberfarbig 
pulverbeschichtet. Vertikal oder hori-
zontal aufgehängt. Mit dem optiona-len 
Zubehör können Sie das Display auf 
unterschiedliche Weise dekorie-ren. 
Inklusiv Befestigungsmaterial. Exklusiv 
Prospektfächer. 

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
121 x 46 εκ. 14002.540
96 x 46 εκ. 14002.541
56 x 46 εκ. 14002.542

Επιτοίχιο σύστημα έκθεσης Perfo* 
Wall display Perfo* 

46

12
1

46

96

46

56

* Excluding leaflet holders              
* Εξαιρούνται θήκες φυλλαδίων       Δείτε σελ. 106

See page 106 

ΘΗΚΕΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ BROCHURE HOLDERS
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GR  Σύστημα διαμοιρασμού 
φυλλαδίων Perfo 32 
Διακοσμητικό διάτρητο ατσάλι με επικάλυψη 
κόνεως ασημένιου χρώματος. Εξοπλίστε το 
σύστημα διαμοιρασμού φυλλαδίων σας. 
Τριπλής όψεως. Κάθε πλευρά: φάρδος 32 εκ. 
Κινητό, με φρένα. Εξαιρούνται θήκες 
φυλλαδίων.

D  Prospektständer Perfo 32 
Dekoratives Lochstahl, silberfarbig pul-
verbeschichtet. Statten Sie Ihre eigenen 
Prospektständer aus. Dreiseitig. Breit: 32 cm. 
Fahrbar mit Bremsen. Exklusiv Prospektfächer.

GB   Leaflet dispenser Perfo 32 
Decorative perforated steel with silver 
coloured powder coating. Equip your own 
leaflet dispenser. Three-sided. Each side: 32 
cm wide. Moveable, with brakes. Excluding 
leaflet holders. 

Κωδικός είδους
Article number
14002.561

Brochuremolen Σύστημα διαμοιρασμού φυλλαδίων
Leaflet dispenser Perfo 32 * 

* Εξαιρούνται θήκες φυλλαδίων.
* Excluding leaflet holders.

32
3x

32

46

17
0 

- 
18

5 
cm Χωρητικότητα Κωδικός είδους

Capacity Article number
7x DIN A4 14002.501 
12x DIN A5 14002.502 
2x 1/3 DIN A4 14002.503 

DIN A4 (portrait) 14002.620
DIN A5 (portrait) 14002.621

Μοντέλο
Model 
Ράφι τοίχου / Wall rack ( 1x)  
Ράφι τοίχου  / Wall rack (1x)  
Ράφι τοίχου  / Wall rack (1x) 1 

Ατσάλινο σύρμα / steel wire (5x) 
Ατσάλινο σύρμα  / steel wire (5x) 
Ατσάλινο σύρμα  / steel wire (5x) 1/3 DIN A4 (portrait) 14002.622

Θήκες φυλλαδίων για Perfo 32 
Leaflet holders for Perfo 32

ΘΗΚΕΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ BROCHURE HOLDERS
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GR  Σύστημα διαμοιρασμού 
φυλλαδίων Perfo 48 
Διακοσμητικό διάτρητο ατσάλι με επικάλυψη 
κόνεως ασημένιου χρώματος. Εξοπλίστε το 
σύστημα διαμοιρασμού φυλλαδίων σας. 
Τριπλής όψεως. Κάθε πλευρά: φάρδος 48 εκ. 
Κινητό, με φρένα. Εξαιρούνται θήκες 
φυλλαδίων.

D  Prospektständer Perfo 48 
Dekoratives Lochstahl, silberfarbig pul-
verbeschichtet. Statten Sie Ihre eigenen 
Prospektständer aus. Dreiseitig. Breit: 48 cm. 
Fahrbar mit Bremsen. Exklusiv Prospektfächer.

GB  Leaflet dispenser Perfo 48 
Decorative perforated steel with siver 
coloured powder coating. Equip your own 
leaflet dispenser. Three-sided. Each side: 48 
cm wide. Moveable, with brakes. Excl. leaflet 
holders. 
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46
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46

Κωδικός είδους
Article number
14002.560

Σύστημα διαμοιρασμού φυλλαδίων  Perfo 48 * 
Leaflet dispenser Perfo 48 * 

* Εξαιρούνται θήκες φυλλαδίων.
* Excluding leaflet holders.

Χωρητικότητα Κωδικός είδους
Capacity Article number
7x DIN A4 14002.501 
12x DIN A5 14002.502 
12x 1/3 DIN A4 14002.503 

2 x DIN A4  14002.600
3 x DIN A5 14002.601
Set 14002.610 

DIN A4 (portrait) 14002.620
DIN A5 (portrait) 14002.621

Μοντέλο
Model
Ράφι τοίχου / Wall rack ( 1x)  
Ράφι τοίχου  / Wall rack (1x)  
Ράφι τοίχου  / Wall rack (1x)  

Διάφανο / Transparent (2x) 
Διάφανο / Transparent (2x) 
Διαχωρίσματα / Dividers (10x) 

Ατσάλινο σύρμα / Steel wire (5x) 
Ατσάλινο σύρμα  / Steel wire (5x)
Ατσάλινο σύρμα  / Steel wire (5x)  1/3 DIN A4 (portrait) 14002.622

Θήκες φυλλαδίων για Perfo 48 
Leaflet holders for Perfo 48

ΘΗΚΕΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ BROCHURE HOLDERS
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GR Αξεσουάρ
Θήκες φυλλαδίων κατασκευασμένες από 
υψηλής ποιότητας διάφανο πολυστυρένιο 
και ατσάλινο σύρμα με επικάλυψη κόνεως. 
Κατάλληλο για μεγέθη φακέλων Α3, Α4, Α5 ή 
1/3 Α4. Χρησιμοποιήστε το για τα προϊόντα: 
επιτοίχια έκθεσης και σύστημα 
διαμοιρασμού φυλλαδίων Perfo 32 και 48.

D  Zubehör 
Prospektfächer aus hochwertigem 
transparentem Polystyrol oder pulver-
beschichtet Stahldraht. Geeignet für 
folgende Größen: A3, A4, A5 oder 1/3 A4. Für 
die Produkte: Wand-Display und 
Prospektständer Perfo 32 und 48.

GB  Accessories
Leaflet holders made of high quality 
transparent polystyrene and steel wire with 
powder coating. Suitable for the folder sizes: 
A3, A4, A5 or 1/3 A4. Use for products: wall 
display and leaflet dispenser Perfo 32 und 
48.

14002.600 14002.620

14002.601 14002.621

14002.610 14002.622

Μέγεθος 
Size 
DIN A4 (portrait) 
DIN A5 (portrait) 
1/3 DIN A4 (portrait) 

Κωδικός είδους ανά 5 τεμάχια 
Article number per 5 pieces 
14002.620 * 
14002.621
14002.622

Ατσάλινα σύρματα θηκών φυλλαδίων Perfo 
Steel wire leaflet holders Perfo  

Μοντέλο Χωρητικότητα 
Model Capacity 
DIN A4 (portrait) 2 x DIN A4  
DIN A5 (portrait) 3 x DIN A5 

Κωδικός είδους ανά 2 τεμάχια 
Article number per 2 pieces 
14002.600 
14002.601

Διάφανη θήκη φυλλαδίων Perfo 
Transparante leaflet holder Perfo

Κωδικός είδους ανά 10 τεμάχια 
Article number per 10 pieces  
14002.610

Διαχωρίσματα για διάφανη θήκη φυλλαδίων 
Dividers for transparent leaflet holder

46 3

27

3

14002.601

18
,5

46

26

22 4,5

16 4,5

16
,5

11 4,5

17

* Μη-κατάλληλο για Επιτοίχια Έκθεση Perfo (σελίδα 209)
* Not suitable fot Wall Display Perfo (page 209)
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GR Σύστημα διαμοιρασμού 
φυλλαδίων Perfo Carousel 

Περιστρεφόμενο σύστημα διαμοιρασμού 
φυλλαδίων από υψηλής ποιότητας 
ατσάλινο σύρμα με επικάλυψη κόνεως 
ασημένιου χρώματος. Κινητό με πέντε 
συμπαγείς τροχούς (2 με φρένο). 
Αποτελείται από 5 πλευρές, κάθε μία από 
αυτές με φάρδος 25 εκ. Συνολικά: 25 x DIN 
A4 φάκελοι (5x5).

D   Prospektständer Perfo
Karussell 

Drehbarer Prospektständer, silberfarbig 
pulverbeschichtet aus hohe Qualität 
Stahldraht. Fünfseitig mit eine Breite von 25 
cm pro Seite. Gesamt: 25 x DIN A4 Fächer. 
Fahrbar durch 5 Rollen (2 mit Bremse).

GB  Leaflet dispenser 
Perfo Carousel 

Rotatable leaflet dispenser from high quality 
steel wire with silver coloured powder 
coating. Moveable by five solid wheels (2 
with brake). Consists of five sides, each 25 
cm wide. Total: 25 x DIN A4 holders (5x5). 

Κωδικός είδους
Article number
14002.562

Σύστημα διαμοιρασμού φυλλαδίων Perfo Carrousel 
Leaflet dispenser Perfo Carrousel
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GR  Ασπροπίνακας INFO 
Μαγνητικός πίνακας γραφής ξηρού 
καθαρισμού με ραφιέρα φυλλαδίων, από 
λευκή πορσελάνη. Διαστάσεις: 100 x 150 εκ. 
(ΥxΦ). Ραφιέρα φυλλαδίων από ατσάλινο 
σύρμα με επικάλυψη κόνεως ασημένιου 
χρώματος, με 6 θήκες Din A4 (ύψος 80 εκ.) 
Προσφέρεται χωρίς μοτίβο.

D  Weißwandtafel INFO 
Magnethaftende und trocken abwisch-bare 
Schreibtafel mit Prospektträger aus weiß-
emailliertem Stahl. Ab-messung 100 cm x 150 
cm (hxb). Pros-pektträger aus silberfarbig 
Stahldraht, 6 x Din A4 (80 cm hoch). Geliefert 
ohne Aufdruck.

GB   Whiteboard INFO
Magnetic and dry erasable writing board with 
brochure rack, made of white enamelled steel. 
Dimension: 100 x 150 cm (hxw). Brochure rack 
of silver coloured powder coated steel wire, 
with 6 holders of Din A4 (height 80 cm). 
Supplied wit-hout print. 

Κωδικός είδους
Article number
11103.999

Ασπροπίνακας INFO 
Whiteboard INFO
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 Acc.: p. 218, 220-223, 227
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GR Starter Kit για 
ασπροπίνακες 

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

D  Starterkits für 
Weißwandtafeln 

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

GB   Starter kits for 
whiteboards 

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

Κωδικός είδους 
Article number 
14017.111

Starter Kit Universal 
Starter kit Universal

Κωδικός είδους 
Article number 
14017.115

Starter Kit Junior 
Starter kit Junior 

GR Starter Kit για 
ασπροπίνακες 

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

D  Starterkits für 
Weißwandtafeln 

Starterkit Junior: 
4 Planmarker, 10 Magneten, 
1 magnetischer Mini-Wischer und 1 Reini-
gungsspray, 250 ml. 

GB   Starter kits for 
whiteboards 

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

STARTER KITS
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Κωδικός είδους 
Article number 
14017.130

Starter Kit για πίνακες προβολής  
Starter kit projection boards 

Ποσότητα 
Volume 
100 ml 

Κωδικός είδους 
Article number 
14031.105

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

GR  Starter Kit για πίνακες 
προβολής 

Σετ που αποτελείται από 4 μαρκαδόρους πίνακα, 
10 μαγνήτες, 2 πανάκια μικροϊνών, 1 μαγνητικό 
καθαριστικό τσόχας με 10 επιπλέον κομμάτια 
τσόχας και ένα καθαριστικό σπρέι για πίνακες 
προβολής.

Ειδικό ισχυρό καθαριστικό σπρέι για πίνακες 
προβολής
Για τον καθαρισμό ασπροπινάκων και πινάκων 
προβολής. Οικολογικό, με ουδέτερο pH. Πολύ 
ισχυρό. Μπουκαλάκι των 100 ml. 

D  Starterkit für Projektionstafeln 

Set bestehend aus 4 verschiedene Boardmar-ker, 10 
Magneten, 1 magnetischer Filz-wischer mit 10 
Filzeinlagen, 2 Mikrofasertüchen und 1 
Reinigungsspray für Projektionstafeln.

Reinigungsspray Extra Strong special für 
Projektionstafeln
Für die Reinigung von Whiteboards und Projek-
tionstafeln. Sehr umweltfreundlich, PH-neu-tral. Sehr 
kraftvoll. Flasche von 100 ml.

GB  Starter kit for projection boards 

Set consisting of 4 board markers, 10 magnets, 2 
microfiber cloths, 1 magnetic felt wiper with 10 spare 
felt pieces and 1 cleaning spray for projection boards

Cleaning spray Extra strong specially made 
for projection boards
For cleaning whiteboards and projection boards. 
Environmentally friendly, PH-neutral. Very powerful. 
Flask of 100 ml.

GR  Starter Kit για 
γυάλινους πίνακες

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

D  Starterkit für Glastafeln

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

GB  Starter kit for glass boards

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

Κωδικός είδους 
Article number 
14017.152

Starter Kit για γυάλινους πίνακες 
Starter kit glass boards

STARTER KITS
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Κωδικός είδους 
Article number 
14017.101

Σετ οργανογράμματος small 
Planning set small 

Κωδικός είδους 
Article number 
14017.102

Σετ οργανογράμματος large 
Planning set large 

GR  Σετ οργανογράμματος small

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

D   Planungsset klein 

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

GB   Planning set small 

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

GR  Σετ οργανογράμματος large

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

D   Planungsset groß 

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

GB  Planning set large

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

STARTER KITS
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GR Μαρκαδόροι
Μαρκαδόροι πίνακα: μαρκαδόροι με μύτη 
από τσόχα οι οποίοι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και σε  πίνακες και σε 
φύλλα πινάκων σεμιναρίου. Το μελάνι έχει 
βάση το οινόπνευμα και είναι ξηρού 
καθαρισμού στους ασπροπίνακες.
Μαρκαδόροι οργανογράμματος: 
μαρκαδόροι με μύτη από τσόχα με 
λεπτότερη μύτη και οι οποίοι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και σε ασπροπίνακες και 
σε πίνακες οργανογράμματος.
Οριζόντια θήκη για μαρκαδόρους: 
μαγνητική με χώρο για 4 μαρκαδόρους.

D  Marker
Boardmarker: Filzstifte die sowohl auf 
Weißwandtafeln als auch auf Flip-chartpapier 
gebraucht werden können. Die Tinte (auf 
Alkoholbasis) kann auf Weißwandtafeln 
trocken ausgewischt werden. 
Planungsmarker: Filzstifte mit ei-

ner feineren Spitze und können auf 
Weißwandtafeln und Planungstafeln 
gebraucht werden. 
Horizontale Stifthalter: magnetisch für 4 
Marker.

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

Κωδικός είδους
Article number
14016.115

Μαρκαδόροι οργανογράμματος, 4x διάφοροι
Planning markers, 4x assorted

Κωδικός είδους
Article number
14021.103

Μαγνητική θήκη για μαρκαδόρους 
Pen holder magnetic 

Αριθμός στο κουτί Χρώμα Κωδικός είδους
Number in box Colour Article number
10 Διάφορα/Assorted 14016.150
10 Μαύρο/ Black  14016.151
10 Κόκκινο/Red 14016.152
10 Μπλε/ Blue  14016.153
10 Πράσινο/Green 14016.154
4 Διάφορα/Assorted 14016.155

Μαρκαδόροι πίνακα 
Board markers 

14016.115

14016.150

14021.103

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ MARKERS
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Αριθμός Σχήμα Μέγεθος Κωδικός είδους
Number Shape Size Article number
4 Κύβος/Cube 10x10x10 χλστ. 14019.785

Μαγνήτες πίνακα γυαλιού 
Glass board magnets

Αριθμός Χρώμα 
Number Colour 

Κωδικός είδους και ελκτική δύναμη
Article number and tractive force
Ø 30 χλστ.     Ø 25 χλστ.     Ø 20 χλστ.      Ø 10 χλστ.  
580 γρ/εκ²     425 γρ/εκ²      220 γρ/εκ²         45 γρ/εκ²

10 Μαύρο/Black 14019.100 14019.105 14019.110   14019.115
10 Κόκκινο/Red 14019.125 14019.130 14019.135   14019.140
10 Πράσινο/Green 14019.145 14019.150 14019.155   14019.160
10 Μπλε/Blue 14019.165 14019.170 14019.175   14019.180
10 Κίτρινο/Yellow 14019.185 14019.190 14019.195   14019.200
10 Λευκό/White 14019.205 14019.210 14019.215   14019.220
10 Διάφορα/Assorted 14019.225 14019.230 14019.235   14019.240

Μαγνήτες Memo 
Memo magnets 

14019.401 - 14019.40614019.100 - 14019.240

Αριθμός Χρώμα 
Number Colour 

10 Μαύρο/ Black  
10 Κόκκινο/Red  
10 Πράσινο/Green
10 Μπλε/Blue
10 Κίτρινο/Yellow  
10 Λευκό/White

Κωδικός είδους και ελκτική δύναμη
Article number and tractive force
Ø 35 χλστ.
1600 γρ/εκ²

14019.401 
14019.402 
14019.403
14019.404 
14019.405 
14019.406 

Μαγνήτες Magnum 
Magnum magnets 

Αριθμός Μέγεθος    Έλξη Κωδικός είδους
Number Size     Attraction  Article number
10 Ø 30 χλστ.  20 kg 14019.763 
10 Ø 25 χλστ.          14019.762 
10 Ø 22 χλστ.  14019.761 
10 Ø 16 χλστ.   4 kg 14019.760

Ασημένιοι Μαγνήτες 
Silver magnets 

14019.760 - 14019.763

Αριθμός Σχήμα Μέγεθος Κωδικός είδους
Number Shape Size Article number
4 Κύλινδρος/Cylinder (Ø) 10x10 χλστ. 14019.950
4 Τετράγωνο/Square 10x10 χλστ. 14019.951

Μαγνήτες πίνακα γυαλιού 
Glass board magnets

14019.950 - 14019.95114019.785

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

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

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

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

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

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

ΜΑΓΝΗΤΕΣ MAGNETS

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

! Σημείωση: Μη το χρησιμοποιείτε σε 
τυπωμένους ασπροπίνακες!

D  Wischer
Papierwischer: in verschiedenen Aus-
führungen und ein Set von 100 Wischer-
papieren für diese Wischer. 
Filzwischer: magnetische Wischer für 
Weißwandtafeln. 
Miniwischer: magnetische Wischer, ide-al für 
Planungstafeln. Für diese Wischer gibt es 
keine Ersatz-Filzeinlagen. 
Reinigungsspray: zur regelmäßigen 
Reinigung von Weißwandtafeln und 
Planungstafeln. Flasche von 250 ml. 
Reinigungsspray Extra Strong: für die 
Reinigung von Whiteboards und matt weiß 
emaillierten Projektionstafeln. Sehr 
umweltfreundlich, PH-neutral. Sehr kraftvoll. 
Flasche von 100 ml. Die Reinigungsspray 
Extra Strong wischt auch praktisch jeden 
regulären Marker im Gegensatz zu anderen 
häufig ver-wendeten Reinigungssprays.

!  Achtung: verwenden Sie die Reini-
gungsspray Extra Strong nicht mit
bedruckte Weißwandtafeln! 

GB  Wipers
Paper wipers: available in various designs 
and finishes, and a set of 100 sheets wiper 
papers.
Felt wipers: magnetic wiper for white-
boards. 
Mini wiper: ideal magnetic wiper for 
planning boards. No replacement felts are 
available for this wiper.
Cleaning spray: for regular cleaning of 
whiteboards and planning boards. 250 ml 
bottle.
Cleaningspray Extra Strong: for cleaning 
whiteboards and matt white enamelled steel 
projection boards. Very powerful 
environmentally friendly, 
PH-neutral. 100 ml bottle. The Clean-ing 
spray Extra Strong does also erases most 
regular markers unlike other com-monly 
used cleaning sprays.

!  Note: Do not use with printed white-
boards! 

14020.105

14020.125

Κωδικός είδους
Article number

14020.105

14020.125

14020.110 

14020.130

14020.100

14031.100

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

Τσόχινο καθαριστικό Pro, μαγνητικό (τσόχα) 
Feltwiper Pro, magnetic (felt) 

Μίνι μαγνητικό καθαριστικό (τσόχα)
Mini wiper magnetic (felt) 

Καθαριστικό σπρέι
Cleaning spray
Καθαριστικό σπρέι Extra Strong
Cleaning spray Extra Strong 14031.105

Αξεσουάρ για ασπροπίνακες
Accessories for whiteboards 

14020.100 14031.100 14031.105

14020.130

14020.110

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ WIPERS
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Μαρκαδόροι πίνακα γυαλιού: σετ 10 
μαρκαδόρων πινάκα γυαλιού με μύτη 
τσόχας 3 χλστ. σε πάχος.
Μαγνήτες πίνακα γυαλιού: σετ 5 έξτρα 
ισχυρών μαγνητών για πίνακες γυαλιού με 
φαρδύτερη κορυφή και βάση για καλύτερο 
κράτημα.
Καθαριστικό πίνακα γυαλιού από τσόχα: 
λευκό έξτρα ισχυρό καθαριστικό για πίνακα 
γυαλιού.

D  Starterkits für farbige 
Glastafeln

Glastafel Marker: 10-er Satz weiße 
Glastafelmarker mit Filzpunkte von 3 mm 
dick.
Glastafelmagnete: 5-er Satz extra starke 
weiße Magnete mit Griprille. 
Glastafelwischer Filz: weiße extra star-
ke magnetische Wischer für Glastafeln. 

GB  Starter Kits for coloured 
glass boards

Glass board markers: set of 10 white glass 
board markers with a 3 mm thick felt point. 
Glass board magnets: set of 5 extra strong 
glass board magnets with a wider top and 
bottom for better grip.
Glass board wiper felt: white extra strong 
glass board wiper.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ACCESSORIES

Αριθμός  Κωδικός είδουςΑξεσουάρ
Accessorye Number Article number
Μαγνητικό καθαριστικό λευκό
Magnetic wiper white 1 14020.150

Καθαριστικό για πίνακες γυαλιού 
Wiper for glass boards

Αριθμός Μέγεθος  Χρώμα Κωδικός είδους
Number Size  Colour Article number
10 Ø 3 χλστ. Λευκό/White 14016.164

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

Αριθμός  Μέγεθος Χρώμα  Κωδικός είδους
Number Size  Colour  Article number
5 Ø 25 χλστ. Wit/White 14019.781 

Μαγνήτες πίνακα γυαλιού 
Glass bord magnets 

GR Starter kits για χρωματιστούς 
πίνακες γυαλιού 
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GR Αξεσουάρ για πίνακες 
κιμωλίας 
Καθαριστικό κιμωλίας: καθαριστικό για 
πίνακες κιμωλίας.
Κιμωλίες: σετ 12 κιμωλίες χωρίς σκόνη είτε 
σε λευκό είτε σε διάφορα χρώματα.

Αξεσουάρ για πίνακες ανακοινώσεων
Πινέζες για πίνακες ανακοινώσεων: σετ 
100 χρωματιστών πινεζών για χρήση σε 
επιφάνειες ανακοινώσεων.

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

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

GB Accessories for chalk boards 
Chalk wiper: wiper for chalk boards. 
Chalks: set of 12 anti-dust chalks in either 
white or various colours. 

Accessories for pin boards 
Pushpins for pin boards: set of 100 
coloured pushpins for use on pinnable 
surfaces. 

14020.116 14018.100

14018.105 14032.100

Κωδικός είδους
Article number

14020.116

14018.100

Καθαριστικό κιμωλίας
Chalk wiper 
Σετ 12 λευκών κιμωλιών χωρίς σκόνη
Set of 12 white anti-dust chalks 
Σετ 12 χρωματιστών κιμωλιών χωρίς σκόνη
Set of 12 coloured anti-dust chalks   14018.105

Αξεσουάρ για πίνακες κιμωλίας 
Accessories for chalk boards 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ACCESSORIES

Κωδικός είδους
Article number

Πινέζες, 100x διάφορες 
Pushpins, 100x assorted 14032.100

Αξεσουάρ για πίνακες ανακοινώσεων 
Accessories for pin boards 

www.conceptum.gr
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GR  Ποικιλία ΙΙ
Χαρτί πίνακα σεμιναρίων: το χαρτί σεμιναρίων ( 70 γρ/εκ2) is μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές, η μία πλευρά είναι 
τετραγωνισμένη και η άλλη κενή. 
Μέγεθος: 100 x 65 εκ. 
Μαρκαδόροι για φύλλα πίνακα σεμιναρίων: σελίδα 221.

Μαγνήτης-τούβλο: κολλητικός μαγνήτης για ανάρτηση ασπροπίνακα σε 
επιφάνεια  τοίχου ή μετάλλου. Χρειάζονται 4 μαγνητικά τούβλα  ανά μ2.

D  Diverse II
Flipchartpapier: dieses Flipchartpapier (70 gr/m2) kann auf beiden Seiten 
gebraucht werden, eine Seite ist kariert und die andere Seite ist blanko. 
Größe: 100 x 65 cm.
Marker für Flipchartpapier: Seite 221.

Blockmagnet: selbstklebender Magnet für Aufhängung einer 
Weißwandtafel auf einem Metallwand eidner Mettaloberfläche. Pro m2 
sind 4 Blockmagneten erforderlich. 

GB  Miscellany II
Flipchart paper: the flipchart paper (70 gr/m2) can be used two-sided, 
one side is squared and one side is blank. 
Size: 100 x 65 cm.
Markers for flipchart papier: page 221.

Block magnet: self-adhesive magnet to suspend a whiteboard on a metal 
wall or surface. 4 magnetic blocks are needed per m2. 

65

10
0

Μέγεθος Κωδικός είδους
Size Article number
100 x 65 εκ. 14027.100

Χαρτί πίνακα σεμιναρίων, επίπεδο, 2 x 50 φύλλα, τετραγωνισμένα: 25x25 εκ.
Flipchart paper, flat, 2 x 50 sheets, squared: 25x25 cm

14027.100

Κωδικός είδους
Article number
14019.500

Blokmagneet (1 stuk) 
Block magnet (1 piece)

Μέγεθος  Κωδικός είδους
Size Article number
100 x 65 εκ. 14027.103

Χαρτί πίνακα σεμιναρίων, ρολό 5 x 20 φύλλα, κενά/τετραγωνισμένα: 25x25 εκ.
Flipchart paper, roll 5 x 20 sheets, blank/squared: 25x25 cm

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ACCESSORIES
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GR Μαγνητικά παράθυρα

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

D Magnetische Papiertaschen 

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

GB Magnetic windows

In many sizes and colours available. 
For use on magnetic surfaces, such as 
whiteboards, steel doors, racks and cabinets. 
Protects paper sheets; especially useful in 
production environments.

DIN* μέγεθος χαρτιού Α- 
DIN* A-paper size

ΥxΦ (χλστ.)
hxw (mm)

A1 841 x 594
A2 594 x 420
A3 420 x 297
A4 297 x 210
A5 210 x 148
A6 148 x 105

*DIN= Γερμανικό Βιομηχανικό Πρότυπο

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΣΕΠΕΣ          MAGNETIC POCKETS

Μαγνητικά παράθυρα 
Magnetic windows

Μέγεθος Αριθμός Μπλε Γκρι Μαύρο Πράσινο Κίτρινο Κόκκινο Λευκό Πορτοκαλί
Size Number Blue Grey Black Green Yellow Red White Orange

A1 2 14036.403 14036.404 14036.420 14036.430 14036.440 14036.450 14036.460 14036.470
A2 2 14036.402 14036.407 14036.419 14036.431 14036.441 14036.451 14036.461 14036.471
A3 5 14036.401 14036.406 14036.415 14036.432 14036.442 14036.452 14036.462 14036.472
A4 5 14036.400 14036.405 14036.416 14036.433 14036.443 14036.453 14036.463 14036.473
A5 5 14036.399 14036.408 14036.417 14036.434 14036.444 14036.454 14036.464 14036.474
A6 5 14036.398 14036.409 14036.418 14036.435 14036.445 14036.455 14036.465 14036.475
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GR  Μαγνητικές κρεμάστρες

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

D  Magnetische Kleiderhaken 

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

GB  Magnetic coat hangers

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

Έκδοση Μέγεθος 
Version Size 

Μεγ. βάρος ανά γάντζο  
Max. weight per hook 

Κωδικός είδους          
Article number

Κανονική, 4 γάντζοι 
Standard, 4 hooks 6,5 x 60 x 6,5 εκ. 
Κανονική, 2 γάντζοι
Standard, 2 hooks 6,5 x 30 x 6,5 εκ. 

Ø9 x 6,5 εκ. 

7 x 40 x 30 εκ. 

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

Μαγνητικές κρεμάστρες, μαύρες 
Magnetic coat hangers black 

14034.140 14034.141

14034.142

14034.143

14034.144

6.750 γραμ.
6.750 grams             
4.750 γραμ.
4.750 grams             
50 κιλά.
50 kg.
6.250 γραμ.
6.250 grams
4.000 γραμ.
4.000 grams

14034.140

14034.141

14034.142

14034.143

14034.144

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ACCESSORIES
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• Πώς μπορώ να συντηρήσω καλύτερα τον ασπροπίνακά μου;
Πριν την πρώτη χρήση, πρέπει να καθαρίσετε τον ασπροπίνακα με ένα καθαρό, υγρό πανάκι. Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικούς μαρκαδόρους ασπροπίνακα, 
κατά προτίμηση της Smit Visual. Κατά τη χρήση, είναι καλύτερο να καθαρίζετε τον πίνακα εντατικά με ένα πανάκι και το ειδικά σχεδιασμένο καθαριστικό 
σπρέι μας, τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα. Αυτό θα αφαιρέσει κάθε υπόλειμμα μαρκαδόρου και εγγυάται το κατάλληλο καθάρισμα. Αν αγοράσετε ένα 
starter kit μαζί με τον ασπροπίνακά σας, θα έχετε αμέσως ό,τι χρειάζεστε για να χρησιμοποιήσετε τον πίνακά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπό 
φυσιολογικές συνθήκες ο ασπροπίνακάς σας μπορεί και να ξεπεράσει τη δική σας διάρκεια ζωής (δείτε Εγγύηση). Σημείωση: οι πίνακες κιμωλίας δεν πρέπει 
να έρχονται σε επαφή με οποιουδήποτε είδους απορρυπαντικού, όσο μαλακό και αν είναι! Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό σε αυτήν την 
επιφάνεια. Αυτό οφείλεται στην πιο "ανοιχτή" δομή του υλικού.

• Πώς φτιάχνονται οι κλασικοί πίνακες;
Ο κλασικός ασπροπίνακας αποτελείται από μία στρώση πορσελάνης ή σμάλτου, ένα σύστημα μεταφοράς (συνήθως πίνακα φελλού) και ένα φύλλο 
γαλβανισμένου ατσαλιού ως υλικό στήριξης.
Οι πίνακες ανακοινώσεων φτιάχνονται από μία λεπτή στρώση τσόχας ή φελλού, κολλημένη σε ένα σύστημα μεταφοράς από μαλακό υλικό και φύλλο 
υποστήριξης από ξυλόπλακα. Οι πίνακες ανακοινώσεων διαθέτουν μόνο σύστημα μεταφοράς από ξυλόπλακα.

• Τι είδους εγγύηση έχει ένας πίνακας;
Όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που τέθηκαν παραπάνω, με μαρκαδόρους και καθαριστικό σπρέι από τη Smit Visual, δίνουμε 
25 χρόνια εγγύηση δυνατότητας καθαρισμού της επιφάνειας πορσελάνης. Για επιφάνειες σμάλτου εγγυόμαστε 12 μήνες χρήσης, δεδομένου φυσικά ότι 
όλοι οι πίνακες δεν υφίστανται κακομεταχείριση.

• Ποια είναι η διαφορά ενός ασπροπίνακα κι ενός πίνακα κολλεγίου;
Χρησιμοποιούμε τον όρο ασπροπίνακας για τον κλασικό λευκό πίνακα γραφής που εγκαθίσταται κυρίως σε γραφεία. Ο πίνακας κολλεγίου είναι 
συνήθως μεγαλύτερος και ρυθμιζόμενος στο ύψος, σχεδιασμένος για χρήση σε σχολεία και αμφιθέατρα. Για τη ρύθμιση του ύψους χρησιμοποιείται 
κυρίως ένας (κρυφός) μηχανισμός ή συρόμενοι στύλοι από αλουμίνιο. Επιπλέον, ένας πίνακας κολλεγίου είναι κυρίως κιμωλίας, ενώ στα γραφεία 
χρησιμοποιούνται πιο συχνά οι μαρκαδόροι. Οι περισσότεροι πίνακες κολλεγίου διαθέτουν φτερά, υποδοχές για τη σκόνη και μεγάλες θήκες για 
κιμωλίες κατά όλο το μήκος του πίνακα.

• Προμηθεύει η Smit Visual απευθείας τους χρήστες;
Όχι. Διαθέτουμε τα προϊόντα μας μόνο μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου επιλεγμένων μεταπωλητών. Για να εντοπίσετε έναν προσιτό σε σας μεταπωλητή, 
επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας. 

• Επίσημος διανομέας SMIT Conceptum στην Ελλάδα (Εξαγωγή προϊόντων εκτός Ολλανδίας)
Τα προϊόντα SMIT πωλούνται σε πάνω από 50 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης. H Conceptum είναι αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων SMIT 
στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισφορών της SMIT (65-70%) προέρχεται από εξαγωγές.

• Κάνει η Smit Visual παραγωγές κατά παραγγελία;
Ναι, κάνουμε. Χάρη στην εξειδικευμένη γνώση μας πάνω στα προϊόντα αυτά, την ευέλικτη στάση μας και το ειδικό μας εργοστάσιο, μπορούμε να 
παράγουμε σχεδόν κάθε επιθυμητό μέγεθος, πάχος ή είδος πλαισίου. Μπορούν να δημιουργηθούν πρωτότυπα νέων μοντέλων με ταχύτητα και 
οι ξεχωριστές επιθυμίες κάθε πελάτη να τιμηθούν. Η παραγωγή κατά παραγγελία ίσως είναι το δυνατότερό μας σημείο.

• Γιατί να επιλέξω τη Smit Visual;
Επειδή προσφέρουμε στους πελάτες μας κάτι περισσότερο από απλά καλή ποιότητα. Για εμάς η εξυπηρέτηση, οι εγγυήσεις, η ευελιξία και η ακρίβεια είναι 
θεμελιώδεις. Βάζουμε τους πελάτες μας στη μέση. Η διατήρηση της ευελιξίας μας είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους. Θα έχετε την προσοχή που σας 
αξίζει.

• Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα συστήματα ράγας PartnerLine και Design;
Το σύστημα Design διατίθεται για μονή και διπλή χρήση, ενώ το PartnerLine διατίθεται μόνο ως διπλή ράγα. Επιπλέον, έχουμε αναπτύξει ένα ειδικό γωνιακό 
κομμάτι για το σύστημα Design, το οποίο σας επιτρέπει να περνάτε ένα αντικείμενο πάνω στη ράγα από τη γωνία του δωματίου χωρίς να το κατεβάζετε από 
αυτήν.

• Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους πίνακες πορσελάνης και σμάλτου;
Η πορσελάνη είναι συνήθως μία στρώση γυαλιού θερμασμένη στους 800οC και ψημένη σε μία ατσάλινη πλάκα. Αυτό εξασφαλίζει μία επιφάνεια γραφής 
πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Ενώ η πορσελάνη έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, ο σμάλτος θα αρχίσει τελικά να εμφανίζει προβλήματα καθαρισμού. Αυτό 
το πρόβλημα προκαλείται από μικρές ρωγμές που δημιουργούνται στην επιφάνεια και οι οποίες γεμίζουν με μελάνι μαρκαδόρου. Είναι δύσκολο να 
προβλεφθεί πότε θα προκύψει αυτό το πρόβλημα, εξαιτίας μεταβλητών όπως η συχνότητα χρήσης και οι μαρκαδόροι που χρησιμοποιούνται. Παρόλα αυτά, 
είναι αναπόφευκτο ότι ο σμάλτος θα αρχίσει τελικά να παρουσιάζει ελαττώματα.

• Φτιάχνονται και οι πίνακες κιμωλίας από πορσελάνη;
Ναι, η επιφάνεια γραφής ενός πίνακα κιμωλίας είναι εξίσου συμπαγής με αυτή ενός ασπροπίνακα πορσελάνης. Για κιμωλία απλα χρησιμοποιούμε ένα 
τραχύτερο είδος της ίδιας επιφάνειας. Η διαδικασία παραγωγής είναι σχεδόν απαράλλαχτη.

• Τι είναι η λευκή πορσελάνη ματ;
Η πορσελάνη χρησιμοποιείται για ένα εύρος παραμετροποιήσεων για οπτική παρουσίαση. Σκεφτείτε την πράσινη κιμωλία σε μαυροπίνακες ή σε γυαλιστερή 
πορσελάνη. Η γυαλιστερή πορσελάνη δεν είναι κατάλληλη για προβολή. Η λεία επιφάνεια αντανακλά υπερβολικά το φως. Η ειδική πορσελάνη προβολής 
προσφέρεται πολύ καλύτερα· ωστόσο, η επιφάνεια προβολής αυτή είναι τόσο τραχιά που δεν είναι κατάλληλη για παραγωγή ασπροπινάκων που 
καθαρίζονται χωρίς νερό. Η Smit Visual προσφέρει μία μοναδική, υβριδική πορσελάνη: τη λευκή ματ. Αυτό το υλικό προσφέρει τον τέλειο συμβιβασμό 
ανάμεσα στις ιδιότητες προβολής και τη δυνατότητα καθαρισμού χωρίς νερό. Η επιφάνεια μειώνει τις αντανακλάσεις, αλλά παρόλα αυτά καθαρίζεται τέλεια 
χωρίς νερό. Οι πίνακες προβολής μας με λευκή πορσελάνη ματ σχηματίζουν έναν ουσιαστικό συνδυασμό με διαδραστικά προβολικά. Ένα επιπλέον 
πλεονέκτημα: η επίπεδη επιφάνεια των πινάκων μας εξασφαλίζει τέλεια προβολή ακόμα και σε εξαιρετικά κοντινή προβολή.

Συχνές Ερωτήσεις Περισσότερες πληροφορίες στο conceptum.gr
GR
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• Μπορείτε να μου πείτε περισσότερα για τους τυπωμένους πίνακες;

 που μπορούν να 
τυπωθούν για να επιλέξετε: ασπροπίνακες, πίνακες οργανογράμματος, διαχωρίσματα, τοίχοι παρουσίασης, πίνακες αποτύπωσης έργων τέχνης δικών σας 
ή των παιδιών σας, πλαϊνές πλάκες πινάκων πολλαπλών επιφανειών, ερμάρια και τα λοιπά. Οι πίνακες τυπώνονται χρησιμοποιώντας μία ειδική διαδικασία, 
αλλά παραμένουν μαγνητικοί και καθαρίζονται χωρίς νερό. Αντί το τύπωμα να γίνεται στην επιφάνεια του πίνακα, το μελάνι ενσωματώνεται σε αυτόν. 
Επομένως προστατεύεται από εξωτερικούς παράγοντες (όπως το φως του ηλίου και η χρήση μαγνητών). Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 
επίστρωση του πίνακα δεν αντιστέκεται στις χαρακιές όπως η πορσελάνη μας! Επομένως προσοχή με αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να αφήσουν 
χαρακιές στην επιφάνεια του πίνακα. Ρωτήστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας για τις προδιαγραφές παροχής ψηφιακών έργων τέχνης.

• Ποιοι είναι οι όροι προσφοράς της Smit Visual;
Για μία περίληψη των τωρινών μας όρων προσφοράς, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

• Wie kann ich ein Weißwandtafel so behandeln, dass ich es möglichst lange verwenden kann?
Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie Ihre Weißwandtafel gründlich mit einem sauberen, feuchten Lappen abwischen. Verwenden Sie nur spezielle 
Boardmarkers, vorzugsweise von Smit Visual. Im Gebrauch empfiehlt es sich, die Tafel einmal wöchentlich mit einem Tuch und dem speziellen 
Reinigungsspray von Smit Visual abzuwischen, um eventuelle Markerresten zu entfernen und die gute Wischbarkeit aufrechtzuerhalten. Wenn Sie beim der 
Bestellung der Tafel gleich ein Starterkit mitbestellen, verfügen Sie über alle Mittel, die für die sachgerechte Wartung notwendig sind. Bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch und regelmäßiger Wartung hat Ihre Weißwandtafel eine sehr lange Lebensdauer (siehe Garantie).
 Achtung! Eine Kreidetafel darf NIEMALS mit Reinigungsmitteln behandelt werden, wie mild auch immer! Sie dürfen hierfür nur Wasser benutzen. Dies hat 
mit der aufgerauhten, ‘offenen’ Struktur der Oberfläche zu tun.

• Wie sind die klassischen Tafeln aufgebaut?
Die klassischen Weißwandtafeln bestehen aus einer Schicht aus emailliertem oder lackiertem Stahl, einen Träger (in der Regel Span-platte) und einer 
galvanisierter Rückplatte. Pintafeln bestehen aus einer Filz- oder Preßkorkenschicht mit einem Träger aus Weichboard und einer Rückseite aus MDF. Pintafeln 
aus Bulletin sind mit einer MDF-Rückplatte ausgestattet.

• Wie sieht’s mit der Gewährleistungsdauer der Tafeln aus?
Bei vorschriftsmäßiger Verwendung mit Markern und Sprays von Smit Visual beträgt die Gewährleistungsdauer für die Oberfläche einer emaillierten 
Stahlschreibtafel 25 Jahre. Damit garantieren wir, dass Sie während eines Zeitraums von 25 Jahren jegliche Schrift leicht mit einem Weißwandtafelwischer 
werden abwischen können, bestimmungsgemäße Verwendung vorausgesetzt. Bei lackierten Stahltafeln beträgt der Gewährleistungszeitraum 12 Monate.

• Sie stellen auch Schultafeln her. Was ist der Unterschied zwischen einer Weißwandtafel und einer Schultafel? 
Wir verwenden den Ausdruck Weißwandtafel für die klassische weiße Schreibtafel, die fest in vielen Büros hängt. Eine Schultafel ist in der Regel eine größere, 
höhenverstellbare Tafel, wie beispielsweise in Schulen und Hörsälen verwendet wird. Für die Höhenverstellung werden Pylone oder (verdeckte) 
Schiebemechanismen verwendet. Ferner ist eine Schultafel oftmals eine Kreidetafel, die allerdings in Büros nur selten angewandt wird. Die Schultafeln sind 
meistens ausgerüstet mit Seitenflügeln, Schmutzauffangrinnen und sehr stabile Kreide-/Mar-kerablagen über die gesamte Länge.

• Liefert Smit Visual auch an Endabnehmer?
Nein. Wir arbeiten mit einem ausgedehnten Netzwerk ausgewählter Fachverkäufer. Um einen solchen Fachverkäufer in Ihrer Nähe zu fin-den, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit unserer Abteilung Customer Service auf. 

• Liefern Sie auch Produkte ins Ausland?
Unser Absatzgebiet umfasst derzeit mehr als 50 Länder innerhalb und außerhalb Europas. Der größte Teil des Umsatzes (65 - 70 %) wird im Ausland 
realisiert.

• Stellt Smit Visual auch Maßarbeit her?
Sicher doch. Aufgrund unserer spezifischen Produktkenntnisse, unserer flexiblen Einstellung und mit Hilfe unserer Spezialmaschinen kön-nen wir nahezu 
jeden Produktwunsch erfüllen. Neue Modelle lassen sich schnell realisieren, individuelle Kundenwünsche sind einfacher zu verwirklichen. Maßarbeit ist 
womöglich unsere größte Stärke.

• Warum soll ich mich für Smit Visual entscheiden?
Weil wir unseren Kunden mehr bieten als eine gute Produktqualität. Auch Service, Garantie, Mitdenken, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind für uns 
Grundbegriffe. Bei uns steht der Kunde an zentraler Stelle. Flexibel bleiben ist eine unserer Hauptzielsetzungen. Dadurch gilt Ihnen unsere ganze 
Aufmerksamkeit. 

• Was ist der Unterschied zwischen einer Weißwandtafel aus lackiertem Stahl und einer Weißwandtafel aus
emailliertem Stahl?
Email ist faktisch eine Glasschicht, die während eines Erhitzungsprozesses (800° C) auf eine Stahlplatte aufgetragen wird. Die Qualität eines aus emailliertem 
Stahl hergestellten Board ist sehr hoch. Lackierter Stahl ist eine wirtschaftliche Alternative zum emaillierten Stahl. Während letzterer eine sehr lange 
Lebensdauer aufweist, wird der lackierte Stahl im Laufe der Zeit in punkto Abwischbarkeit nachlassen. Grund dafür sind Haarrisse in der Lackschicht der 
Schreibfläche, die sich allmählich mit Markertinte füllen. Wann das passiert, richtet sich nach der Nutzungsintensität des Boards, jedoch lässt sich nicht 
vermeiden, dass lackierte Stahltafeln mit der Zeit grau werden.

More information, please visit smit-visual.com FAQ

DE
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• Was ist der Unterschied zwischen den Systemen PartnerLine Rail und Design Rail?
Design Rail gibt es als Einzel- und Doppelrail, während PartnerLine nur als Doppelrail verfügbar ist. Außerdem wurden für Design Rail spe-zielle 
Sicherheitsecken entwickelt, damit die Tafeln und andere Railprodukte durch die Ecke des Raumes geführt werden können ohne sie von der Schiene 
nehmen zu müssen.

• Gibt es Kreidetafeln aus emailliertem Stahl?
Jawohl, und die Schreibfläche einer Kreidetafel ist genauso stabil wie jener einer emaillierten Weißwandtafel. Es handelt sich hierbei ledig-lich um eine 
‘aufgerauhte’ Variante einer Schreibfläche für die Markertafel. Ansonsten ist der Herstellungsvorgang nahezu identisch.

•  Was ist matt weiß emailliertem Stahl? 
Emailliertem Stahl wird für eine Reihe von Konfigurationen für die visuellen Präsentationsmittel verwendet. Denken Sie an grünem Kreidestahl auf 
Schultafeln oder hochglänzend emailliertem Stahl. Hochglanzlack Stahl ist nicht geeignet für Projektion. Die glatte Oberfläche reflektiert das Licht zu viel. 
Spezieller Projektionsstahl behauptet sich viel besser, jedoch ist dies Projektionsfläche so rau, dass es nicht geeignet ist für die Herstellung von trocken-
löschbaren Whiteboards. Smit Visual bietet eine einzigartige Hybrid-Variante emailliertem Stahl: matt weiß. Dieses Material bietet einen perfekten 
Kompromiss zwischen Projektion-Eigenschaften und Löschbarkeit. Die Oberfläche reduziert Reflexionen, kann aber immer noch vollkommen trocken 
gelöscht werden. Unsere Projektionstafeln mit matt weißem Emailstahl bilden eine sinnvolle Kombination mit interaktiven Projektoren. Ein weiterer Vorteil: 
die flache Oberfläche unseres Boards sorgt für eine perfekte Projektion sogar mit ultra-kurzem Projektionsabstand.

• Können Sie etwas mehr über das Bedrucken von Tafeln erzählen?
Durch neue Techniken ist das Bedrucken von Tafeln sehr einfach und bezahlbar geworden, auch für ein Einzelstück. Sie liefern uns die digitale Datei, mit 
einem Layout in der tatsächlichen Größe, und wir übernehmen den Rest! Sie können aus verschiedenen, bedruckbaren Produkten wählen: Weißwandtafeln, 
Planungstafeln, Trennwände, Präsentationswände, Kinderschreibtafel, Flügel von mehrflächigen Tafeln oder Kabinettschränken usw. Die Tafeln werden auf 
eine spezielle Weise bedruckt, sie bleiben jedoch magnetisch und trocken abwischbar. Die Farbe gelangt nicht direkt auf die Tafelfläche. Auf diese Weise wird 
die Farbe vor Einflüssen von außen geschützt (Sonnen-licht, Gebrauch von Magneten). Achtung: Es wird eine spezielle Beschichtung verwendet; diese 
Beschichtung ist nicht kratzfest, was Sie sonst von unserem Emailstahl gewöhnt sind! Seien Sie daher vorsichtig mit scharfen Gegenständen oder Objekten, 
die Kratzer auf der Tafe-loberfläche verursachen können. Fordern Sie bei unserer Abteilung Customer Service die Spezifikationen der bereit zu stellenden 
digitalen Datei an. 

• Was sind die Lieferbedingungen von Smit Visual?
Unsere Abteilung Kundendienst gibt Ihnen gern eine Übersicht der geltenden Lieferungsbedingungen.

• How can I best preserve my whiteboard?
Before the first usage you should clean the whiteboard with a clean, damp cloth. Only use special whiteboard markers, preferably from Smit Visual. During 
the use it is best to clean the board intensively with a cloth and our specially developed cleaning spray, at least once a week. This will remove any marker 
residue and guarantees proper era-sability. If you purchase a starter kit together with your whiteboard you will immediately have everything you need to use 
your board in the best possible way. Under normal circumstances your whiteboard can probably outlast you (see Garantuee). 
Please note: a chalk board may not be treated with any kind of detergent, however mild it may be! You should only use clean water on the surface. This has to 
do with the more ‘open’ structure of the material.

• How are the classic boards built?
The classical whiteboard consists of a layer of enamel steel or coated steel, a carrier (usually chipboard) and a galvanized steel sheet as bac-king material. 
Pin boards are made of a thin layer of felt or cork material, pressed onto a carrier
of softboard and a backing sheet of MDF material. Bulletin boards only have a MDF carrier.

• What kind of guarantee is there on a board?
When used according to the guidelines set out above, with markers and cleaning spray form Smit Visual, we will give a 25 year warranty on the erasability 
of the enamel steel writing surface. For coated steel surfaces we will guarantee 12 months of usage, providing of course all boards are treated properly. 

• What is the difference between a whiteboard and a college board?
We use the term whiteboard for the classic white writing board that is mostly mounted in offices. A college board is usually bigger and height adjustable, 
meant for use in schools or auditoriums. For adjusting the height mostly a (hidden) mechanism is used or aluminium sliding columns. Furthermore a college 
board is still mostly a chalk board, where in offices marker are more widely used. Most college boards have wings, dust trims and large chalk trays over the 
full length of the board.

• Does Smit Visual supply directly to end users?
No. We only supply our materials through an extensive network of selected dealers. For locating a dealer near you please contact our custo-mer service.

• Do you export outside of Holland?
Our products find their way into more than 50 countries, in and outside Europe. The largest part of our turnover (65-70%) comes from export.

Συχνές Ερωτήσεις        Περισσότερες πληροφορίες στο conceptum.gr

GB

www.conceptum.gr
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• Does Smit Visual produce to customer specifications?
Yes we do. Because of our specific product knowledge, flexible attitude and specialist machine park we can produce nearly any wished size, thickness or 
profile type. New models can be prototyped rapidly and individual customer wishes can be honoured. Tailor made production may very well be our strongest 
point.

• Why would I choose for Smit Visual?
Because we offer our customers more than just good quality. To us service, warranties, flexibility and accuracy are fundamental. We put our customers in the 
middle. Maintaining our flexibility is one of our main goals. You will get the attention you deserve.

• What is the difference between coated steel and enamel steel whiteboards?
Enamel actually is a glass layer that is heated up to 800°C and than burned onto a steel plate. This assures a very high quality writing surface. Whilst enamel 
steel has a very long lifespan, coated steel will eventually start to show problems in erasing. This problem is caused by very small cracks that are formed in 
the surface and that fill up with marker ink. When this problem occurs is hard to predict, because of variables like frequency in usage and markers used. 
However, it is inevitable that coated steel will start to show defects eventually.

• What is the difference between the PartnerLine Rail and the Design Rail system?
Design rail is available for single and double use, where PartnerLine is only available as a double rail. Furthermore we have developed a special corner piece 
for Design rail that allows you to move a rail item through the corner of the room without taking it down from the rail.

• Are the chalk boards made of enamel steel as well?
Yes, the writing surface of a chalk board is just a solid as that of an enamel whiteboard. For chalk we simply use a roughened type of the same surface. 
The production process is almost identical.

• What is matt white enamel steel?
Enamelled steel is used for a range of configurations for visual presentation. Think of green chalk on blackboards or High gloss enamel steel. High gloss 
enamel steel is not suitable for projection. The smooth surface reflects light too much. Special projection steel lends itself much better; however, this 
projection surface is so rough that it is not suitable for production of dry erasable whiteboards. Smit Visual offers unique hybrid variant enamel steel: matt 
white. This material offers a perfect compromise between projection properties and dry erasability. The surface reduces reflections but can still be perfectly 
dryerased. Our projection boards with matt white enamel steel form a meaning-ful combination with interactive projectors. An additional advantage: the 
flat surface of our boards ensures perfect projection even with ultra-short projection.

• Can you tell me more about printed boards?
New technology now makes it easy to produce very affordable printed boards – even if you only want one. You supply a digital file of the artwork in the 
actual size to be printed and we take care of the rest! There are various printable products that you can choose from: white-boards, planning boards, 
partition walls, presentation walls, display boards for toddler artwork, side panels of multi-surface boards, cabinets, etcetera. The boards are printed using a 
special process, but they are still magnetic and dry- erasable. Rather than being printed on the surface of the board, the ink is actually incorporated in the 
board. So it is protected against external factors (such as sunlight and the use of magnets). However, it is important to note that the coating on the board is 
not scratch-resistant like our enamelled steel! So be careful with sharp items that might leave scratches on the surface of the board. Ask our Customer 
Service Department about the specifications for supplying digital artwork.

• What are the supply terms and conditions of Smit Visual?
For a summary of our current supply terms and conditions, please contact our Customer Services department.

More information, please visit smit-visual.com FAQ 

Befestigungsmaterial 
Weißwandtafeln

Mounting material 
whiteboards

Υλικό Εγκατάστασης 
Ασπροπινάκων

Αντικριστοί Βραχίονες 
Spiegelbefestigung 
Mirror mounting

Βραχίονες Omega 
Omega-befestigung 
Omega mounting
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

enamel steel = πορσελάνη

coated steel = σμάλτο

enamel steel matt = πορσελάνη ματ

projection steel = πορσελάνη βελτιωμένης προβολής

clamp = πιάστρα

cabinet = ερμάριο

flipchart = πίνακας σεμιναρίων

profile = διατομή

pin board = πίνακας ανακοινώσεων

Perlon cord = πετονιά Perlon

paper suspension points = σημεία ανάρτησης φύλλων

touch/interactive beamer = διαδραστικό προβολικό 

projector trolley = τροχήλατη βάση προβολικού

softline frame = στρογγυλεμένο πλαίσιο

anodized aluminium = ανοδιωμένο αλουμίνιο (=ενισχυμένο με ηλεκτροχημική 
διαδικασία)

RC = ρητίνη

chassis = βάση (συνήθως ενσωματωμένη και τροχήλατη)

crossbeam = διαδοκίδα
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Smit Visual - Το Μέγεθος μετράει
Για ενισχύσετε τη δύναμη του μηνύματός σας, το μέγεθος πράγματι μετράει. 
Όταν χρησιμοποιείτε τις σωστές οπτικοακουστικές λύσεις, εξασφαλίζεται η 
προσοχή στην τάξη. Η Smit Visual έχει ενώσει τις δυνάμεις της με τα 
διαδραστικά προβολικά της Epson· κορυφαία προϊόντα στον τομέα των 
εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η Smit Visual προσφέρει πακέτα όλα-σε-ένα των 
οποίων το μέγεθος και η τιμή πραγματικά μετράνε.

Το μέγεθος όντως κάνει τη διαφορά!

“Το Μέγεθος μετράει”

Πακέτα όλα-σε-ένα

100” επιφάνεια προβολής 

Κουτί Ελέγχου & Συνδέσεων 

Σετ ηχείων

Λογισμικό SMART notebook  

5 χρόνια εγγύηση

Χαμηλό κόστος πακέτων

Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
The Netherlands

SMIT VISUAL SUPPLIES BV
T
F
E

+31(0)40-280 85 00
+31(0)40-286 76 15 
info@smit-visual.nl 

www.smit-visual.com

Πακέτο 1 Πακέτο 2

Πίνακας προβολής
Smit Visual:

Πίνακας προβολής μίας επιφάνειας 150x240 εκ., 
επιτοίχια εγκατάσταση

Πίνακας προβολής μίας επιφάνειας 150x240 εκ., 
σε στύλους

Κωδικός είδους: 18500.001 18500.003

Πακέτο 3 Πακέτο 4 Πακέτο 5 Πακέτο 6

Πίνακας προβολής
Smit Visual:

Πίνακας προβολής μίας 
επιφάνειας 135x216 εκ., 
επιτοίχια εγκατάσταση

Πίνακας προβολής πολ. 
επιφανειών 135x216 εκ. 
επιτοίχια εγκατάσταση

Πίνακας προβολής μίας 
επιφάνειας 135x216 εκ., 
σε στύλους

Πίνακας προβολής πολ. 
επιφανειών 135x216 εκ., 
σε στύλους

Κωδικός είδους: 18500.005 18500.006 18500.007 18500.008

Πακέτα Epson EB-585Wi - περιλαμβάνουν σετ ηχείων, κουτί ελέγχου και συνδέσεων και λογισμικό SMART notebook

Πακέτο 7 Πακέτο 8 Πακέτο 9 Πακέτο 10

Πίνακας προβολής
Smit Visual:

Πίνακας προβολής μίας 
επιφάνειας 135x216 εκ., 
επιτοίχια εγκατάσταση

Πίνακας προβολής πολ. 
επιφανειών 135x216 εκ., 
επιτοίχια εγκατάσταση

Πίνακας προβολής μίας 
επιφάνειας 135x216 εκ., 
σε στύλους

Πίνακας προβολής πολ. 
επιφανειών 135x216 εκ., 
σε στύλους

Κωδικός είδους: 18500.009 18500.010 18500.011 18500.012

Πακέτα Epson EB-575Wi - περιλαμβάνουν σετ ηχείων, κουτί ελέγχου και συνδέσεων και λογισμικό SMART notebook

Όταν επιλέγετε ένα από τα παραπάνω πακέτα επωφελείστε από τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
- Ειδικές τιμές πακέτων που περιλαμβάνουν σετ ηχείων, κουτί ελέγχου και συνδέσεων και λογισμικό SMART Notebook.
- 5 χρόνια εγγύηση για το προβολικό και 25 χρόνια για την επιφάνεια γραφής του πίνακα προβολής.
- Με τα πακέτα μας, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο: όλο το απαραίτητο υλικό, διαδραστικό λογισμικό 

και εγγύηση. Εξοικονομήστε χρήματα και κόπο! 

To Μέγεθος μετράει - Πακέτα 

Πακέτα Epson EB-595Wi - περιλαμβάνουν σετ ηχείων, κουτί ελέγχου και συνδέσεων και λογισμικό SMART notebook

Δείτε την ιστοσελίδα μας:

WWW.SMIT-VISUAL.COM * Εξαιρείται το κόστος εγκατάστασης



Γιατί “Το Μέγεθος μετράει”;

100” επιφάνεια γραφής
Η κοστολόγηση μίας όλα-σε-ένα λύσης για πίνακες προβολής ισούται με μία οθόνη αφής 70”, 
όπου η επιφάνεια προβολής της λύσης για  πίνακα προβολής είναι πάνω από δύο φορές 
μεγαλύτερη (204%). 

Το γνωρίζατε αυτό;
Έρευνες έχουν δείξει ότι το 58% των μαθητών δεν μπορούν να διαβάσουν το περιεχόμενο μίας οθόνης 
αφής 70” όταν αυτή είναι τοποθετημένη σε μία αίθουσα διδασκαλίας κανονικού μεγέθους.
- Πηγή: AV Technology

Πολυλειτουργικότητα
Ασπροπίνακας με τέλεια χαρακτηριστικά προβολής (λευκός ματ), μαγνητικός, γραφής και 
καθαρίζεται χωρίς νερό
Ασπροπίνακας που διατηρεί τη λειτουργικότητα του όταν δεν χρησιμοποιείται το προβολικό
Μπορούν να γραφτούν σημειώσεις πάνω από την προβαλλόμενη εικόνα
Πέρα από την επιφάνεια προβολής, επιπρόσθετα φτερά ασπροπίνακα προσφέρουν επιπλέον 
επιφάνεια γραφής

Ποιότητα (εικόνας)

Τιμή

Μπροστινός αντί για οπίσθιος φωτισμός - ήπιος στο μάτι
Ματ λευκή επιφάνεια προβολής αντιανακλαστική (60% ανάκλαση)
Απεριόριστη προβολή - η προβαλλόμενη εικόνα φαίνεται από όλες τις γωνίες
Απευθείας γραφή στην εικόνα, χωρίς πλάκα γυαλιού ανάμεσα. Αυτό είναι πολύ πιο 
ευχάριστο και ακριβές

Ένα πακέτο προβολής SMIT VISUAL απαιτεί σημαντικά μικρότερη επένδυση από 
την πιο οικονομική οθόνη αφής
Έξυπνη επένδυση: προσφέρετε περισσότερες τοποθεσίες με μία διαδραστική λύση

Εγγύηση
5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για το προβολικό 
και τον πίνακα προβολής
Λάμπα: 3 χρόνια ή 3.000 ώρες χρήσης
Εγγύηση 25 χρόνων για την επιφάνεια γραφής 
του πίνακα προβολής
Εγγύηση 2 χρόνων για το κουτί ελέγχου και 
συνδέσεων + σετ ηχείων

16 W 16 W 16 W

Epson EB-595Wi Epson EB-585Wi Epson EB-575Wi

Προβολικά

Αξεσουάρ

Κουτί ελέγχου και συνδέσεων Epson ELPCB02

Κεντρική μονάδα ελέγχου εικόνας/ήχου: ελέξτε 
το short throw Epson προβολικό σας (διακόπτης 
ρεύματος, σίγαση εικόνας/ήχου, ένταση, πηγές 
εισόδου)· επιτοίχια εγκατάσταση· δεν απαιτείται 
τηλεχειριστήριο.

Σετ ηχείων Epson ELPSP02

2 μικρού μεγέθους ηχεία (με 
ενσωματωμένο ενισχυτή), με ισχυρό ήχο 30 
Watt. Για εγκατάσταση στον τοίχο ή δίπλα 
στο προβολικό. Εύκολος έλεγχος έντασης, 
πρίμα και μπάσο. Τα ηχεία μπαίνουν 
αυτόματα σε standby όταν δεν υπάρχει 
σήμα και μετά ενεργοποιούνται αυτόματα 
όταν εντοπίζουν σήμα ήχου. Υποστηρίζει 2 
εισόδους και μία επιπλέον έξοδο για χρήση 
με πολλαπλές συσκευές.

Λογισμικό SMART notebook 15.2.

Εύκολη και γρήγορη δόμηση μαθημάτων με 
τα πολλά εύληπτα εργαλεία και λειτουργίες. 
Μέσω της συμπεριλαμβανόμενης 1 έτους 
άδειας χρήσης του SMART Notebook (η 
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 4 
υπολογιστές/λάπτοπ) ειδικές λειτουργίες 
όπως συντήρηση τεχνικής υποστήριξης 
μέσω διαμοιρασμού υλικού διδασκαλίας, 
συμβουλές και ιστορίες επιτυχίας άλλων 
δασκάλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
το SMART exchange.

Πίνακες προβολής

Πίνακας προβολής Extraflat 
Επιτοίχια εγκατάσταση
Πίνακας προβολής (1:2) για διαδραστικά 
προβολικά (αφής). Πάρα πολύ επίπεδος 
(extraflat) με πολύ λεπτό πλαίσιο 
αλουμινίου και καινοτόμα κατασκευή 
"σάντουιτς". Κεντρική επιφάνεια: λευκή 
πορσελάνη ματ. Προαιρετική θήκη για 
μαρκαδόρους.

Πίνακας προβολής πολ. επιφανειών Extraflat 
Επιτοίχια εγκατάσταση
Πίνακας προβολής (16:10) για διαδραστικά 
προβολικά (αφής). Πάρα πολύ επίπεδος 
(extraflat) με πολύ λεπτό πλαίσιο αλουμινίου και 
καινοτόμα κατασκευή "σάντουιτς". Κεντρική 
επιφάνεια: λευκή πορσελάνη ματ. Φτερά: 
πορσελάνη. Προαιρετική θήκη για μαρκαδόρους.

Πίνακας προβολής Extraflat 
σε στύλους
Πίνακας προβολής (1:2) σε στύλους για 
διαδραστικά προβολικά (αφής). Πάρα πολύ 
επίπεδος (extraflat) με πολύ λεπτό πλαίσιο 
αλουμινίου και καινοτόμα κατασκευή 
"σάντουιτς". Κεντρική επιφάνεια: λευκή 
πορσελάνη ματ. Προαιρετικά φτερά: λευκή 
πορσελάνη ματ. Συμπερ. 2 θήκες 30 εκ. από 
αλουμίνιο για μαρκαδόρους. Συνεχώς 
ρυθμιζόμενος σε ύψος, πολύ συμπαγής 
κατασκευή.
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