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Mobilné fl ipcharty

Flipcharty mobilné
Vysoko ergonomický dizajn, základňa v tvare hviezdy s 5-timi aretova-
teľnými kolieskami zaručuje ľahkú pojazdnosť. Postranné magnetické 
odnímateľné rameno sa dá podľa potreby aplikovať na pravú alebo ľa-
vú stranu tabule. Vhodné na použitie papiera v rolke, ako aj na všetky 
dostupné druhy formátových blokov. Držiak bloku je zároveň odklada-
ciou lištou na popisovače. Súčasťou balenia je rolka papiera a popiso-
vač. Tri farebné úpravy.

Rolka papiera obsahuje 35  m mimoriadne kvalitného bezdrevitého 
a bezchlórového bieleho papiera plošnej hmotnosti 80 g / m².

Obj. kód Názov Rozmery v × š Cena €

1 LM1510 00 Flipchart SILVERTEC mobilný 103 × 70 cm 306,–
2 LM1510 01 Flipchart BLACKTEC mobilný 103 × 70 cm 306,–
3 LM1510 02 Flipchart WHITETEC mobilný 103 × 70 cm 306,–

LM1569 00 Rolka papiera pre SILVERTEC 0,64 × 35 m 18,80

Technické parametre:

• nepopisovateľný magnetický povrch v striekanej úprave
• jedno postranné magnetické sklápateľné rameno
• nastaviteľná výška 170 – 210 cm
• priemer podstavy 70 cm
• hmotnosť 21,5 kg.

Flipchart PROFESSIONAL Triangle mobilný
Flipchart atraktívneho dizajnu. Pevná a  robustná konštrukcia s  po-
strannými ramenami, robustným vyklápacím držiakom papierových 
blokov s variabilným uchytením všetkých štandardných formátov a vy-
klápacou odkladacou lištou na odkladanie popisovačov. Štýlová zák-
ladňa s  5-timi kolieskami (2 z  nich s  aretáciou) pre ľahké posúvanie. 
Magnetický povrch umožňuje používanie magnetov a keramická úpra-
va povrchu popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi Legamas-
ter. Nastaviteľná výška pre ideálnu úroveň písania.

Obj. kód Názov Rozmery v × š Cena €

4 LM1535 00 Flipchart PROFESSIONAL Triangle mobilný 105 × 68 cm 286,–

Technické parametre:

• popisovateľný magnetický povrch v keramickej úprave odolnej voči drobnému 
poškriabaniu

• 2 postranné magnetické výsuvné ramená
• maximálna výška 205 cm
• zastavaná plocha 72 × 60 cm
• rozmery 105 × 68 cm
• hmotnosť 15,5 kg.

variabilné uchytenie bloku prítlačná lišta hrana na trhanie papiera

odkladacia lišta„nekonečný“ papier postranné rameno

háčik na zadnej straneodkladacia lišta
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kolieska s aretáciou
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papier v rolke
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