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PROJECTION SOLUTIONS

"Η δεξιοτεχνία μου,
η άποψή σου"
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ MICA

Χωρίς γυαλάδες

MICA PROJECTION BOARDS

Γωνία θέασης

5% gain, 1.8

φωτεινότητα αντανάκλασης (cd/m 2)

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.
Διαθέτει gain της τάξης των 1.8 (5%),
κάνοντας τον κατάλληλο για προβολές
μεγάλης απόστασης.
Είναι μαγνητικός και επιτρέπει τη γραφή με
μαρκαδόρους πίνακα.
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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 longthrow Projektion. Magnethaftend und
bescheibbar.

Αριθμός Χρώματος

B-952-MM

Επίπεδο Γυαλάδας

Περίπου 20%

14

Κατάλληλο για
χρήση μαρκαδόρου

Projection
Board Mica

Projektionstafeln
Mica

Πίνακας Προβολής
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.

(GS45°)

12
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5° gain

952 Οθόνη Mica

8
6

Ένταση φωτισμού: 70 lux
Διαθέσιμο μπλε φως.
Μετρήθηκε από απόσταση 2 μέτρων.

4
2

Πάχος ατσάλινου φύλλου

Περίπου 1.8

Πίνακας προβολής Mica
Projection board Mica

Περίπου 0.5 χλστ.

Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Κωδικός είδους
Article number
11103.362
11103.361
11103.360
11103.363
11103.367
11103.366
11103.365

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

PROJECTION REVOLVING BOARDS

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.

200

2

150

207

120

Περιστρεφόμενοι πίνακες με πλαίσιο RC, combi πορσελάνης/
πορσελάνη προβολής
Revolving boards RC-frame, combi enamel/projection steel

210
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Κωδικός είδους
Article number
13009.124

 Acc.: p. 218-223, 227
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ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

PROJECTION GLASS BOARDS

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.

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.

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.

Γυάλινος πίνακας προβολής
Ορατή αναλογία μετάδοσης

90,15%

Αναλογία ορατής αντανάκλασης

13,04%

Πάχος γυάλινου πίνακα

4 χλστ.

Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Γυάλινοι πίνακες για προβολή
Glass boards for projection

4:3

16:9
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Κωδικός είδους
Article number
14700.400
14700.401

 Acc.: p. 218-224, 227
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ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

PROJECTION SCREENS

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).
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).

GB

Projection screen handoperated 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).

153

180

203 244

8

8

Χειροκίνητη οθόνη προβολής Regular, μορφής 1:1
Projection screen hand-operated Regular, format 1:1
153 180 203 244

		

1:1

		
		

Housing size

183

7

7

Κωδικός είδους
Article number
14007.309
14007.307
14007.305
14007.303

135

153

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

		
		

Μέγεθος θήκης
Housing size

		
180 203 244

4:3

Κωδικός είδους
Article number
14007.317
14007.316
14007.315

Χειροκίνητη οθόνη προβολής Regular, μορφής 16:10
Projection screen hand-operated Regular, format 16:10
7

227

7

147

186

		

190

		
		

Μέγεθος θήκης
Housing size

Κωδικός είδους
Article number
14007.320
14007.319
14007.318

244 300

16:10
www.conceptum.gr
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ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

PROJECTION SCREENS
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).
	

Bildleinwand elektrisch
Regular

Mattweiße, geräuschlose, elektrische
betätigte Bildleinwand. Schwarze Umrahmung (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).
	

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).

203 244

8

8

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

		
		

Housing size

Κωδικός είδους
Article number
14007.348
14007.347

Ηλεκτρική οθόνη προβολής, μορφής 4:3
Projection screen electric Regular, format 4:3
203 244

Μέγεθος ΥxΦ

1:1

		
		

Κωδικός είδους
Article number
14007.352
14007.351
14007.350

Μέγεθος θήκης
Housing size

Κωδικός είδους
Article number
14007.355
14007.354
14007.353

180 211

10

10

Μέγεθος θήκης
Housing size

155

Ηλεκτρική οθόνη προβολής, μορφής 16:10
Projection screen electric Regular, format 16:10
Μέγεθος ΥxΦ

		
		

180 203 244

4:3
7

227

7

186

Τηλεχειριστήριο για ηλεκτρική οθόνη προβολής Regular
Remote control for electrical projection screen Regular

167

Κωδικός είδους
Article number
14007.370

16:10

190

244 300
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PROJECTION SCREENS

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.

Projection screen tripod

GB

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.

203
180

180
153

203

153

		
81

		 Κωδικός είδους
		
Article number

70

14007.323

1:1

Τρίποδη οθόνη προβολής, μορφής 4:3
Projection screen tripod, format 4:3

183

153

244
203

Κωδικός είδους
Article number
14007.341
14007.339
81

70

4:3

www.conceptum.gr
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ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
	

PROJECTION SCREENS

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.
	

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.

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

196

		

224

194

125

147

175

66

14007.367

18,5

215

11

11

58
195

		 Κωδικός είδους
		
Article number

18,5
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PROJECTION SCREENS

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.

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

180

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

120

135

4:3

181

4:3

		

174

8,5

24,5

160

160

Οθόνη προβολής Mobile Compact, μορφής 1:1
Projection screen Mobile Compact, format 1:1
1:1

202

		 Κωδικός είδους
		
14007.181

52
24,5

194

8,5

65

209

160

		 Κωδικός είδους
		
Article number
14007.182

174

www.conceptum.gr
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8,5

33
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ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

GR

PROJECTION SCREENS

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.

Οθόνη προβολής μοντέλου πίνακα
Projection screen table model
Κωδικός είδους
14007.360
14007.361
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ACCESSORIES

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.

14007.371

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.

14007.372

Βραχίονες τοίχου για χειροκίνητες/ηλεκτρικές οθόνες
Wall brackets for hand-operated/electrical screen
Κωδικός είδους
Article number
14007.371

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

14007.186

Κωδικός είδους
Article number
14007.372

Ραβδί τραβήγματος για χειροκίνητες οθόνες
Pull rod for hand operated screens
Κωδικός είδους
Article number
14007.186

Τηλεχειριστήριο για ηλεκτρικές οθόνες προβολής
Remote control for electrical projection screen
Κωδικός είδους
Article number
14007.370

14007.370

www.conceptum.gr
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ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

PROJECTOR BRACKETS

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.
Διαθέτει σύστημα διαχείρισης καλωδίων και
είναι διαθέσιμο σε διάφορα τυπικά μήκη.
D
Projektor-Deckenhalterung
Universelle und zeitsparende Pro-jektorDeckenhalterung. 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.

14038.215

14038.210

14038.220

14038.221

14038.222

15

90 - 150

7

60 - 90

5,8

15

4,5

16,5

Βάση προβολικού για ταβάνια
Projector ceiling mount

Max 36

Κωδικός είδους
Article number
14038.215
14038.210
14038.220
14038.221
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PROJECTOR TABLES AND TROLLEYS

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 Overheadprojektortisch 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.

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

70-104
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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 zusammengeklappt 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.

40
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3

Βάση στήριξης προβολικού Colossus
Projector table Colossus
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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.

15°
50

40
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Τροχήλατη βάση προβολικού Flexsol
Projector trolley Flexsol
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Βάση στήριξης προβολικού Masterstand

Συμπαγής βάση στήριξης προβολικού από σμάλτο με
μαύρη επικάλυψη και δύο συμπαγείς τροχούς (Ø12 εκ).
Διαθέτει 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 projector 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.
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Βάση στήριξης προβολικού Masterstand
Projector table Masterstand
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