ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
VERBESSER- & PLANUNGSTAFELN
IMPROVEMENT & PLANNING BOARDS

"∆ηµιουργώ

αποδοτικότητα"

VISUAL MANAGEMENT - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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.

VISUAL MANAGEMENT - INTRODUCTION

D

Visual Management

GB

Visual Management

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

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:

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

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

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.

Combining your board with one of our
mounting systems and the Visual Management accessories directly ensures you to
have created a comprehensive solution.
In addition to the standardized Visual Management 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.

Θα χαιρόµασταν πολύ να σας βοηθήσουµε
να επιλέξετε την πιο κατάλληλη λύση.
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VISUAL MANAGEMENT - INTRODUCTION

Πρότυποι πίνακες Visual Management
GR

Πίνακες Visual Management

D

Visual Management Boards

GB

Visual Management Boards

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.

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

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.

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

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

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:

Πίνακας απόδοσης
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων:

www.conceptum.gr
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Πίνακας Ποιότητας με πλαίσιο Softline
Quality Board softline frame
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
11103.520
11103.998

 Acc.: p. 150-164
Πίνακας " Ελέγχου Ποιότητας"
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.
! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα
προτεινόµενα αξεσουάρ.

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 Infotaschen (Zeite 156, 157) gibt Ihnen die
Flexibilität Ihre aktuelle Qualitätskenn-zahlen
zu zeigen.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes
Zubehör.
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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.
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Πίνακας Ποιότητας και Ασφαλείας με πλαίσιο Softline

Quality & Safety Board softline frame
Μέγεθος
Size

		

Γλώσσα
Language

Κωδικός είδους
Article number
11103.521
11103.531
11103.532
11103.998

 Acc.: p. 150-164

	

Πίνακας Ποιότητας και Ασφαλείας
με πλαίσιο Softline

	

Quality & Safety Board
Softline Rahmen

Quality & Safety Board
Softline frame

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.

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

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.

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα
αξεσουάρ.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes Zube-hör.

! See page 162 for the recommended
accessories.

www.conceptum.gr
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Πίνακας Scrum με πλαίσιο Softline
Scrum Board softline frame
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
11103.522
11103.998

 Acc.: p. 150-164
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.

Scrum Board
Softline Rahmen

	

Scrum Board
Softline frame

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

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.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes Zubehör.

! See page 162 for the recommended accessories.
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Πίνακας ΣΑΕ με πλαίσιο Softline
OEE Board softline frame
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
11103.523
11103.998

 Acc.: p. 150-164

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.

www.conceptum.gr

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

GB

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

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

! Siehe Seite 162 für empfohlenes Zubehör.

! See page 162 for the recommended accessories.
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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.

www.smit-visual.com
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Πίνακας Βελτίωσης με πλαίσιο Softline
Improvement Board softline frame
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
11103.524
11103.998

 Acc.: p. 150-164

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.

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 gemeinsamen Lösung.

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.

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα
αξεσουάρ.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes
Zubehör.

! See page 162 for the recommended
accessories.
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Πίνακας "Lean Manufacturing" με πλαίσιο Softline
Lean Manufacturing Board softline frame
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
11103.525
11103.998

 Acc.: p. 150-164

	

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.

Lean Manufacturing Board
Softline Rahmen
Lean Manufacturing ist eine Managementphilosophie 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.

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.

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα
αξεσουάρ.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes
Zubehör.

! See page 162 for the recommended
accessories.

www.conceptum.gr
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Πίνακας Kaizen με πλαίσιο Softline
Kaizen Board softline frame
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
11103.526
11103.998

 Acc.: p. 150-164
	

Πίνακας Kaizen
με πλαίσιο Softline

Kaizen Board
Softline Rahmen

Kaizen Board
Softline frame

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.

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.

Using a Kaizen Board helps you with
continuous time and capacity improvements. 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 improvements every day.

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα
αξεσουάρ.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes
Zubehör.

! See page 162 for the recommended
accessories.
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Πίνακας Απόδοσης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων με πλαίσιο Softline

Operations Performance Board softline frame

Κωδικός είδους
Article number
11103.527

Μέγεθος
Size

11103.998

 Acc.: p. 150-164
	

Πίνακας Απόδοσης Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων με πλαίσιο Softline

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.
! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα
αξεσουάρ.
www.conceptum.gr

Operations Performance
Board, softline Rahmen

	

Operations Performance
Board, softline frame

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.

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.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes
Zubehör.

! See page 162 for the recommended
accessories.
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Πίνακας Στόχων με πλαίσιο Softline
Goals Board softline frame
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
11103.528
11103.998

 Acc.: p. 150-164

	

Πίνακας Στόχων
με πλαίσιο Softline

Goals Board
Softline Rahmen

Goals Board
Softline frame

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.

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.

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

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα
αξεσουάρ.

! Siehe Seite 162 für empfohlenes
Zubehör.

! See page 162 for the recommended
accessories.
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Label nummer

5S LABEL

Informatie
Naam
Datum
Afdeling
Item
Actie
Juiste plaats

Verplaatsen

Centraal opslaan

Overbodig/
afvoeren

Anders:
Notities:

Actie uitgevoerd door:
Origineel: op 5S bord
Kopie: op item

Tag number

FAILURE TAG

Information
Name

Date

Section

Machine(part)

Problem / error
Wear
Loose
Missing
Damaged
Broken (off)
Unnecessary

Noise
Vibrations
Smell
Abnormal pressure
or temperature
Abnormal operation

Excessive free play
Leaking ............
Nu lubrication
No identification
Other:
.........................

Description

Possible solution

1 2 3

Priority:

Action taken:
Action taken care by:

Date:

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

Label nummer

VERVUILINGSBRON

Gegevens
Naam
Datum
Afdeling
Item

Oorzaak
Omgeving

Verkeerde afspraak

Proces

Ontwerpfout

Anders:

Omschrijving oorzaak

Mogelijke oplossing

Prioriteit:

1 2 3

Vervolgactie

Actie uitgevoerd door:

Datum:

Origineel: op 5S bord
Kopie: op item

Πίνακας 5S με πλαίσιο Softline
5S Board softline frame

Ετικέτες 5S
5S tags
Κωδικός είδους
Article number
NL
GB

D

14036.070

14036.062
14036.072

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)

GR

! ∆είτε τη σελίδα 162 για τα προτεινόµενα
αξεσουάρ.

www.conceptum.gr

Κωδικός είδους
Article number
11103.529

Μέγεθος
Size

11103.998

	

5S Board Softline
Rahmen
Das 5S Board bezieht sich auf Ihre
Arbeitsplatzorganisation. Die fünf S
Methodik unterstützt Ihnen einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz zu
behalten.
Die fünf S’en:
• Sortieren
• Stelle ordentlich hin
• Säubere
• Sauberkeit bewahren
• Selbstdisziplin üben
! Siehe Seite 162 für empfohlenes
Zubehör.
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 Acc.: p. 150-164

	

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.
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Πίνακας Σχεδίου Έκτακτης Εκκένωσης με πλαίσιο Softline
Emergency Evacuation Plan Board softline frame
Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
11103.530
11103.998

 Acc.: p. 150-164
	

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.

	

Emergency Evacuation Plan
Board, softline Rahmen

Emergency Evacuation Plan
Board, softline frame

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.

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.

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

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

! Siehe Seite 162 für empfohlenes
Zubehör.

! See page 162 for the recommended
accessories.
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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.

μα

εσ
Αποτέλ

Σχέδιο

Τυπωμένοι ασπροπίνακες με
πλαίσιο Softline

PRINTED WHITEBOARDS

Weißwandtafeln bedruckt
Softline Rahmen

	

Printed whiteboards
Softline frame

Alternativ zu den standard Visual Management Tafeln können Sie auch für einen
eigenen Entwurf wählen.

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

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

Get inspired by our standard Visual Management board range and design your
own specific print.

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

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.

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

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

Τυπωμένος ασπροπίνακας με πλαίσιο Softline
Whiteboard printed softline frame
Μέγεθος
Size

max 120

1,5

Κωδικός είδους
Article number
11103.471
11103.470
11103.462
11103.461
11103.459
11103.468
11103.467
11103.458
11103.458
11103.464
11103.456
11103.453
11103.998

max 300

www.conceptum.gr

 Acc.: p. 150-164
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Περιστρεφόμενος πίνακας με κατά παραγγελία έγχρωμη εκτύπωση, συμπ. βάση

Revolving board with custom full colour printing, incl. stand
Μέγεθος
Size

		

Κωδικός είδους
Article number
		
Τυποποιηµένες εκτυπώσεις σελ.134-144
13009.200
13009.201
13009.202
13009.203

 Acc.: p. 150-164
	

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.

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, magnethaftende 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.
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Visual Management board on
revolving board

The ideal solution for visualizing improvement 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.

VISUAL MANAGEMENT - ΛΥΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VISUAL MANAGEMENT - MOUNTING SOLUTIONS

Πίνακας Visual Management (πλαίσιο RC) σε βάση, σταθερή ή κινητή
Visual Management board (RC-frame) on stand, fixed or mobile
Κωδικός είδους
Article number
51504.250
51504.251

51504.253
11107.500
11107.999
14006.200
14006.201

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

D
Visual Management Tafel mit
Ständer Fest oder mobil

GB
Visual Management board on
stand Fixed or mobile

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.

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.

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.

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

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

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

www.conceptum.gr

147

www.smit-visual.com

VISUAL MANAGEMENT - ΛΥΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VISUAL MANAGEMENT - MOUNTING SOLUTIONS

Σετ βάσης Cube
Cube stand set
Ύψος στύλων
Height columns
		

Κωδικός είδους
Article number
13009.500

 Acc.: p. 150-164

	

Πίνακας Visual Management
σε κινητή βάση Cube

Visual Management Cube
Tafelsystem Mobil

	

Visual Management board on
Cube stand Mobile

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

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

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

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.

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.

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.

Ο κύβος είναι εφοδιασµένος µε 4 στιβαρά
καρούλια για κινητικότητα.

Mittels der robusten Räder ist die Aufstellung einfach zu bewegen.
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The cube is fitted with 4 robust castor
wheels for mobility.
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Φύλλο για Clickframe
Sheet for click frame
Clickframe, πλαίσιο 32 χλστ.
Click frame, 32 mm frame

Κωδικός είδους
Article number
A0
A1
33208.021
33208.031
33208.041
33208.051

A2
33208.022
33208.032
33208.042
33208.052

A3
33208.023

33208.061

33208.062

33208.063

33208.043
33208.053

Μορφή
Format

   
Size
118 x 84 εκ.
84 x 60 εκ.

             
     
35 χλστ.
35 χλστ.
35 χλστ.
25 χλστ.

Κωδικός είδους
Article number
14015.112
14015.116

 Acc.: p. 150-164

GR

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.

www.conceptum.gr

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 Management-Stahlbleche können Sie auch für
einen eigenem Aufdruck wählen.
Magnethaftend und trocken abwischbar.
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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.
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GR
Μαγνήτης Εντυπώσεων
Εκθέστε την κατάσταση των πρότζεκτ σας, την
άποψη των ενδιαφερόµενων ή προτεραιότητες, µε
µία απλή µατιά.

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

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

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

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

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

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

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

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

Μαγνήτης Εντυπώσεων Smiley
Impression magnet Smiley
Αριθμός
Number

5
5

Χρώμα
Colour

		

Μαγνήτης Εντυπώσεων Check
Impression magnet Check
Αριθμός
Number

Χρώμα
Colour

5
5

Πράσινο/Green
Κίτρινο/Yellow
Κόκκινο/Red

Κωδικός είδους και ελκτική δύναμη

Article number and tractive force
Ø 35 χλστ.
± 360 γρ./εκ²
14034.410
14034.411
14034.412

Μαγνήτης Εντυπώσεων Question Mark
Impression magnet Question Mark
Αριθμός
Number

Χρώμα
Colour

5
5

Πράσινο/Green
Κίτρινο/Yellow
Κόκκινο/Red

Μαγνήτης Εντυπώσεων Attention
Impression magnet Attention

150

Αριθμός
Number

Χρώμα
Colour

5
5

Πράσινο/Green
Κίτρινο/Yellow
Κόκκινο/Red

Κωδικός είδους και ελκτική δύναμη

Article number and tractive force
Ø 35 χλστ.
± 360 γρ./εκ²
14034.430
14034.431
14034.432

VISUAL MANAGEMENT - ΑΞΕΣΟΥΑΡ

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°.

VISUAL MANAGEMENT - ACCESSORIES

Statusmagnete, doppelseitige
Magnetfolie

Double-sided Impression
magnet foil
Display the status of projects, the input of
interested parties or priorities, just at a glance.

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

Double-sided printed magnet foil.
Use either green or red side of the flat
Impression magnets on your Visual
Management boards for optimal communication between all interested parties within
current projects.

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

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

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

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

Χρώμα
Colour

Κωδικός είδους
Article number
Ø 50 χλστ.

Green/red

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

Χρώμα
Colour

Κωδικός είδους
Article number
Ø 50 χλστ.

Green/red

Μαγνητικό φύλλο διπλής όψεως Εντυπώσεων Question Mark

Double-sided Impression magnetic foil Question Mark
Αριθμός
Number

Χρώμα
Colour

Green/red

Κωδικός είδους
Article number
Ø 50 χλστ.
14034.423

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

Χρώμα
Colour

Κωδικός είδους
Article number
Ø 50 χλστ.

Green/red

www.conceptum.gr
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Σύμβολα, μαγνητικό φύλλο

VISUAL MANAGEMENT - ACCESSORIES

D

Symbole, Magnetfolie

GB

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.

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

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

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.

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.

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.

Μαγνητικό φύλλο Attention
Magnetic foil Attention
Αριθμός
Number

Χρώμα
Colour

Μέγεθος
Size

35x40 χλστ.
35x40 χλστ.

Κωδικός είδους
Article number
14034.440
14034.441

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

Χρώμα
Colour

Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number

63x60 χλστ.

14034.442

Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number

Μαγνητικό φύλλο Arrows
Magnetic foil Arrows
Αριθμός
Number

Χρώμα
Colour

5
5

14034.460
14034.464

5
5

14034.461
14034.465
14034.462
14034.466

5
5
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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.

VISUAL MANAGEMENT - ACCESSORIES

D

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

GB
Symbols, magnetic foil
The magnetic symbols are writable and dry
erasable.

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.

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
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.

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.

Στα post-it είναι τυπωµένα δύο µικρά κουτιά
όπου µπορείτε να γράψετε έναν τίτλο και την
ηµεροµηνία.
Μαγνητικό φύλλο Κύκλος
Magnetic foil Cirkel
Αριθμός
Number

Χρώμα
Colour

Μέγεθος
Size

5
5

Κωδικός είδους
Article number
14034.470
14034.471
14034.472
14034.473

5

Μαγνητικό φύλλο Τετράγωνο
Magnetic foil Square
Αριθμός
Number

Χρώμα
Colour

5
5

Πράσινο/Green
Κίτρινο/Yellow
Κόκκινο/Red
Μπλε/Blue

5

Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
14034.450
14034.451
14034.452
14034.453

Μαγνητικό φύλλο Ορθογώνιο
Magnetic foil Rectangle
Αριθμός
Number

Χρώμα
Colour

5
5

Πράσινο/Green
Κίτρινο/Yellow
Κόκκινο/Red
Μπλε/Blue

5

Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
14034.490
14034.491
14034.492
14034.493

Μαγνητικό φύλλο Post-it
Magnetic foil Post-it
Αριθμός
Number

Χρώμα
Colour

5
5

Πράσινο/Green
Κίτρινο/Yellow

Πορτοκαλί/Orange

Κόκκινο/Red

www.conceptum.gr
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Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
14034.480
14034.481
14034.482
14034.483

www.smit-visual.com
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Ντοσιέ με Κρίκους
3JOH#JOEFS
     
           

  

		

14002.801

		

		

Εγκατεστηµένο

Μαγνητικό
Magnetic

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.

%
3JOHCVDI.FDIBOJTNVT
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-tiertenoder 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.

(#
3JOH#JOEFS
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.

Die vier Ringen lassen sich einfach öff-nen
mittels einen Knopf an der Seite.

Πιάστρα για φύλλα
1BQFS$MBNQ
  
Εγκατεστηµένη

Μαγνητική
Magnetic

GR
Πιάστρα για φύλλα
Τοποθετήστε εύκολα φύλλα χαρτιού στον
πίνακα Visual Management χρησιµοποιώντας
την πιάστρα για φύλλα.

%
1BQJFSLMFN
Klemmen Sie einfach Ihre Dokumente auf
das Visual Management Board mit dieser
Papierklemme.

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.

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.
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14002.800
		

		

(#
1BQFS$MBNQ
Easily place papers on your Visual Management 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.
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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.

www.conceptum.gr

D

Κωδικός είδους
Article number
1000 χλστ.

500 χλστ.

Επιτοίχιος
		

		

14010.169

		

		

14010.167

Papierklemmleiste

Klemmen Sie einfach Ihre Papiere auf das
Visual Management Board mit der
Papierklemmleiste. Denken Sie an Memos,
Prüfungsergebnisse, finanzielle
Unternehmensinformationen oder Aufzeichnungen 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.
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Memorail

Easily place papers on your Visual Management 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.

www.smit-visual.com
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Μαγνητικές επικεφαλίδες
Magnetic headers
Μέγεθος
Size

Αριθμός
Number

Μαύρο
Black

Κόκκινο
Red
14036.466
14036.467
14036.468

Μαγνητικές τσέπες
Magnetic pockets
Μέγεθος
Size

Αριθμός
Number

Μπλε
Blue

Γκρι
Grey

Μαύρο
Black

Πράσινο
Green

Κίτρινο
Yellow

Κόκκινο
Red

Λευκό
White

Πορτοκαλί
Orange
14036.470
14036.471
14036.472
14036.473
14036.474
14036.475

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.
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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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Μαγνητικές τσέπες, βιομηχανικές ρίγες
Magnetic pockets, Industial stripes
Αριθμός
Number

		
		
		
		
		
		

DIN* μέγεθος χαρτιού ΑDIN* A-paper size

		
		
		
		
		
		

ΥxΦ (χλστ.)
hxw (mm)
841 x 594
594 x 420
420 x 297
297 x 210
210 x 148
148 x 105

		
		
		
		
		
		

*DIN= Γερµανικό Βιοµηχανικό Πρότυπο

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.
www.conceptum.gr

Χρώμα
Colour

Magnetische Infotaschen,
Industrial
Platzieren Sie auffallend Ihre Dokument-en
auf das Visual Management Board. Verhindert
Verschmutzung von Papieren, sehr nützlich
unter anderem in Produktionsumgebungen.
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Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number

A3

14036.476

A4

14036.477

A5

14036.478

A3

14036.486

A4

14036.487

A5

14036.488

A3

14036.496

A4

14036.497

A5

14036.498

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.

www.smit-visual.com
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Μαγνητική αρχειοθήκη
Magnetic document holder
Μέγεθος
Size
A4

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 Dokumentenhalter. Denken Sie an Memos,
Prüfungsergebnisse, finanzielle Unternehmensinformationen oder Aufzeichnungen
der Lagerbestände.

Κωδικός είδους
Article number
14002.651

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.

Μαγνητικό πρόχειρο
Magnetic clipboard
Κωδικός είδους
Article number
A4 πορτραίτο
		

14002.810
14002.811

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.

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 Aufzeichnungen der Lagerbestände.
Das Klembrett ermöglicht es Informa-tionen
vor Ort zu notieren und später die
Informationen an der Tafel zu zeigen.

Διαθέσιμο σε έκδοση τοπίου και πορτραίτου.
Erhältlich in Hoch- und Querformat.
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Magnetic clipboard

Easily place papers on your Visual Management 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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Μαγνητική θήκη φωτογραφίας
Magnetic photo holder
Ποσότητα
Quantity

GR

Μαγνητική θήκη φωτογραφίας

Τοποθετήστε μία φωτογραφία ενός
υπευθύνου για κάθε πρότζεκτ ή σημείο
δράσης ή παρουσιάστε ποιοι
εργαζόμενοι είναι παρόντες.

D

             
Size
52x62 χλστ.

GB

Magnetische Fotoschild

PlatzierenSie ein Passfoto von der
verantwortlichen Person oder zeigen Sie
welche Persone zu einer bestimmten Zeit
an der Arbeitsstelle anwesend sind.

   
14036.481

Magnetic photo holder

Place a photograph of the responsible
person for each project or action point. Or
communicate which employees are
present.

Μαγνητική θήκη ονόματος-φωτογραφίας
Magnetic photo-name holder
Ποσότητα
Quantity

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.

www.conceptum.gr

Magnetische Foto- und
Namenschild
Mit dem magnetische Foto- und Namenhalter visualisieren Sie den verantwortli-chen
Mitarbeiter bei Projekten oder Akti-onen oder
zeigen Sie welche Mitarbeiter zu welchen
Zeitpunt anwesend sind.

159

             
Size
79x123 mm

GB

   
14036.480

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.

www.smit-visual.com
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Θήκη έκθεσης
Display holder
Κωδικός είδους
Article number

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.

Εγκατεστημένη
		

14002.820

		

14002.821

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.

Μαγνητική θήκη για ετικέτες
Magnetic Label holder
Ποσότητα
Quantity

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.

Magnetischer Etiketthalter,
C-Profil
Platzieren und Zeigen Sie mit diesen
magnetischen Halter Produktnamen,
Barcodes, Daten oder die Namen der verantwortlichen Personen auf Ihrem Visual
Management Board.
Die C-Profile sind mit einem Papierstreifen versehen und abgedeckt mit einer
transparenten Folie.
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Size

    
14036.717
14036.718

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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Μαγνητικό σχήμα C
Magnetic C-profile
Κωδικός είδους
Article number
14036.710
14036.711
14036.712
14036.713
14036.714
14036.715
		

Μέγεθος
Size

GR
Μαγνητικό σχήμα C
Τοποθετήστε ετικέτες με ονόματα
προϊόντων, γραμμοκώδικες, δεδομένα ή
ονόματα υπευθύνων στο Visual
Management πίνακά σας χρησιμοποιώντας
τα μαγνητικά σχήματα C.

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.

Τα σχήματα C είναι εξοπλισμένα με μία
λωρίδα χαρτιού καλυμμένα με διάφανο
φύλλο.

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.

Μαγνητική λωρίδα
Magnetic strip
Χρώμα
Colour
Μπλε/Blue
Μπλε/Blue
Μπλε/Blue
Μπλε/Blue
Μπλε/Blue
Μπλε/Blue
Μπλε/Blue

Μαγνητική λωρίδα
Magnetic strip
Χρώμα
Colour

Φάρδος
Width

Λευκό/White
Λευκό/White
Λευκό/White
Λευκό/White
Λευκό/White
Λευκό/White

       
         Article number
14036.720
14036.721
14036.722
14036.723
14036.724
14036.725
14036.726

Κίτρινο/Yellow
Κίτρινο/Yellow
Κίτρινο/Yellow
Κίτρινο/Yellow
Κίτρινο/Yellow
Κίτρινο/Yellow
Κίτρινο/Yellow

       
        

Article number
14036.740
14036.741
14036.742
14036.743
14036.744
14036.745
14036.746

Μαύρο/Black
Μαύρο/Black
Μαύρο/Black
Μαύρο/Black
Μαύρο/Black
Μαύρο/Black
Μαύρο/Black

14036.750
14036.751
14036.752
14036.753
14036.754
14036.755
14036.756

Πράσινο/Green
Πράσινο/Green
Πράσινο/Green
Πράσινο/Green
Πράσινο/Green
Πράσινο/Green
Πράσινο/Green

14036.760
14036.761
14036.762
14036.763
14036.764
14036.765
14036.766

14036.730
14036.731
14036.732
14036.733
14036.734
14036.735
14036.736

14036.770
14036.771
14036.772
14036.773
14036.774
14036.775
14036.776

GR
Μαγνητική λωρίδα
Η μαγνητική λωρίδα είναι κατάλληλη για
χρήση σε συνδυασμό με πίνακες
οργανογράμματος και για να δημιουργείτε
μία διαρρύθμιση σε ασπροπίνακες.

D
Magnetband
Das Magnetband ist besonderes geeig-net
für den Einsatz in Kombination mit
Plantafeln und für die Darstellung eines
Rasters an einer Weisswandtafel.

Η μαγνητική λωρίδα είναι διαθέσιμη σε
διάφορα χρώματα και μεγέθη, ώστε να
επιτευχθεί πιο εύκολα ή βέλτιστη
οπτικοποίηση.

Das Magnetband ist in verschiedenen
Farben und Größen erhältlich, so dass
Zeitpläne organisiert und optimal sicht-bar
sind.

www.conceptum.gr

Φάρδος
Width

161

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.
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VISUAL MANAGEMENT - ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Σελίδα
Page

Ποιότητας
& Ασφαλείας

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

Scrum

VISUAL MANAGEMENT - ACCESSORIES

ΣΑΕ

Βελτίωσης

Λεπτής

Kaizen

Αποδ.
Επιχ.
Δρασ.

Στόχων

5S

Εκτ.
Εκκεν..

Ποιότητας

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

151

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Εντυπ. λεπ.
Attention

152

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Εντυπ. λεπ.
New ‘Star’

152

√

√

√

√

√

√

√

√

√

152

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Μαγνητικός
Κύκλος

153

√

√

√

√

√

√

√

Μαγνητικό
Τετράγωνο

153

√

√

√

√

√

Μαγνητικό
Ορθογώνιο

153

√

√

√

√

√

Μαγνητικό
Post-it

153

√

154

√

√

154

√

√

Μαγνητικό Arrow

Ντοσιέ με κρίκους
Πιάστρα για φύλλα
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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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.

VISUAL MANAGEMENT - ACCESSORIES

Starterkits für
Weißwandtafeln
Zwei Sets mit Zubehör für alle
Weißwandtafeln.
Starterkit Universal:
4 verschiedenen Boardmarker, 1 magnetischer Penhalter, 10 Magneten, 1
magnetischer Filzwischer mit 10 Filze und 1
Reinigungsspray.

	

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.

Starter Kit Universal
Starter kit Universal
Κωδικός είδους
Article number
14017.111

Starter Kit
για ασπροπίνακες
Starter Kit Junior:
4 διαφορετικοί μαρκαδόροι πίνακα, 10
μαγνήτες, 1 μαγνητικό μίνι καθαριστικό
και 1 καθαριστικό σπρέι.

Starterkits für
Weißwandtafeln
Starterkit Junior:
4 verschiedenen Planmarker, 10 Magne-ten,
1 magnetischer Miniwischer und 1
Reinigungsspray.

	

Starter kits for
whiteboards

Starter kit Junior:
4 planning markers assorted, 10 magnets, 1
magnetic mini wiper, and 1 cleaning spray.

Starter Κit Junior
Starter kit Junior
Κωδικός είδους
Article number
14017.115

www.conceptum.gr
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VISUAL MANAGEMENT - ACCESSORIES

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, consisting 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 magnetischer 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 different colours with a bandwidth of 1 cm.

Σετ οργάνωσης small
Planning set small
Κωδικός είδους
Article number
14017.101

Σετ οργάνωσης large
Planning set large
Κωδικός είδους
Article number
14017.102
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PLANNING BOARDS

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.
	

Zweiwochenplaner
Softline Rahmen

Wochenplaner mit zwei Wochen hori-zontal
neben einander. Unter jedem Tag stehen 53
frei ausfüllbare Felder. Mit eloxiertem AluSoftline Rahmen, inklusiv
Befestigungsmaterial, Stiftablage 30 cm und
magnetischen Tagestreifen für
Zweiwochenplaner.
Magnethaftend und trocken abwischbar.

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.

Οργανόγραμμα δύο εβδομάδων, πλαίσιο Softline
Double week planner, softline frame

60

90

p. 220

Μέγεθος
Size
		
		
		

Γλώσσα
Language
		
		
		

Κωδικός είδους
Article number
11103.188N
11103.188D
11103.188E

		
		
		

		
		
		

11103.208N
11103.208D
11103.208E

 Acc.: p. 150-164
90

www.conceptum.gr

120

1,5
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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.

PLANNING BOARDS

53-Wochen-Planer
Softline Rahmen
Horizontal gibt es Raum für 53 Wo-chen
und vertikal pro Woche 25 frei
beschreibbare Felder. Mit eloxier-ten AluSoftline Rahmen, inklusiv
Befestigungsmaterial und Stiftablage 30
cm. Magnethaftend und trocken
abwischbar.
Empfohlenes Zubehör: Planungsset
groß.

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.

p. 220
Οργανόγραμμα 53 εβδομάδων, πλαίσιο Softline
53 weeks planner, softline frame

60

Μέγεθος
Size

120

Κωδικός είδους
Article number
11103.198

 Acc.: p. 150-164

1,5
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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.

Jahresplaner
Softline Rahmen

PLANNING BOARDS

Year planner
Softline frame

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.

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.

Ετήσιο οργανόγραμμα, πλαίσιο Softline
Year planner, softline frame
Μέγεθος
Size
		
		
		

p. 220

Γλώσσα
Language
		
		
		

Κωδικός είδους
Article number
11103.196N
11103.282D
11103.281E

 Acc.: p. 150-164
Αριθμημένες λωρίδες για ετήσιο οργανόγραμμα 60 x 120 εκ., 12 τεμάχια

60

Number strips for year planner 60 x 120 cm, 12 pcs

120

www.conceptum.gr

Κωδικός είδους
Article number
14035.130

1,5
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FULL COLOUR PLANNING BOARDS

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.

	

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.
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.

! Συµβουλή: Χρησιµοποιήστε µαρκαδόρους Smit για
βέλτιστη δυνατότητα καθαρισµού.
! Tipp: Gebrauchen Sie Smit Marker für optimales
Löschbarkeit.
! Tip: Use Smit markers for optimal erasability.

Μπλε ετήσιο οργανόγραμμα, πλαίσιο Softline
Year planner blue, softline frame
Μέγεθος
Size
Ιανουάριος/January
		
		
		
Αύγουστος/August
		
		
		
Ειδικό/Special

90

p. 220

Γλώσσα
Language

Κωδικός είδους
Article number

		
		
		

11103.574
11103.575
11103.576

		
		
		

11103.577
11103.578
11103.579

Γλώσσα/Language

11103.999

 Acc.: p. 150-164
120

1,5
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PLANNING BOARDS

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.
	

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.

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.

p. 220

Ετήσιο επισκοπικό οργανόγραμμα, πλαίσιο Softline
Year overview planner, softline frame

60

90

Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
11103.187
11103.207

 Acc.: p. 150-164
90

www.conceptum.gr

120

1,5
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PLANNING BOARDS

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.
	

Vertikaler Jahresplaner
Softline Rahmen

Kontinuierlicher Jahresplaner. Mit magnetischen 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.
	

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.

Κάθετο ετήσιο οργανόγραμμα, πλαίσιο Softline
Vertical year planner, softline frame
Μέγεθος
Size

60

90

p. 220

90

120

Γλώσσα
Language
		
		
		

Κωδικός είδους
Article number
11103.186N
11103.186D
11103.186E

		
		
		

11103.206N
11103.206D
11103.206E

 Acc.: p. 150-164

1,5

170
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PLANNING BOARDS

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.
	

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.

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
Size

60

90

p. 220

90

www.conceptum.gr

120

Γλώσσα
Language
		
		
		

Κωδικός είδους
Article number
11103.185N
11103.185E
11103.185D

		
		
		

11103.205N
11103.205E
11103.205D

 Acc.: p. 150-164
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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.

PLANNING BOARDS

	

Wochenplaner
Softline Rahmen

Week planner
Softline frame

Wochenplaner mit horizontal vorgedruckten 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 abwischbar.
Empfohlenes Zubehör: Wochennum-mer
und Planungsset klein.

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.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα, πλαίσιο Softline
Week planner, softline frame
Μέγεθος
Size

p. 220

Taal
Language
NL
D
GB

Κωδικός είδους
Article number
11103.195
11103.277
11103.276

 Acc.: p. 150-164

60

Αριθμοί εβδομάδων 60 x 120 εκ., 52 τμχ
Week numbers for week planner 60 x 120 cm, 52 pcs

120

Κωδικός είδους
Article number
14035.125

1,5
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PLANNING BOARDS

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.

	

Karierte Tafeln
Softline Rahmen

Planungstafel mit vorgedruckter KaroEinteilung 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.
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.

5 x 5 cm

p. 220

Μέγεθος
Size

90

2 x 2 cm (1 x 1 cm)

Maat ruit
Square size

Κωδικός είδους
Article number
11103.143
11103.144
11103.141

60

11103.146

90

120

www.conceptum.gr

 Acc.: p. 150-164
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ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

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.

FULL COLOUR PLANNING BOARDS

GB

Planungstafeln mit Vollfarbdruck
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, Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm.

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.

Έγχρωμοι πίνακες οργανογράμματος, πλαίσιο Softline, 60x90 εκ.

Full Colour planners, softline frame, 60x90 cm
Μοντέλο
Model
		
		
		

90

p. 220

Γλώσσα
Language
		
		
		

Κωδικός είδους
Article number
11103.560
11103.561
11103.562

		
		
		

11103.563
11103.564
11103.565

 Acc.: p. 150-164
60

1,5
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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.

FULL COLOUR PLANNING BOARDS

GB

Planungstafeln mit Vollfarbdruck

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.

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, Befestigungsmaterial und Stiftablage 30 cm.

p. 220

Full colour planning boards

Έγχρωμα οργανογράμματα, πλαίσιο Softline, 60x90 εκ.
Full Colour planners, softline frame, 60x90 cm

90

Μοντέλο
Model
		
		

Γλώσσα
Language
		
		

Κωδικός είδους
Article number
11103.566
11103.567

 Acc.: p. 150-164
60

www.conceptum.gr
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

PRESENCE BOARDS

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.

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.

Γλώσσα
Language

Θέσεις
Positions

Μέγεθος
Size

Κωδικός είδους
Article number
11304.110
11304.111
11304.112
11304.130
11304.131
11304.132
11304.140
11304.141
11304.142

54

77

Μπορεί να επεκταθεί επί 5 θέσεις κατά παραγγελία
Can be expanded by 5 positions on request

31

Κενές χαρασσόμενες πλακέτες, ανά 10 τεμάχια
Blank engraveable plates, per 10 pieces
Μέγεθος
Size
26

1,5
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Κωδικός είδους
Article number
14024.100
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PRESENCE BOARDS

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 aluminium softline frame.
* Supplied including mounting material and
blank engraving plates.

Γλώσσα
Language

Θέσεις
Positions

Μέγεθος
Size
σύνολο / total

Μέγεθος
Size
επιφάνεια γραφής / writing surface

11304.201
11304.200
11304.211
11304.210
11304.221
11304.220

87

Μπορεί να επεκταθεί επί 5 θέσεις κατά παραγγελία
Can be expanded by 5 positions on request

64

Κωδικός είδους
Article number

 Acc.: p. 221-223

34

Κενές χαρασσόμενες πλακέτες, ανά 10 τεμάχια
Blank engraveable plates, per 10 pieces
Μέγεθος
Size
26

1,5
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Κωδικός είδους
Article number
14024.100
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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.
	

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 AluSoftline Rahmen einschl.
Befestigungsmaterial und Stif-tablage 30 cm.
Magnethaftend und trocken abwischbar.
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.

Πίνακας In-Out, πλαίσιο Softline, συμπερ. αξεσουάρ
In-Out board, softline frame, incl. accessories

70

Μέγεθος
Size
		

60

Κωδικός είδους
Article number
11103.215

 Acc.: p. 150-164

1,5
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