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Lezenaars
praktisch en zeker
vast
en verrijdbaar
met of zonder
verlichting

Lezenaars

…voor een sterk
„optreden“
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Stijlvol design &

topkwaliteit

Lezenaar
Maten,
B/H/D: 65 x 100 – 128 x 51 cm
Gewicht: ca. 48 kg
De hout-aluminium
combinatie, met een frameconstructie met vormvaste,
massieve aluminium hoekprofielen, geeft deze lezenaar
een elegante uitstraling.
Met geïntegreerde, nietverblindende verlichting en
elektriciteits-aansluiting.
Vaststaand zonder wielen

RP-A 21

739,00 g

Verrijdbaar met wielen

RP-A 21 F

799,00 g

Afb. toont speciaal decor zwart

Hout-aluminium
combinatie

Van een lezing
kan veel afhangen.
Onze lezenaars
ondersteunen u bij
deze opgave.
Overzichtelijke
opbergruimten om
uw materiaal bij de
hand te houden,
zorgen voor een
professionele
presentatie. Alle
lezenaars zijn in
hoogte verstelbaar.
De houten delen
zijn gecoat met
melaminehars, de
aluminium delen zijn
in zilver geanodiseerd.

Deze lezenaars worden
standaard geleverd in
een beuk-decor of grijze
uitvoering voor het
houtwerk en de
aluminiumdelen zijn
zilverkleurig.
Andere decors en
kleuren zijn tegen
meerprijs verkrijgbaar.
Gelieve uw wensuitvoering aan te willen
geven bij de bestelling.

Dezelfde lezenaar
Uitgerust zoals boven, met ingebouwde microfoon en geïntegreerd luidsprekesysteem.
Luidsprekers: 35 Watt met ELAversterker.
Standaarduitvoering in beukdecor of grijs. De metalen
onderdelen zijn zilverkleurig.
Andere kleuren en houtdecors
zijn tegen meerprijs leverbaar.
Gelieve aan te geven bij uw
bestelling.
Vaststaand zonder wielen

RP-AM 21

1.435,00 g

Verrijdbaar met wielen

RP-AM 21 F

1.499,00 g

Afb. toont speciaal decor zwart
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Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Voor het goed

begrijpen

Lezenaar
Maten,
B/H/D: 58 x 100-128 x 51 cm
Gewicht: ca. 48 kg
Makkelijk in hoogte verstelbaar
met behulp van de slinger.
Compleet met nietverblindende verlichting.
Daaronder een ruim opbergvak.
Elektriciteits-aansluiting met
zekerheidskabel.
Manuscriptaflegger met
glijkant.
Vaststaand zonder wielen

RP 21

459,00 g

Verrijdbaar met wielen

529,00 g

De houten delen zijn gecoat
met melaminehars, de robuuste
stalen delen zijn gepoedercoat.
Tegen meerprijs leveren wij
alle andere RAL-kleuren voor
de metaaldelen en alle andere
aantrekkelijke houtdecors.
Kleurenpalet, zie pagina 2.

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Lezenaars

RP 21 F
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Licht &

flexibel…

Tafellezenaar
Maten, B/D: 50 x 40 cm
Gewicht: 3,6 kg
Lezenaar met vaste schuine aflegger en
glijkant.

RP 6

72,00 g

Tafellezenaar
Gewicht: 4,6 kg
Uitvoering als model RP 6, maar met
niet-verblindende verlichting en 5 m kabel.

Lezenaar
Hoogte: 90 – 130 cm
Lezenaar oppervlakte, B/D: 45 x 34 cm
(voor DIN A3 of 2x DIN A4)
Gewicht: ca. 5,5 kg.
Makkelijk in hoogte verstelbaar door
een handschroef, manuscriptaflegger op
rooster met glijkant, stabiel stalen buizen
frame met bordvoet.
Zonder verlichting

RP 8

139,00 g

Lezenaar
129,00 g Hoogte: 106-128 cm

Het houtwerk is gecoat met
melaminehars en worden standaard
in beuk-decor of grijs geleverd. De
stalen delen zijn standaard gepoedercoat in RAL 7035 (Lichtgrijs) of RAL
8019 (Grijsbruin).
Tegen meerprijs zijn meerdere RALkleuren en houtdecors verkrijgbaar.
Een kleurenkaart kunt u terugvinden
op pagina 2.

Resp. 111-133 cm (verrijdbaar)
Breedte: 60 cm
Diepte: 45 cm
Gewicht: ca. 20 kg.
Met gefixeerde, schuinstaande
manuscriptaflegger, makkelijk in hoogte
verstelbaar met een handwiel,
roostervoorkant, manuscriptaflegger met
glijkant, daar onder een ruim opbergvak.
Vaststaand

RP 7

Met verlichting

RP 8 L

RP 6 L

168,00 g

Vaststaand, met verlichting

RP 7 L

285,00 g

Verrijdbaar

Lezenaar
Uitvoering zoals model RP 7
doch met documenthouder die traploos
instelbaar is van 0° tot 35°. Daardoor zijn
alle lezenaar-combinaties met of zonder
OHP en/of LCD-projectorwagen mogelijk
in één en hetzelfde artikel.

RP 7 F

Vaststaand

Deze afbeelding toont hoe u
bvb. 2 RP70F met elkaar kunt
combineren om zodoende extra
plaats voor bijkomende toestellen te creëren.
Mobiel, flexibel, praktisch, en
optisch ook nog mooi!

RP 70

225,00 g

Vaststaand, met verlichting

RP 70 L

305,00 g

Verrijdbaar

RP 70 F

249,00 g

Verrijdbaar, met verlichting

RP 70 FL
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205,00 g

229,00 g

Verrijdbaar, met verlichting

RP 7 FL

309,00 g

329,00 g
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

