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Individuele oplossingen
voor uw media-ruimtes

Railsystemen

Altijd flexibel…
…voor klaslokalen
…voor de docentenkamer
…voor conferentieruimtes
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Al eens meegemaakt?
– Een onverwachte vergadering,
geen tijd voor het maken van overhead-sheets en in de spreekkamer
staat alleen een oude flip-over?
De klant is sceptisch, uw collega’s
kijken kritisch.
Met de juiste apparatuur was deze
onverwachte afspraak zeker anders
gelopen. Wie op snelle en competente communicatie is aangewezen,
moet daartoe uitgerust zijn. Maak
ook van uw spreekkamer een
communicatiecentrum, dat voldoet
aan de eisen van een professionele
presentatie.
Het railsysteem is daarvoor ideaal.
Ontwikkeld door te leren uit de
praktijk is het 2-kanaals-systeem
met zijn mobiele ophanging precies
het juiste middel, wanneer het erop
aankomt om verschillende presentatietechnieken toe te passen, bv. bij
seminares en congressen.
Projectiewanden en prikborden,
flip-overs, landkaarten en schappen
kunt u eenvoudig daar plaatsen
waar u ze nodig hebt.
Welk oppervlak is het meest geschikt
voor uw presentatie? Kiest u
uit whiteboards, stoffen- en kurkborden! U kunt ze ook combineren.
Bij de stoffen borden kunt u
bovendien uit 3 decoratieve kleuren
kiezen (vermeld alstublieft het
stof-nummer bij de bestelling), zie
pagina 987.
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Het systeem is modulair op te bouwen;
het „groeit“ met de grootte van de
opdracht. Het systeem brengt kwaliteit
in de ruimte. Gekleurde sierstrips aan
de voorkant en kunststof afdekkingen
aan de zijkant passen perfect bij de
met gepoedercoate, goed glijdende
aluminium rail (RAL 7035 lichtgrijs).
Je ziet meteen- hier werken
professionals!

Sierstrips:
U kunt uw kleur kiezen uit de hieronder
afgebeelde 4 RAL-kleuren

Sierstrepen

RAL 7035 Lichtgrijs

2-kanaals rail

RAL 5018 Turkooisblauw

voor wandmontage
Met sierstrips (4 kleuren om uit te kiezen,
zie links), eindkapjes en montagemateriaal.
Voor het ophangen van borden, flip-overs,
projectieschermen etc.

RAL 3004 Purperrood

NSS – per meter

45,00 g

Eventuele montage
RAL 5011 Staalblauw

MON 40 – per meter

40,00* g

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

Eenvoudigweg perfect

gepresenteerd!

· Grenzeloze
variabiliteit
· Naar wens
uit te breiden

· Modulair

Een papierklem
(standaard) voor het
ophangen van papier,
folie e.d. Eenvoudig
inklemmen en klaar!
Galeriehaken

90 graden kunststof hoeken voor hoekverbindingen

Achteraf, zonder gereedschap
te monteren aan het
railsysteem
10 stuks in kunststof zak.

Uw flip-over hangt rechts aan de muur en u heeft hem links nodig.
Geen probleem! Met de hoekverbinding schuift u ieder hangend
element moeiteloos (zonder het te demonteren) de hoek om.

GH

NSS-Eck

14,00 g

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

45,00 g

Railsystemen

systeem
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Overzichtelijk…
Hangrek
Rekdiepte: 30 cm
Breedte: 80 cm
Met 2 schappen, voor ordners, boeken etc.

NSS-BR

279,00 g

Hangrek
Rekdiepte: 50 cm (geen afbeelding)
Breedte: 80 cm
Met 2 schappen, voor TV-en videoapparatuur etc.

NSS-TVR

319,00 g

Beide rekken worden inclusief draagarmen
en wandafstandhouders voor het bovenste
kanaal geleverd.

Kleuren voor
sierstrips:
U kunt uw kleur
kiezen uit de
hieronder afgebeelde
4 RAL-kleuren. Geef
het kleurnummer bij
uw bestelling aan.

RAL 7035 Lichtgrijs

RAL 5018 Turkooisblauw

RAL 3004 Purperrood

RAL 5011 Staalblauw

Brochurerek
De juiste brochure is op deze manier
snel gevonden- geen gezoek, alles is
overzichtelijk gerangschikt.
Precisie, die overtuigt.
Met 10 brochurebakjes
Maten, B/H: 30 x 100 cm

NSS-P 10

269,00 g

Inclusief draagarmen en wandafstandhouders voor het bovenste kanaal.
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Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Alles snel binnen

handbereik…
Rol-over
Geen omslachtig gedoe met
papier. Deze rol-over met
praktische afscheurranden is
een perfecte oplossing en
spaart papier.
Met 50 m papierrol.
Maten, B/H: 75 x 120 cm

NSS-RO

299,00 g

Inclusief draagarmen en
wandafstandhouders voor het
bovenste kanaal.

2-kanaals rail

Papierrol

voor wandmontage
Met sierstrips (4 kleuren om uit
te kiezen, zie links), eindkapjes
en montagemateriaal. Voor het
ophangen van borden, flipovers, projectieschermen etc.

Lengte: 50 m
Breedte: 50 cm

RO-R

13,90 g

Stiften voor flip-overs

NSS – per meter

1 set, 4 kleuren

AF-4

6,50 g

45,00 g

Eventuele montage

MON 40 per meter 40,00* g

Flip-over
Robuust en eenvoudig, dat
maakt het werken met deze
flip-over gemakkelijk: veel
ruimte voor ideeën, creaties en
oplossingen.
Maten, B/H: 70 x 120 cm

NSS-FC

Alle flip-overs en
projectieschermen zijn
zonder gereedschap met
een handwiel makkelijk
in hoogte verstelbaarstandaarduitvoering!

334,00 g

Inclusief draagarmen en
wandafstandhouders voor het
bovenste kanaal.

Flip-over blok
Geruit, 2,5 x 2,5 cm, 20 vellen

FC-BLK

7,20 g

Blanco, 20 vellen

6,50 g

Afleggoot
Te monteren aan alle borden,
landkaarten, flip-overs.
Breedte: 55 cm

SS-A

25,00 g

Flip-over klem

Afleggoot

Magnetisch, kan later aangebracht worden op alle stalen
borden.

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

87,00 g

Railsystemen

FC-BL
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Een geniaal

systeem…
Whiteboard
Maten: 90 x 60 cm

NSS-EW 96 E

139,00 g

Maten: 100 x 75 cm

NSS-EW 175 E

157,00 g

Maten: 120 x 90 cm

NSS-EW 129 E

195,00 g

Maten: 150 x 100 cm

NSS-EW 151 E

269,00 g

Inclusief draagarmen en
wandafstandhouder voor het
bovenste kanaal.
Alle borden van ons railsysteem
zijn zowel in lengte als breedte
op te hangen.

In elkaar
te schuiven!

MQU 25
STZ 3

EWZ 2
EWZ 4

MDR 30

STZ 1

EWZ 7
EWZ 1

Whiteboard-marker

Magnetisch materiaal
Droog uitwisbaar
4 stuks, in verschillende kleuren Flexibel, met de schaar
EW Z 2
7,50 g te knippen, 0,5 mm dik.
Bladgrootte: 25 x 25 cm
1 set= elk 1 blad in rood, blauw,
Wisser
geel, groen, wit en zwart
1 stuk

Ronde magneten
Gekleurd, 12 magneten
in 6 kleuren
Ø 20 mm

4,90 g STZ 3

MR 20

4,20 g EW Z 4

Ø 30 mm

10 ronde magneten
6,20 g Gekleurd, 2 maten,

MR 30
Ø 40 mm

MR 40

8,20 g

Ø 20 + 30 mm,
in verschillende kleuren

EW Z 7

1 set= 5 stuks à 20 cm= 1m

44,00 g Leverbaar in 5 breedtes:

8 magneten

1 cm breed / 5 x 20 cm = 1 m

vierkant, gekleurd,
25 x 25 mm in 4 kleuren

STZ 1 1

MQU 25
5,20 g

Flexibele magneetband
Zelfklevend, maakt twee- en
driedimensionale voorwerpen
door het plakken op de achterkant, magnetisch. Dikte 0,5 mm

2,90 g

2 cm breed / 5 x 20 cm = 1 m

6,20 g STZ 1 2

5,20 g

8 magneten

3 cm breed / 5 x 20 cm = 1 m

driehoekig, gekleurd
30 mm zijden in 4 kleuren

STZ 1 3

MDR 30

6,90 g

4 cm breed / 5 x 20 cm = 1 m

6,20 g STZ 1 4

8,90 g

Magneetstrepen en -vierkanten 5 cm breed / 5 x 20 cm = 1 m
in 3 maten en 4 kleuren,
STZ 1 5
9,90 g
24 delig, zeer sterk, 2 mm dik

EW Z 1
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22,60 g

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

…met praktische

accessoires
Kurk-prikbord
Maten: 90 x 60 cm

NSS-KT 96 E

107,00 g

Maten: 100 x 75 cm

NSS-KT 175 E

139,00 g

Maten: 120 x 90 cm

NSS-KT 129 E

169,00 g

Maten: 150 x 100 cm

NSS-KT 151 E

2-kanaals rail
voor wandmontage
Met sierstrips (4 kleuren om uit
te kiezen, zie pagina 982), eindkapjes en montagemateriaal.
Voor het ophangen van borden,
flip-overs, projectieschermen

NSS – per meter

215,00 g

Inclusief draagarmen en
wandafstandhouder voor het
bovenste kanaal.
Alle borden van ons railsysteem
zijn zowel in lengte als breedte
op te hangen.

45,00 g

Eventuele montage

MON 40 per meter 40,00* g

KZB 3

KZB 1
KZB 2
PP

Push-Pins

Flanelstroken

(spelden) 100 stuks,
in verschillende kleuren

Zelfklevend voor het vastplakken van licht materiaal

PP

4,20 g KZB 2

2,90 g

Klittenband

Kunststof materiaal

Zelfklevend, hecht aan elk
materiaal, 2 cm breed,
1 m in 25 cm stukken

In 6 opvallende kleuren:
rood, blauw, geel, groen,
wit en zwart.
Kan met de schaar gemakkelijk
geknipt worden.

KZB 1

7,50 g

KZB 3

15,50 g

Maten: 90 x 60 cm

NSS-KL 96 E

114,00 g

Maten: 100 x 75 cm

NSS-KL 175 E

139,00 g

U kunt kiezen uit één van de afgebeelde stof-kleuren,
vermeld het kleurnummer bij uw bestelling.

Maten: 120 x 90 cm

NSS-KL 129 E

165,00 g

Maten: 150 x 100 cm

NSS-KL 151 E

215,00 g

02 Rood

05 Grijs

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

06 Blauw

11 Beige

Railsystemen

Prikbord met klittend stof
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Voor een snel overzicht:

oriëntatiemiddelen

Europakaart, politiek
Magnetisch en beschrijfbaar.
Schaal 1:5,2 Milj., maten, B/H: 68 x 91 cm

NSS-EURO

235,00 g

Inclusief draagarmen en wandafstandhouders voor
het bovenste kanaal.

Projectiescherm
Eenvoudig naar het midden schuiven, wanneer het nodig is. Het lastige
opstellen van canvas projectieschermen is eindelijk voorbij. Flexibele
projectieschermen maken overhead- of PC-presentaties een plezier voor
iedereen. Projectieschermen aan aluminium draagframe gemonteerd.
Neigbaar voor een paralaxcompensatie (geen vertekend beeld!).
Incl. draagarmen en wandafstandhouders voor het bovenste kanaal.
In drie afmetingen:
Maten: 120 x 120 cm

NSS-PW 12

475,00 g

Maten: 150 x 150 cm

NSS-PW 15

515,00 g

Maten: 180 x 180 cm

NSS-PW 18

555,00 g

2-kanaals rail
voor wandmontage
Met sierstrips (4 kleuren om
uit te kiezen, zie pagina 982),
eindkapjes en montagemateriaal. Voor het ophangen
van borden, flip-overs,
projectieschermen etc.

NSS – per meter
Alle flip-overs en projectieschermen zijn zonder
gereedschap met een handwiel
makkelijk in hoogte verstelbaarstandaarduitvoering!
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45,00 g

Eventuele montage

MON 40 – per meter 40,00* g

Stratenkaart Duitsland
Magnetisch en beschrijfbaar.
Schaal 1 : 750.000, maten B/H: 100 x 132 cm

NSS-SKD

285,00 g

Inclusief draagarmen en wandafstandhouders voor
het bovenste kanaal.
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Kaartenstandaards

De afbeelding hierboven
laat het ophangelement
zien van de standaard

Model KS 5 met

Kaartenstandaard Model KS 5

Kaartenstandaard Model KS 5 M

Kaartenstandaard met stevige kruisvoet,
met overheadbeugel voor schuin afstellen
van het projectiedoek voor een
onvervormde beeldweergave.
Tot 2,80 m in hoogte verstelbaar.

Lichtgewicht kaartenstandaard met
kruisvoet.
Alleen verkrijgbaar zoals afgebeeld.

KS 5

KS 5 M

147,00 g

uitgeklapte overheadbeugel voor het schuin
ophangen van een
projectiedoek en daarmee
een optimale, onvervormde beeldweergave.
De beugel is ook geschikt
voor het ophangen van
landkaarten of posters die
voorzien zijn van een
ophangkoord. Zwaardere
landkaarten kunnen aan
de stalen prismaklem
worden opgehangen.
Deze is zo gemaakt, dat de
kaarten niet beschadigd
worden.

145,00 g
Ronde draagarm WT 1
Voor ca. 20 landkaarten of posters.
Wandafstand 65 cm.
Afstand tussen de draagarmen 20 cm.
Schroeven en pluggen worden meegeleverd.

WT 1

1 stuk

39,00 g

1 - 20
Nummerbordjes
Aan elke draagarm van de kaartendrager
kan, voor een beter overzicht, een
nummerbordje worden aangebracht.
Grootte 6 x 17 cm, zelfklevend.

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

4,20 g

Railsystemen

Montage op verzoek g 40,-* per draagarm.
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Aluminium-wandlijsten

Aluminium-wandlijsten
Ideaal voor boven het
bureau, in het klaslokaal
of als galerielijsten.
Door de verschillende uitvoeringen en het ruime
assortiment accessoires is
dit hulpmiddel overal te
gebruiken.
3 schuifklemmen met
geïntegreerde galeriehaken
worden per meter wandlijst
meegeleverd, inclusief
bijbehorende schroeven
en pluggen; eenvoudige
montage.

➍
➎
➋
➌
➊

➊ Met witte
melamine toplaag

➋ Natuurkleurig
kurkoppervlak

➌ Groen
staaloppervlak

➍ Wit
staaloppervlak

➎ Gecombineerd
kurk-staaloppervlak

Aluminium-wandlijst
met witte melamine
toplaag voor het ophangen van plaatjes, notities
enz. Incl. schuifklemmen
met geïntegreerde
galeriehaken

Aluminium-wandlijst
met natuurkleurig
kurkoppervlak voor het
ophangen van notities
door middel van
pushpins of punaises,
verder hetzelfde als
AK 1, kurkoppervlak
45 mm hoog

Aluminium-wandlijst
met groen staaloppervlak voor het
bevestigen middels
magneten. Ook met krijt
beschrijfbaar.

Aluminium-wandlijst
met wit staaloppervlak
voor het bevestigen
middels magneten.
Beschrijfbaar met droog
uitwisbare whiteboard
markers. Bruikbaar
schrijfvlak:
45 mm hoog

Prijs per meter:

Aanbevolen toebehoren:

Het gecombineerde kurkstaaloppervlak van deze
aluminium-wandlijst biedt
de voordelen van AK 2 en
AK 4 in één lijst. Punaises,
magneten, whiteboard
markers en schuifklemmen
met geïntegreerde galeriehaken (incl. 3 stuks per
meter lijst) kunnen allen
gebruikt worden.

Prijs per meter:

AK 1

15,90 g

Aanbevolen toebehoren:
AK

AK 2

AK 3

18,90 g

Prijs per meter:

19,90 g AK, MR 20, MR 30, MR 40, AK 4

18,90 g

ASB
Aanbevolen toebehoren:
AK, PP

990

Prijs per meter:

Aanbevolen toebehoren:
AK, MR 20, MR 30,
MR 40, APF

Prijs per meter:

AK 5

22,90 g

Aanbevolen toebehoren:
AK DUO, MR 20, MR 30,
MR 40, APF, PP

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

Vrijstaand opbergrek
voor landkaarten dat aan de
hoogste eisen voldoet.
Vaak is het goed bewaren van landkaarten en posters niet mogelijk, omdat
slechte muren niet geschikt zijn voor een
wandophanging.
Voor dit probleem hebben we een speciaal,
vrijstaand opbergrek ontwikkeld.
De statieven zijn geschikt voor het dragen
van zwaar gewicht.
Het opbergrek is uit te breiden naar elke
gewenste afmeting.
De opbergrekken zijn demonteerbaar en
snel op te bouwen en af te breken. Door de
stelschroeven zijn ongelijke vloeren geen
probleem.
De statieven zijn verkrijgbaar voor
enkel- of dubbelzijdig gebruik
(afhankelijk van plaatsing tegen de
wand of in de ruimte).
U kunt kiezen uit 3 hoogtematen:
– 300 cm voor extra brede kaarten
– 250 cm voor middelgrote kaarten
– 200 cm voor kleinere kaarten
Steunen met legborden kunnen om de
30 cm geplaatst worden. Het benodigde
montagemateriaal wordt meegeleverd.
Het opbergrek wordt standaard in
Lichtgrijs RAL 7035 of Grijsbruin RAL 8019
geleverd. Tegen meerprijs kunt u uit één
van de andere 13 RAL-kleuren kiezen.
Zie het kleurenpalet op pagina 3.

(voorbeeld zoals afbeelding
hierboven)
• 5 statieven STE 300
• 4 sets verbindingselementen VB
• 1 draagarm voor uitgerolde
kaarten KTF

Voor de nummering van
kaarten en draagarmen.
Elk cijfer tweemaal:
Van 1 – 100,
van 101 – 200,
van 201 – 300,
van 301 – 400,
van 401 – 500.
1 set = 200 stuks

SZ

1 - 20

• 5 legborden met steunen RB

• Van elk cijfer 2 stuks:
1 – 100 en 101 – 200
• 60 ophanglijsten voor
uitgerolde kaarten, aan KTF,
zie pag. 994
Montage per statief

Statieven
Voor éénzijdig gebruik:
300 cm hoogte

STE 300

145,00 g

250 cm hoogte

STE 250

135,00 g

200 cm hoogte

• 4 draagarmen voor kaarten
KT 80E
• 4 nummerbordjes:
1 – 20, 21 – 40 enz.
(zie afb. rechts) GT

10,50 g

„met extra steunen“.

STE 200

Voor dubbelzijdig gebruik:
300 cm hoogte

Nummerbordjes

STD 300

Aan elke draagarm van
het rek kan, voor een beter
overzicht, een
nummerbordje worden
aangebracht.
Maat 6 x 17 cm,
zelfklevend.

250 cm hoogte

GT

VB

3,90 g

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

125,00 g

STD 250

197,00 g
189,00 g

200 cm hoogte

STD 200

169,00 g

Verbindingselementen voor
horizontale stabilisering

49,00 g

Railsystemen

Bestelvoorbeeld voor
een opbergrek voor
landkaarten en onderwijshulpmiddelen

LET OP:
Als er aan een rek alleen grote kaarten
opgehangen zullen worden, geeft u dan
alstublieft bij de bestelling aan:
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Accessoires voor

Alu-wandlijsten

Toebehoren – staaloppervlak, wit
De complete set toebehoren bevat:
1 x EWZ 2,
1 x EWZ 4,
1 x EWZ 7

APF

Push-Pins kegelvormig

Toebehoren – staaloppervlak, groen

naaldlengte: 10 mm
In verschillende kleuren

De complete set toebehoren bevat:
KW
– 72 stuks wit krijt
KB
– 12 stuks gekleurd krijt
EWZ7 – 10 ronde magneten
SCHW1 – 1 spons
TFL1
– 1 poetsdoek

100 stuks

PP

4,20 g

17,50 g

Whiteboard marker
Droog uitwisbaar, 4 stuks,
in verschillende kleuren

EW Z 2

7,50 g

ASB

12,50 g

Wit krijt 5 x 72 stuks
KW 5

16,50 g

Gekleurd krijt 5 x 12 stuks
KB 5

8,90 g

Wisser

Ronde magneten

1 stuk

Gekleurd, 10 stuks, 2 maten, versch. kleuren

EW Z 4

4,90 g

10 ronde magneten

Push-Pins vierkant

Gekleurd, 2 maten, Ø 20 + 30 mm,
in verschillende kleuren

naaldlengte: 10 mm, verschillende kleuren

EW Z 7

50 stuks

5,20 g SP-50PM

5,20 g

Sponzen 10 stuks
SCHW 10

8,90 g

Poetsdoeken 10 stuks
2,40 g TFL 10

8,90 g

Push-Pins pyramidevorm

Push-Pins bolvormig
naaldlengte: 11 mm, verschillende kleuren
20 stuks

MP-20DS

EWZ 7

1,50 g

naaldlengte: 9 mm, verschillende kleuren
50 stuks

TP-50PS

2,50 g

Ronde magneten
Gekleurd,
12 magneten in 6 kleuren
ø 20 mm

MR 20

4,20 g

ø 30 mm

MR 30

6,20 g Extra schuifklemmen

ø 40 mm

MR 40

8,20 g

Met geïntegreerde galeriehaken
AK (voor AK1 – 4)

AK DUO (zonder Afb., voor AK5)
992

Kopnaalden
naaldlengte: 23 mm, verschillende kleuren

2,85 g 100 stuks
2,85 g SSP-100DS

3,50 g

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

Kaarten en posters

slim ordenen!
Kaartenregister
Bestaande uit een houder (WG)
en registratiekaarten (WG-D).
Houder, voor wandmontage.
Voor 10 registratiekaarten
met 20 beschrijfbare zijden
(incl. montagemateriaal)

WG
Draagarm voor kaarten
Voor het ophangen van 80 kaarten of
opgerolde afbeeldingen. B/D: 120 x 100 cm
Enkelzijdige draagarm

157,00 g

Dubbelzijdige draagarm

KT 80D

229,00 g

Dezelfde draagarm als hierboven
maar voor wandmontage (alleen voor
betonnen muren)

KT 80W

167,00 g

Registratiekaart WGD,
Met 2 beschrijfbare zijden van onbreekbaar kunststof, verstevigd met ijzerdraad. Verkrijgbaar met gekleurde rand: in rood,
geel, groen, blauw of bruin, geschikt voor formaat DIN A4.
Gemakkelijk te bevestigen middels een verchroomde
insteekpen.

WGD per stuk

Kaartenregistratiebord
B/H: 50 x 78 cm
Een registratiebord, dat laat
zien waar en in welke klas de
kaarten zich bevinden.
Op een groen staalbord zijn de
kaartnummers van 1 tot en met
500 voorgedrukt.
Ronde magneten met de
nummers van de klaslokalen
kunt u op het betreffende
nummer van de kaart plaatsen,
om te laten zien waar de kaart
zich bevindt.
Geeft u bij bestelling alstublieft
aan welke klaslokaalnummering u nodig heeft.

Andere afmetingen op verzoek.

Ophangen van uitgerolde kaarten
Voor het overzichtelijk bewaren
van 100 uitgerolde kaarten
(uitgerolde afbeeldingen).
Afstand tussen de draagarmen:
50 cm.

KTF

84,00 g

Dezelfde drager als KTF, maar
voor wandmontage.

KTF W

10,50 g

KK

209,00 g

94,00 g

Kunststof ophanglijsten,
zie pagina 994.

Legborden
B/D: 115 x 50 cm
Zwaarbelastbare legborden op 2 steunen gemonteerd.
Met aan de achterzijde een opstaande rand. Geleverd compleet
met steunen en dwarssteun.

RB
Op uw verzoek monteren wij uw kaartenrek.
(Meerprijs per meter g 40,00*) Geeft u bij de bestelling
alstublieft aan of montage gewenst is.

125,00 g

Ronde draagarm WT 1
Voor ca. 20 kaarten of posters.
Wandafstand 65 cm, afstand tussen de draagarmen 20 cm.
Schroeven en pluggen worden meegeleverd.

WT 1

1 stuk

Montage op verzoek g 40,00* per draagarm.

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

39,00 g

Railsystemen

KT 80E

De afbeelding
hierboven toont
een draagarn
voor kaarten, gemonteerd op een
vaststaand opbergrek voor
kaarten, uitgerust
met zelfklevende
cijfers en nummerbordjes (op de
voorzijde van de
draagarmen).

17,00 g
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Kleine

opbergrekken

Afb. toont uitvoering in groen (meerprijs!)
Standaard kleur voor het frame: RAL 7035 lichtgrijs

Afb. toont uitvoering in rood (meerprijs!)
Standaard kleur voor het frame: RAL 7035 lichtgrijs

Trolley voor het opbergen van posters en kaarten BW 1 Trolley voor het opbergen van posters en kaarten BW 2
B/H/D: 100 x 156 x 50 cm
Geschikt voor het ophangen van 80 posters en kaarten in kunststof ophanglijsten (boven- en onderlijst, zie hieronder).
Frame van profielbuizen, leverbaar in 15 RAL-kleuren, zie pagina 3.
Verrijdbaar op 4 wielen, waarvan 2 met rem.
Geeft u alstublieft de gewenste RAL-kleur aan bij uw bestelling.

B/H/D: 150 x 150 x 50 cm
Geschikt voor het ophangen van 180 posters en kaarten in
kunststof ophanglijsten (zie hieronder).
Frame van profielbuizen, leverbaar in 15 RAL-kleuren, zie pagina 3.
Verrijdbaar op 4 wielen, waarvan 2 met rem.
Geeft u alstublieft de gewenste RAL-kleur aan bij uw bestelling.

147,00 g BW 2

BW 1

199,00 g

Ophanglijsten
Van kunststof. Bovenste lijst met 2 verstelbare kunststof haken,
om alles op te hangen. Onderste lijst ter verzwaring. De posters
worden zijdelings in de lijsten geschoven.

OL

UL

EH

Bovenste lijst met haken

Onderlijst (verzwaring)

70 cm lang

70 cm lang

OL 7
90 cm lang

OL 9
100 cm lang

OL 10
120 cm lang

OL 12

1,95 g UL 7

1,30 g

90 cm lang

2,20 g UL 9
100 cm lang

2,30 g UL 10

1,50 g
Tabbladen
1,60 g Grootte: 30 x 24 mm

120 cm lang

2,70 g UL 12

1,95 g

Om in de gleuf van de
ophanglijst te schuiven. Zonder
cijfers, van wit kunststof.
Verpakkingseenheid: 100 stuks

Haken voor bovenlijsten
NR
EH
0,35 g
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12,90 g

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

