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Akcesoria

Stojak na mapy – duży
Haki pionowe zastosowane w stojaku służą do zawieszania plansz i map zaopatrzonych w małe zawieszki. Haki poziome natomiast służą do zawieszania
wielkoformatowych map i plansz dydaktycznych – z reguły ciężkich – a także do eksponowania konstrukcji przestrzennych, np., szkieletów brył, ram itp.
Silne klamry planszowe pomogą przy zawieszaniu materiałów nieposiadających żadnych zawieszek.

Stojak na mapy – średni
Stojak dzięki zastosowaniu specjalnych elementów zawieszających daje możliwość wyeksponowania plansz lub map o dowolnie rozwiązanym systemie
zawieszeń. Rozstaw tych elementów gwarantuje, że prezentowane materiały
nie będą się okręcać wokół osi stojaka w wyniku ruchu powietrza spowodowanego np. drobnym przeciągiem. Zastosowana została również dwustopniowa płynna regulacja wysokości zawieszenia.

SE3495

SE3497
Wysokość: 180 cm

Stojak na mapy Jeż
Stojak na mapy JEŻ konstrukcja metalowa malowana proszkowo. Górna listwa z płyty laminowanej w kolorze buk.

Stojak na mapy z płyty
Stojak na mapy wykonany z płyty o gr. 18 mm.

728658

728659

Wymiary 150 x 160 x 80 cm.
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299,90 zł

Wysokość: 100 - 295 cm

399,90 zł

Wymiary 70 x90 x40 cm

269,90 zł

211,90 zł
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SE3498
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Stojak jezdny do przechowywania plansz
Stojak to świetne rozwiązanie na przechowywanie plansz ściennych o najczęstszym rozmiarze 70 x 100 cm zaopatrzonych w drucianą zawieszkę oraz
metalowe paski wzmacniające. Dzięki zamontowanym w podstawie kółkom
staje się mobilnym magazynem na ok. 30-35 szt. Kółka z wieszakami pozwalają na swobodny dostęp do każdej planszy. Przechowywanie w taki sposób
jest bezpieczniejsze, plansze nie niszczą się od ciągłego zwijania.
189,90 zł

Max wysokość: 170 cm, Max szerokość: 86 cm

Stojak na mapy pojedynczy
Stojak na mapy – metalowy, malowany proszkowo. Kolory konstrukcji do wyboru: niebieski, żółty, czarny, aluminium, fioletowy, bordowy, czerwony, popiel, brązowy, zielony.
SE3512

399,90 zł

Wymiary stojaka: 100 x 115 x 35 cm

Stojak na mapy podwójny
Stojak na mapy – metalowy, malowany proszkowo. Kolory konstrukcji do wyboru: niebieski, żółty, czarny, aluminium, fioletowy, bordowy, czerwony, popiel, brązowy, zielony

Stojak do przechowywania map (na 40sztuk)
Stojak do map umożliwia przechowywanie 40 zwiniętych map różnej wielkości w pozycji pionowej; konstrukcja stojaka o podstawie jezdnej na kółkach,
wykonana jest z kształtowników i prętów metalowych w kolorze czarnym.

SE3513

SE3499

Wymiary stojaka: 100 x 115 x 70 cm

539,90 zł

599,90 zł

Wymiary stojaka: 45 x 70 x 112 cm, Wielkość otworów na mapy: 8 x 10 cm
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