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Tablica obrotowa, biało-zielona
1,70 x 1,00 m typ A
Cena

1 062,04 zł

Opis produktu
Cechy główne - tablica mieszana zielona / biała 170 x 100 cm, dwustronna, na stojaku,
obrotowa (wzdłuż poziomej osi), jezdna.
Opis powierzchni I - powierzchnia zielona typu A (lekko chropowata). Jest to najczęściej
spotykany rodzaj powierzchni zielonej, spełnia wszelkie wymogi jakich oczekuje odbiorca. Na wierzchu
powłoka akrylowo-poliestrowa o grubości 25 mikronów, utwardzana w temperaturze 275 °C.
Bardzo trwała i odporna na zarysowania. Wykonana na ocynkowanej blasze, magnetyczna.
Piszemy po niej kredą każdego rodzaju. Producentem jest polska huta.
Opis powierzchni II - powierzchnia biała typu A (idealnie gładka). Jest to najczęściej
spotykany rodzaj powierzchni białej, spełnia wszelkie wymogi jakich oczekuje odbiorca. Na wierzchu
powłoka akrylowo-poliestrowa o grubości 25 mikronów, utwardzana w temperaturze 275 °C.
Bardzo trwała i odporna na zarysowania. Wykonana na ocynkowanej blasze, magnetyczna.
Piszemy po niej wszelkimi markerami do tablic białych. Producentem jest polska huta.
Opis ramki i pozostałych elementów - rama wykonana z ceownika aluminiowego w kolorze
naturalnym, wykończona bezpiecznymi narożnikami z tworzywa. Cała konstrukcja usztywniona
wypełnieniem w postaci jednolitej płyty.
Opis rynny - rynienka wykonana jest ze specjalnego kształtownika aluminiowego w kolorze naturalnym.
Jej długość odpowiada długości tablicy.
Opis stojaka - nogi wykonane z profili stalowych zamkniętych 25x25 mm, podłużnice wykonane z profili
stalowych zamkniętych 20x20 mm. Cały stojak pomalowany proszkowo. Uchwyty umożliwiające
obracaniem tablicy wzdłuż jej poziomej osi. Stojak mobilny dzięki czterem kółkom, wszystkie
kółka gumowane, dwa posiadają hamulec.
Montaż - tablica i stojak przeznaczone są do samodzielnego montażu wg załączonej instrukcji.
W komplecie znajduje się: tablica, stojak, rynna i zestaw śrub do skręcenia wszystkiego w całość.
Uwagi - na zamówienie tablice i stojaki możemy wykonać w innych specyficznych wymiarach, a także
w różnych konfiguracjach odnośnie powierzchni tablicy (zielona, biała, typ A, B, C, korek).
Nanosimy liniaturę (cennik i opis pod pozycją liniatury).
Wymiary gabarytowe
wymiary samej tablicy 1715 x 1010 mm
szerokość stojaka z tablicą 1830 mm
wysokość stojaka z tablicą 1900 mm
waga 46 kg
Płatność i dostawa:
Podano cenę brutto, forma płatności dla szkół - przelew 14 dni po otrzymaniu towaru.
Dostawa gratis w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Gwarancja
24 miesiące na cały produkt
10 lat na powierzchnię do pisania

Dostawa GRATIS
Produkt z dostawą GRATIS.
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