
Technische fiche

MAUL
verrijdbaar draaibaar

whiteboard
MAULpro

hoogte x breedte x diepte 1950 x

1350 x 650 mm, bord hoogte x

breedte 1000 x 1200 mm,

bordoppervlak met kunststof coating

- voordeligste variant met beperkte

wiseigenschappen, ideaal voor

incidenteel en kortstondig gebruik,

oppervlak: magnetisch,

beschrijfbaar en droog afneembaar,

uitrusting: 2 schrijfoppervlakken en

bak, frame van aluminium

geëloxeerd, frame van staal in

zilverkleurig

Artikelnummer: 998108

MAUL Mobiele draaischijf MAULpro

verrijdbaar draaibaar whiteboard

· hoogte x breedte x diepte 1950 x 1350 x 650 mm

· bord hoogte x breedte 1000 x 1200 mm

· bordoppervlak met kunststof coating - voordeligste variant met

beperkte wiseigenschappen, ideaal voor incidenteel en kortstondig

gebruik

· oppervlak: magnetisch, beschrijfbaar en droog afneembaar

· bordoppervlak 360° draaibaar en traploos vergrendelbaar

· uitrusting: 2 schrijfoppervlakken en bak



· frame van aluminium geëloxeerd

· frame van staal in zilverkleurig

· met 4 zwenkwielen

· 3 jaar garantie

Technische details
uitrusting met informatie bord afleglijst nee

type bord
verrijdbaar draaibaar
whiteboard

bord functie
bordoppervlak 360°
draaibaar en traploos
vergrendelbaar

hoogte 1950 mm materiaal frame aluminium

breedte 1350 mm oppervlak lijst geëloxeerd

diepte 650 mm opstelling legbord

hoogte bord 1000 mm materiaal onderstel staal

breedte bord 1200 mm kleur onderstel zilverkleurig

materiaal bord staal verrijdbaar ja

oppervlak bord kunststof coating onderbouw 4 zwenkwielen

oppervlak
eigenschappen

magnetisch//
beschrijfbaar// droog
afneembaar

in-/uitklapbaar nee

bord uitrusting
2 schrijfoppervlakken en
bak

draaibaar ja

schrijfoppervlak 2 stuks garantie 3 jaar

bordwisser nee gewicht 28,4 kg

Gerelateerde Producten
521822 Accessoireset, set bestaande uit: 4 markers, 1 whiteboardreiniger, 1 wisser met 10 x

reservevilt en 4 magneten

521823 Accessoireset, set bestaande uit: 4 markers, 100 reinigingsdoekjes, 2 sponzen en 10
magneten

521837 bordreinigingsspray, inhoud 125 ml

521838 bordwisser, met magnetische achterzijde, hoogte x lengte x breedte 30 x 150 x 60
mm, van kunststof in wit

521839 reservevilt voor bordwisser, met zelfklevende achterzijde, lengte x breedte 150 x 60
mm

521840 reinigingsdoekjes voor bord, dispenser voor het uitnemen van afzonderlijke doeken

521842 bordreinigingsschuim, inhoud 200 ml



521843 bordreinigingsspons, hoogte x lengte x breedte 45 x 95 x 70 mm

981841 whiteboardstift, ronde punt met 2 - 6 mm lijndikte, in rood

981852 whiteboardstift, ronde punt met 2 - 6 mm lijndikte, in groen

981863 whiteboardstift, ronde punt met 2 - 6 mm lijndikte, in blauw

981885 whiteboardstift, ronde punt met 2 - 6 mm lijndikte, in zwart

981932 reinigingsdoekjes voor bord

981943 bordreinigingsspray, inhoud 250 ml

981954 bordreinigingsset, set bestaande uit: 1 reinigingsspray, 1 magnetische wisser en 100
reinigingsdoekjes

981965 Accessoireset, set bestaande uit: 10 markers, 10 magneten, 1 reinigingsspray, 1
magnetische wisser en 100 reinigingsdoekjes

981976 houder voor whiteboardstift, met magnetische achterzijde, voor 4 markers, van acryl
in transparant

Dit past ook bij ...
146390 magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in zwart, achterzijde

magnetisch

146785 bezoekersstoel, vrijzwaaiend van ronde buis-staal verchroomd, met vaste
armleuningen, zittingbekleding van stof (100% polypropyleen) in zwart, rugleuning
met netbekleding van gaasweefsel in zwart, vorm rug recht

147975 vergadertafel, hoogte x breedte x diepte 740 x 2400 x 1200 mm, vorm vatvormig, 4-
voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver,
vierkantbuis

506718 bezoekersstoel, 4-voetonderstel van ovale buis-staal met slijtvaste kunststof coating
in aluminium-zilver, met vaste armleuningen, zittingbekleding van stof (100%
polyolefine) in zwart, rugbekleding van stof (100% polyolefine) in zwart, vorm rug
getailleerd




