
Flipover
Voor bevestiging aan muren of deuren
Om aan de wand te schroeven of plaatsbesparend aan deuren op te 
hangen (deurdikte max. 1,5 cm). De deur kan met bevestigde flipover 
gesloten worden.
•  magnetisch, plaatstalen bordoppervlak met poedercoating
•  bovenste afdekklep doet tegelijkertijd dienst als afscheurrand voor het papier
•  2 uitklapbare stalen beugels voor schuine opstelling, met deur- of 

wandbeschermende kappen
•  horizontaal afzonderlijk verschuifbare blokhouders voor alle conventi-

onele blokformaten
•  incl. deurbevestigingslijst, voor deuren tot 1,5 cm dik en met een brede bak
•  H x B 100 x 70 cm

  525811 ---

Magneten op p. 1047
Whiteboardstiften en accessoires vanaf p. 1044

Incl. pennengootje

Flipover standaard
 Voordelige flipover met een robuuste driepoot.
•  totale hoogte traploos verstelbaar van 110 cm tot 188 cm
•  magnetisch schrijfoppervlak, H x B 95 x 67 cm
•  blokhouders voor alle gangbare flipoverblokken
•  incl. geïntegreerde pennengoot

  531446 ---

  531447 ---

Flipover Standard Plus
 Voordelige flipover met 2 uitklapbare, magnetische papierhouders aan de zijkant. Dankzij 
de verstelbaarheid in de hoogte ook geschikt voor kinderen en rolstoelgebruikers.
•  totale hoogte is traploos verstelbaar van 110 - 186 cm en met schroeven vergrendelbaar
•  magnetisch schrijfbord van plaatstaal met kunststof coating, beschrijfbaar en droog 

afneembaar, H x B 97 x 66 cm
•  pennenbakje en afdekklep van kunststof, afdekklep met verzonken greep
•  horizontaal afzonderlijk verschuifbare blokhouders voor alle gangbare blokformaten

  527592 ---
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Flipover Deluxe Standard
In-/uitklapbaar en makkelijk te transporteren
Ideaal voor kinderen en mensen met een beperking. Het bord kan omlaag 
worden gezet tot een hoogte van 110 cm, de poten blijven even lang en het 
bordoppervlak blijft horizontaal.
•  totale hoogte traploos verstelbaar tot 188 cm
•  robuust onderstel met vier poten met aan 2 zijden uitklapbare,  

magnetische papierhouders
•  magnetisch bordoppervlak, H x B 95 x 67 cm
•  incl. geïntegreerde pennengoot


