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STOJAN ZVEDACÍ AL
Pro příklad STOJAN ZVEDACÍ AL bez tabule a poličky.

Hliníkový  umožňuje pohodlnou práci žákům různé výšky i učitelům. STOJAN ZVEDACÍ AL ekoTAB®
Konstrukce je navíc uzpůsobena tak, aby byla potřeba jen minimální údržba.

Moderní  má profesionální konstrukci ze stříbrného eloxovaného hliníku STOJAN ZVEDACÍ AL ekoTAB® 
s šedým krytováním. Je navržen tak, aby poskytoval vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou 
dobu životnosti výrobku. 
Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule dovoluje snadné používání lidem různé výšky.
Všechny komponenty jsou odolné dlouhodobé zátěži, konstrukce je opatřena bezpečnostní pojistkou, 
proti okamžitému vytržení stojanu ze stěny. Snadná montáž a minimální údržba jsou jen dalšími 
z nesporných výhod tohoto hliníkového zvedacího stojanu.
Pohodlné zvedání a spouštění tabule umožňuje pevná odkládací hliníková polička s bezpečnými 
hranami. Odkládací polička není součástí stojanu, je nutné ji doobjednat.
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SPECIFIKACE  PRODUKTU

STOJAN ZVEDACÍ AL
                       160 x 95 cm >  Rozměry*:

                              40 kg     >  Hmotnost:

                                   56 cm>  Zdvih:

       70 kg       >  Maximální zatížení:
                 

Určeno pro:
>  :     Tabule ekoTAB® typu

                 TRIPTYCH, MANAŽER, ŠKOL, PIVOT,
                 INTERAKTIVNÍ TABULE
                 šířky* 107 - 300 cm (400 cm pro typ 
                 TRIPTYCH), výšky* 98 - 120 cm
*Uvedené rozměry jsou pouze orientační, přesné rozměry jsou uvedeny 
v technickém listu.

PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

>  Tichý chod a snadná manipulace

>  Bezúdržbový provoz

>  Komponenty odolné dlouhodobé zátěži

>  Profesionální hliníková konstrukce

>  Elegantní moderní vzhled

>  Jednoduchá montáž

Záruka, doplňující informace

Na STOJAN ZVEDACÍ AL poskytujeme záruku 2 roky.
Kompletní dodávka včetně montáže a servisu zajištěna.
Více informací najdete v Technickém listu – STOJAN ZVEDACÍ AL, v Návodu na montáž Stojanu zvedacího Al. a 
v Návodu k použití a údržbě – Stojan zvedací AL.
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