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4882XX Infoframe DURAFRAME - Α4 1 90.18  €          

Το αυτοκόλλητο πλαίσιο πληροφοριών DURAFRAME® είναι η ιδανική λύση 
για την προβολή πληροφοριών σε συμπαγείς και λείες επιφάνειες.
 * Παρουσίαση πληροφοριών με υψηλή ποιότητα και επαγγελματικό τρόπο
 * Γρήγορη εισαγωγή και ανταλλαγή εγγράφων .
* Εύκολη προσάρτηση σε συμπαγείς και λείες επιφάνειες.
* για οποιαδήποτε προβολή-ανακοίνωση-ενημέρωση
* Όταν εφαρμόζεται σε γυαλί οι πληροφορίες μπορούν να διαβαστούν και από τις
   δύο πλευρές.
* Το πλαίσιο φαίνεται πανομοιότυπο και από τις δύο πλευρές
* Για χρήση σε κατακόρυφη και οριζόντια μορφή
* Εξωτερικές διαστάσεις : 236 Χ 323 mm 
* Χρώματα : μαύρο-άσπρο-κόκκινο-πράσινο-μπλέ-πορτοκαλί-ασημί

4883XX Infoframe DURAFRAME - Α3 1 87.16  €          

 * Παρουσίαση πληροφοριών με υψηλή ποιότητα και επαγγελματικό τρόπο
 * Γρήγορη εισαγωγή και ανταλλαγή εγγράφων .
* Εύκολη προσάρτηση σε συμπαγείς και λείες επιφάνειες.
* για οποιαδήποτε προβολή-ανακοίνωση-ενημέρωση
* Όταν εφαρμόζεται σε γυαλί οι πληροφορίες μπορούν να διαβαστούν και από τις
   δύο πλευρές.
* Το πλαίσιο φαίνεται πανομοιότυπο και από τις δύο πλευρές
* Για χρήση σε κατακόρυφη και οριζόντια μορφή
* Εξωτερικές διαστάσεις : 325Χ 445 mm 
* Χρώματα : μαύρο-κόκκινο-πράσινο-μπλέ-πορτοκαλί-ασημί

video

4869XX Infoframe DURAFRAME® MAGNETIC A4 1 33.22  €          

Το αυτοκόλλητο πλαίσιο πληροφοριών DURAFRAME®MAGNETIC είναι η ιδανική 
λύση για την προβολή πληροφοριών σε μεταλλικές επιφάνειες.
 * Παρουσίαση πληροφοριών με υψηλή ποιότητα και επαγγελματικό τρόπο
 * Γρήγορη εισαγωγή και ανταλλαγή εγγράφων .
* Για χρήση σε κατακόρυφη και οριζόντια μορφή
* Εξωτερικές διαστάσεις : 236Χ 323 mm 
* Χρώματα : μαύρο-κόκκινο-μπλέ-πορτοκαλί-ασημί

498901 DURAFRAME® NOTE A4 1 11.90  €          

Παρουσίαση πληροφοριών με υψηλή ποιότητα και επαγγελματικό τρόπο
• Γρήγορη εισαγωγή και ανταλλαγή εγγράφων .
• Απευθείας γραφή στα ένθετα μέσα στο πλαίσιο
• Universal θήκη για στυλό
• Για χρήση σε κατακόρυφες και οριζόντιες μορφές
   Χρώματα : μαυρο και ασημί

HOTEL INFORMATION SYSTEMS

(Information Magnetic Frames-Table information Stand-Floor Information Stand)

TV-MOBILE COWORKSTATION FOR CONFERENCES AND MEETINGS

*****

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

(ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΤΑΝΤ)

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(συσκευασία 10 τμχ)

(συσκευασία  6τμχ)

(συσκευασία  5τμχ)
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(συσκευασία  1τμχ)

ΤΗΛ : 210 4204228-4204574-3214015

Ε-mail : kypraiou@kypraiou.gr

mobile : 0030 6944 440 396

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/DESCRIPTION

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

https://www.durable.eu/en_DE/infoframe-duraframe-a4-bulk-pack/488201


5012 FLOOR STAND INFO STAND A4 1 105.60  €        
5013 FLOOR STAND INFO STAND A3 1 133.76  €        

Το  INFO STAND BASIC είναι κατάλληλο και για την παρουσίαση πληροφοριών.  
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα καθοδήγησης λόγω της διπλής όψης 
• Εύκολη αλλαγή πληροφοριών. 
• Υψηλή σταθερότητα λόγω  βαριάς βάσης. 
• Ευκολη αντιστροφή από κατακόρυφο σε οριζόντιο σχήμα χωρίς εργαλεία
• Ιδανικό για χώρους υποδοχής, lobby και αίθουσες αναμονής
• Περιλαμβάνεται σετ τοποθέτησης και οδηγίες

video

481223 Infostand INFO SIGN STAND A4 1 168.96  €        
481323 Infostand INFO SIGN STAND A3 1 197.00  €        

Το  INFO SIGN STAND  είναι κατάλληλο και για την παρουσίαση πληροφοριών.  
• Εύκολη αλλαγή πληροφοριών. 
• Υψηλή σταθερότητα λόγω  βαριάς βάσης. 
• Ευκολη αντιστροφή από κατακόρυφο σε οριζόντιο σχήμα χωρίς εργαλεία
• Ιδανικό για χώρους υποδοχής, lobby και αίθουσες αναμονής
• Περιλαμβάνεται σετ τοποθέτησης και οδηγίες

497923 DURAVIEW® TABLE A4 1 52.66  €          

Ιδανικο για επιτραπέζια παρουσιάση πληροφοριών
• Εύκολη αλλαγή πληροφοριών με το αποσπώμενο μαγνητικό πλαίσιο Α4
• Ευκολη αντιστροφή από κατακόρυφο σε οριζόντιο σχήμα χωρίς εργαλεία
• Ιδανικό για χώρους υποδοχής, lobby και αίθουσες αναμονής
• Περιλαμβάνεται σετ τοποθέτησης και οδηγίες

3702 Mobile TV cart COWORKSATION- for small conferences -workshops 1 1,126.00  €    

Ευέλικτο τρόλεϊ πολυμέσων για βιντεοδιασκέψεις και παρουσιάσεις .
• Ευέλικτο, ασφαλές στη χρήση χάρη στους τροχούς 75 mm με λειτουργία φρένων
• Κινητό και εύχρηστο με άνετη λαβή και υποδοχή καλωδίου στο προφίλ
• Ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίων στο προφίλ αλουμινίου
• Υψηλής  CDF για διαχείριση καλωδίων και απαγωγή θερμότητας
• Θήκη  για μικρά σκεύη, όπως τηλεχειριστήριο, ποντίκι, πληκτρολόγιο, καλώδια .
• Διαμέρισμα με τρύπα λαβής είναι π.χ. για mini-PC
• Η κάτω θήκη για αξεσουάρ : π.χ. μπαταρία, πρίζα 3 δρόμων, καλώδιο επέκτασης 
• Πρίζες καλωδίων στο πίσω μέρος για τη σύνδεση ρεύματος,  
   στο πλάι για τη σύνδεση φορητού υπολογιστή
   και στο κάτω μέρος στο μπροστινό μέρος για τα καλώδια φόρτισης.
• Ρύθμιση ύψους της οθόνης/της τηλεόρασης κατά τη συναρμολόγηση
• Η οθόνη μπορεί να ωθηθεί απευθείας στην άκρη του τραπεζιού,  
   το σώμα εξαφανίζεται κάτω από το τραπέζι.
   Το ύψος του σώματος από το πάτωμα είναι 59 cm.
• Επιτρεπόμενο μέγεθος και βάρος οθόνης: 19-43'' (48x109 cm), έως 18 kg
• Μέγιστο μέγεθος πληκτρολογίου: 479 x 186 x 28 mm (ΜxΠxΥ)
• Συνολική χωρητικότητα φορτίου: 25 kg

A3 A4

A4 κάθετη θέση Α4 οριζόντια θέση

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ STOCK 

κάθετο διπλής όψης οριζόντιο διπλής όψης

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

video

ΤΡΑΠΕΖΕΣ IBAN

ALPHA BANK : GR10 0140 2490 2490 0232 0000 171

ΕΘΝΙΚΗ : GR92 01100 4800 0000 4847 000314
ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR97 0171 7590 0067 5911 4158 737

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

EUROBANK : GR070 2607 4800 0080 0200 1786 14

https://www.durable.eu/en_DE/floorstand-info-stand-basic-a4/501257
https://www.youtube.com/watch?v=E_imH8DDPXI
https://www.youtube.com/watch?v=E_imH8DDPXI

