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Tillbehör
Invändig förvaringshylla, takdisplay, plexiglas-
skydd, diskho med vattentank och slask.

Professionellt, portabelt demonstrationsbord

Portabelt demonstrationsbord för dig med mycket höga krav på  
stabilitet och hygien. Bildytor på framsida och kortsidor för egen 
profilering. Diskho, gastronomikantiner med tillbehör som tillval.

Smart Demobord

      Mallar, bilder & info på maxdialog.se

• Rostfri arbetsyta
• Hopfällbart
• Egen profilering
• Många tillbehör

Specifikationer

B x H x D (uppställd) 122 x 95 x 60 cm 

B x H x D (hopfälld) 122 x 20 x 60 cm 

Mått bordsyta 122 x 60 cm

Vikt 19 kg (grundutförande) 

Bildyta 116 x 86 cm (frams.), 57 x 78 cm (korts.)

Tryck Slät bannerväv med fullfärgstryck

Diskho & kran
kopplas till fri-

stående vattendunk 
och slask

Rostfri
eller vit

toppskiva

Plexiskydd, diskho & 
gastronomikantiner 

som tillbehör

En väl tilltagen och praktiskt arbets-
yta av rostfritt stål eller vit lack.

Bordet fälls snabbt och enkelt    
      ihop till ett platt paket.
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Portabel, hopfällbar demonstrationsdisk

Smidig demonstrationsdisk av högsta kvalitet. Hygienisk bordsyta
av rostfritt stål, invändig hylla som tillval och med egen profilering
på framsida och sidor. Levereras i anpassad väska.

Smart Demobord Mini
• Rostfri arbetsyta
• Hopfällbart
• Egen profilering
• Lätt att transportera

Specifikationer

B x H x D (uppställd) 105 x 80 x 48 cm 

B x H x D (hopfälld) 105 x 20 x 48 cm 

Mått bordsyta 105 x 48 cm

Vikt 16 kg 

Bildyta 99 x 78 cm (frams.), 47 x 78 cm (korts.)

Tryck Slät bannerväv med fullfärgstryck

Ingår Transportväska

Insidan med invändig
förvaringshylla.

Demobordet hopfällt och redo för transport.

Rostfri,
hygienisk
toppskiva

Mallar, bilder & info på Maxdialog.se>

Smart Demobord på YouTube>
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