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ergonomisk skiltemalerbord

vippefunktion
Borden kan vippes i en vinkel op til 22 grader på 
begge langsider. Vippefunktionen er især god hvis 
du har materiale der skal pilles op, så kan du blot tape 
dit materiale fast på bordet og på den måde arbejder 
du ergonomisk korrekt.

højdejusterbar
Bordet kan justeres op og ned i højden mellem 84 
og 114 cm. Det gør at alle brugere kan arbejde i den 
perfekte arbejdshøjde. Når du justerer bordets højde 
kører det meget støjsvagt og hurtigt. Betjeningen til 
hæve/sænk er tilgængelig i begge sider af bordet.

indbygget batteri
I bordet er der indbygget batteri, så det efter opladning 
kan betjenes på steder uden strøm. Batteriet holder strøm 
til en uges brug uden opladning. Bordet har også en 
"memory" indstilling, hvilket gør at du kan indstille den 
til en bestemt højde og så husker den det.



hvilken model passer til dig?

signmaker table
large
1300x2500 mm.

signmaker table
x-large
1700x4000 mm.



funktioner signmaker table
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Robust Linak løftesystem Antistatiske hjul Hylder i begge sider

5mm skæreunderlag Applikations rulleholder
Til applikationstape, folie eller 
print, så du kan løse opgaver

som normalt kræver 2.  

Skæreunderlaget gør at du kan 
skære direkte på bordet og 

det heler langsomt sig selv igen.

De antistatiske hjul gør bordet
flytbart. Hjulene er også låsbare,

hvilket bidrager til et sikkert
arbejdsbord.

I begge sider på bordet er der 
hylder, hvor du kan opbevare dine 

linealer, knive og andet værktøj.

Bordet er meget solidt bygget 
og du kan arbejde ergonomisk

korrekt. 

I hvert hjørne er der en Linak
løftesøjle som er meget stærk

og robust.

Solidt og ergonomisk
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