
Pärmställ

KEBAdisplay är ett mobilt system 
som hjälper dig att organisera på 
ett smidigt sätt. Det fi nns olika va-
rianter av KEBAdisplay. Skrivbords-
modellen, där du kan docka den 
pärm du behöver just för stunden. 
Väggmodellen, där du kan sätta en 
pärm för t.ex. manualer för ma-
skiner. Den tredje varianten är en 
snygg golvmodell som du kan ha i 
klädbutiken, i färghandeln eller i 
bilhandeln för att presentera dina 
produkter. Det fi nns många använd-
ningsområden för KEBAdisplay. Bara 
din fantasi sätter gränserna.
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BordBord

VäggVägg GolvGolv

Pärmställ, KEBAdisplay – 
för bord, vägg eller golv
Ett rymligt och ekonomiskt 
komplement eller alternativ 
till traditionella panelsys-
tem. Det moderna, mobila 
och fl exibla sättet att pre-
sentera dokument. 
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Justerbar i 6 lägenRymmer hela 150 st plast-
fi ckor (300 sidor A4 blad).

Ersätter/kompletterar 
traditionellt panelsystem

Kan användas med andra 
KEBApärmar

Finns även i A5 Pärm (4-ring) och register 
ingår
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PRODUKTFAKTA KEBAdisplay bord- golv- och väggställ

Produktpresentation för kataloger:
KEBAdisplay: bord, golv eller väggställ
Lättplacerat pärmställ för fl exibilitet. Pärmen ”dock-
as” in i stället vid användning och tas lätt ur för att 
ta med sig på kundbesök eller möte. Justerbart i sex 
lägen för bättre ergonomi. Rymmer hela 150 st plast-
fi ckor (300 sidor A4 blad). Finns som bords- vägg- eller 
golvmodell. Levereras komplett med pärm A4+ och 
5-fl iks register. Finns även i A5.

5 års garanti

Produktegenskaper: Produktfördelar:
• Tillverkad i PP och lackerad stål
• Gaffelmekanism i stål
• Pärm med neutral rygg och sida
• Packad i 4-färgslåda, konsumentförp
• Rymmer 150 st dubbelsidiga blad vilket ger 
  300 sidor information

• Upp till 300 st sidor information i plastfi ckor
• Platsbesparande
• 5 års garanti
• Ställbart i sex lägen
• Praktiska plastfi ckor med 
   registerfl ikar medföljer A4 display

Användningsområden: Tillbehör:
• Personlig ordning och reda
• Recept
• Kataloger
• Manualer
• Prislistor
• Instruktioner
• Ritningar
• Produktpresentationer
• Kvalitetssystem

• KEBAergo
• KEBAfrost
• KEBAecolite
• nanofashion
• Register
• Plastfi ckor

Artikel nummer Artikel EAN Nr produkt EAN Nr förpack-
ning

88103110001 KEBAdisplay Bord A4 7393031397342 7393031377382

88103110002 KEBAdisplay Bord A5

88103310001 KEBAdisplay golv A4 7393031397380 7393031377405

88103410001 KEBAdisplay vägg A4 7393031397427 7393031377399

88103410003 KEBAdisplay vägg A4

Artikelnummerlistan visar endast de mest frekventa produkterna, kontakta oss gällande övriga artiklar.

Mått - Vikt etc.
Artikel Mått HxLxB Vikt Fp Mått förp Förp.vikt Antal/pall Pallvikt
Display Bord A4 330x430x530 2080 g 1 407x285x159 2,6 kg 72 st 196 kg

Display Bord A5 270x350x320 1380 g 1 407x285x159 1,9 kg 72 st 161 kg

Display Golv A4 1240x300x530 7600 g 1 407x285x159 8,3 kg 72 st 607 kg

Display Vägg A4 330x430x530 1650 g 1 407x285x159 2,2 kg 72 st 165 kg

Display Vägg A5 270x350x210 900 g 1 407x285x159 1,4 kg 72 st 130 kg

Palldimension: 800x1200x2250


