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SZÓNOKI PULTOK

EXKLUZÍV KIVITELŰ SZÓNOKI PULTOK

Két év garancia!

Német minőség

KONFERENCIA PULT 
(ETS-840TXS)
Szállodai konferenciatermekbe 
ajánljuk, mivel ez az aktív pul-
pitus nagyszerű eszköze egy 
előadás komfortos és hatékony 
megtartásának. Vezeték nélküli 
mikrofonjának és beépített lám-
pájának köszönhetően élmény 
előadást tartani.

MEETING PULT 
(SPEECH-200)
Elsősorban hivatali intézmények 
konferenciái számára ideális ez 
az elegáns, fekete-barna fapult. 
Kiváló önkormányzati megbe-
szélésekhez, illetve beépített 
hangfalának köszönhetően akár 
köszönhetően sajtótájékozatók-
hoz és konferencia termekbe is 
ajánljuk.

Ár: 294.035 Ft

Ár: 172.720 Ft

Teljes konferenciacsomagban 

         i
s kaphatók! Kérje ajánlatunkat!



SZÓNOKI PULTOK

Sötétített termekbe ajánljuk világítással ellátott pultjainkat; görgőkkel ellátott pultjaink pedig 
megkönnyítik az előadótermek átrendezését!
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További szónoki pultjainkat 
keresse a honlapunkon!

RP_6 Ár: 35.353 Ft

Az asztali szónoki pult a legegyszerűbb 
és legrugalmasabb megoldás. Döntött 
könyv tartóval és szegéllyel.
Méretek (szél./mély.): 50 x 40 cm, Súly: 3,6 kg.

RP_70 Ár: 107.696 Ft

Elegáns, görgős szónoki pult, a pultfelü-
let elöl lekerekített, alatta polc található. 
A levehető, lekerekített, lyukas takaró-
lemez 2 cm-enként állítható magasságú. 
Négy görgővel (közülük 2 rögzíthető).
Összmagasság tetővel együtt 100/140 cm. 
Pultfelület felső éle: 80 x 122 cm. 
A pultfelület méretei (szél./mély.): 56 x 50 cm. 
Az alsó polc méretei (szél./mély.): 52 x 40 cm.

RP_A21 Ár: 292.532 Ft

Elegáns, alumínium-fa össze-
tételű szónoki pult mechanikus 
magasságállítással, beépített 
kézirat-megvilágítással, polccal 
és elektromos csatlakozóval.
Méretek (sz./ma./m.): 65×100-128×51 cm.
Súly: 48 kg.

A fenti pulttal azonos termék, 
amelyet négy, lefékezhető gör-
gője segítségével könnyen át-
helyezhet a konferencia terem 
egy másik pontjára.

RP_21 Ár: 181.470 Ft

Alumínium-fa összetételű szónoki 
pult magasságállítással, beépí-
tett kéz irat-megvilágítással, polc-
cal és elektromos csatlakozóval. 
Fix talppal, hangszóró nélkül. 
(Az erősítő csak illusztráció.)
Méretek (sz./ma./m.): 58×100-128×51 cm
Súly: 48 kg.

RP_8 Ár: 62.179 Ft

Könnyen állítható magasságú szónoki 
pult. A pult felülete rácsos kialakítású, 
lecsúszásgátló széllel, stabil acélcső-
vázzal, tányértalppal. 
Magasság: 90-130 cm. A pult felülete: 45 x 34 cm 
(A3-as vagy 2 x A4-es méret) • Súly: 5,5 kg

RP_7 Ár: 91.013 Ft

Rögzített, döntött, csavarással könnyen 
állít ható magasságú pultfelület. A pult elül-
ső részén rácsos takarólemez, felületén 
csúszásgátló szél, alatta nagyméretű polc 
található.
Magasság: 106–128 cm ill. 111–133 cm (görgőkkel) 
Méretek (szél./mély.): 60 x 45 cm • Súly: 20 kg.

RP_8L (világítással) Ár: 71.933 Ft

A fentivel azonos termék, amelynek 
pultra szerelt világítása akkor is köny-
nyen olvashatóvá teszi előadásvázlatát, 
ha Ön egy besötétített teremben ad elő 
és csak a keresőfény sugara vetül Önre.

RP_7L (világítással) Ár: 121.408 Ft

RP_70L (világítással) Ár: 137.770 Ft RP_7F (görgőkkel)  Ár: 99.552 Ft

RP_70F (görgőkkel)  Ár: 115.824 Ft RP_7FL (görgőkkel, világítással)  Ár: 127.898 Ft

RP_70FL (görgőkkel, világítással)  Ár: 148.336 Ft

RP_A21F (görgőkkel)  Ár: 320.192 Ft
RP_21F (görgőkkel)  Ár: 208.712 Ft

A fenti pulttal azonos termék, 
amelyet görgői segítségével az 
előadás szervezője igény szerint 
könnyen elmozdíthat a helyéről.

RP_6L Ár: 58.115 Ft

Az RP 6-os modellel megegyező kisze-
relésben, tükrözésmentes megvilágítás-
sal és 5 m kábellel.
Méretek (szél./mély.): 50 x 40 cm, Súly: 4,6 kg.

Az árak bruttó árak!


