TROLLEYS

NIEUW: al onze trolley’s zijn nu uitgerust met ON VIEW module. Zo vraagt u op elk moment
rapporten op, krijgt u meldingen die u zelf instelt, weet u exact hoeveel toestellen er
worden opgeladen en kan u automatische oplaadbeurten vooraf plannen.

TROLLEY VOOR 16 TABLETS
Tablets in de klas? Met deze mobiele trolley berg je ze steeds veilig
op en worden ze allen opgeladen. Deur voorzien van slot om alles
veilig op te bergen.
Afmetingen: L/d/h: 60 x 41 x 92 cm

TROLLEY VOOR 32 TABLETS

TG5560 

TH5561 

(€ 1.115,70)

€ 1.350,00

Deur voorzien van slot om alles veilig op te bergen en deuren van
deze trolley’s draaien steeds 270° voor extra ruimtebesparing.
Afmetingen: L/d/h: 95 x 41 x 92 cm
(€ 1.611,57)

€ 1.950,00

TROLLEY VOOR 30 CHROMEBOOKS

TROLLEY VOOR 16 CHROMEBOOKS
Mobiele trolley voor 16 Chromebooks of kleinere laptops tot 14”.
Afmetingen: L/d/h: 64 x 50 x 95 cm

Trolley geschikt voor 30 Chromebooks of kleinere laptops tot 14”.
Met deuren die 270° draaien en voorzien zijn van een slot.
Afmetingen: L/d/h: 104 x 50 x 95 cm

LJ2287 

LA2281 

(€ 1.446,28)

€ 1.750,00

(€ 2.024,79)

€ 2.450,00

TROLLEY VOOR 15 LAPTOPS
Met deze mobiele laptop trolley berg je 15 laptops tot 15,6 inch
steeds veilig op en worden ze allen opgeladen. De deur is voorzien
van een slot. Met natuurlijk air flow systeem voor optimale
ventilatie.
Afmetingen: L/d/h: 68 x 55 x 95 cm

EH6819 

(€ exclusief)

(€ 1.611,57)

€ inclusief

TROLLEY VOOR 30 LAPTOPS
Laptop trolley om 30 laptops (15,6 inch maximum) op te bergen en
op te laden.
Afmetingen: L/d/h: 112 x 55 x 95 cm

€ 1.950,00

EJ6820 

(€ 2.438,02)

Alle trolley’s zijn standaard voorzien van een sleutelslot.
Tegen een meerprijs kan er ook een cijferslot of RFID slot voorzien worden.

€ 2.950,00
KASTEN

295

