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Jaarplanners met 365-dagen-
indeling

Speciale afmetingen en individueel bedrukte borden 
volgens uw specificaties op aanvraag leverbaar.

Weekplanners met 7-dagen-indeling

Toebehorensets voor planborden
• Omvangrijke toebehoren voor een effectieve en optimale projectplanning
Leveringsomvang: 4 planningsmarkers (zwart, rood, blauw, groen), 5 magnetische bandstroken 1000 x 10 mm (rood, 
blauw, groen, geel, oranje), 72 magnetische etiketdragers 50 x 10 mm incl. etiketten, magnetische symbolen (rode 
driehoeken, groene pijlen, blauwe cirkels, zwarte rechthoeken), 1 droogwisser. Voor bordbreedte: 1200 mm. 

 4 Nr. 653 555 3H € 79.90

Leveringsomvang: 4 planningsmarkers (zwart, rood, blauw, groen), 5 magnetische bandstroken 1000 x 10 mm (rood, 
blauw, groen, geel, oranje), 40 magnetische etiketdragers 50 x 10 mm incl. etiketten, magnetische symbolen (rode 
driehoeken, groene pijlen, blauwe cirkels, zwarte rechthoeken), 1 droogwisser. Voor bordbreedte: 900 mm. 

 4 Nr. 653 553 3H € 65.90

Jaarplanners met verticale maandindeling

• Eenvoudig en snel overzicht over 
activiteiten, de inzet van personeel, 
projecten, productieprocessen, 
vakantieplanning, beurzen, seminars 
enz.

• Complexe planningen 
en arbeidsprocessen zijn in een 
oogopslag te overzien en voor iedereen 
zichtbaar

• Bord beschrijfbaar met boardmarkers 
en droog uitwisbaar, zo worden 
veranderingen en aanpassingen 

op ieder moment snel uitgevoerd

Eigenschap: magneethoudend. Materiaal 
van het bord: plaatstaal, gelakt. Kleur 
tafel: wit. Framemateriaal: geanodiseerd 
aluminium. Framekleur: blank 
aluminiumkleurig. Oppervlak: staal, gelakt. 
Uitrusting: met pennengoot (300 mm lang), 
met montagemateriaal. 

Breedte: 900 mm. Hoogte: 600 mm. 
Gewicht: 5.9 kg. Uitvoering: voor max. 
20 c.q. 40 personen in een volledig 
of halfjaaroverzicht. 
 4 Nr. 653 107 3H € 76.90

Breedte: 1200 mm. Hoogte: 900 mm. 
Gewicht: 10 kg. Uitvoering: voor max. 
33 c.q. 66 personen in een volledig 
of halfjaaroverzicht. 
 4 Nr. 653 109 3H € 143.-

• Eenvoudig en snel overzicht over 
de planning en indeling voor de hele 
week

• Bord beschrijfbaar met boardmarkers 
en droog uitwisbaar, zo kunnen 
veranderingen en aanpassingen 
op ieder moment worden uitgevoerd

• Individuele indeling mogelijk, omdat 
weekdagen en tijdindeling door u zelf 
ingevuld kunnen worden

Eigenschap: magneethoudend. Materiaal 
van het bord: plaatstaal, gelakt. Kleur 
tafel: wit. Framemateriaal: geanodiseerd 
aluminium. Framekleur: blank 
aluminiumkleurig. Oppervlak: staal, gelakt. 
Uitrusting: met pennengoot (300 mm lang), 
met montagemateriaal. 

Breedte: 900 mm. Hoogte: 600 mm. 
Gewicht: 5.9 kg. 
 4 Nr. 653 115 3H € 76.90

Breedte: 1200 mm. Hoogte: 900 mm. 
Gewicht: 10 kg. 
 4 Nr. 653 117 3H € 143.-

• Eenvoudig en snel overzicht over 
activiteiten, de inzet van personeel, 
projecten, productieprocessen, 
vakantieplanning, beurzen, seminars 
enz.

• Complexe planningen 
en arbeidsprocessen zijn snel 
te overzien

• Bord beschrijfbaar met boardmarkers 
en droog uitwisbaar, zo worden 
veranderingen en aanpassingen 
op ieder moment snel uitgevoerd

Eigenschap: magneethoudend. Materiaal 
van het bord: plaatstaal, gelakt. Kleur 
tafel: wit. Framemateriaal: geanodiseerd 
aluminium. Framekleur: blank 
aluminiumkleurig. Oppervlak: staal, gelakt. 
Uitrusting: met pennengoot (300 mm lang), 
met montagemateriaal. 

Breedte: 900 mm. Hoogte: 600 mm. 
Gewicht: 5.9 kg. 
 4 Nr. 653 111 3H € 76.90

Breedte: 1200 mm. Hoogte: 900 mm. 
Gewicht: 10 kg. 
 4 Nr. 653 113 3H € 143.-

Zonder toebehoren

Zonder toebehoren

 

€ 76.90
Nr. 653 107 3H
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