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Droogwissers voor boardmarkers

Leveringsomvang: 3 droogwissers, 30 reserve vilten. 

 4 Nr. 739 709 3H € 37.90

Board- en flip-overmarkers

Kleur: kleurrijk gesorteerd. 
Leveringsomvang: per set 5 x rood, blauw, 
groen en zwart. VE: 20 st. 

 4 Nr. 813 222 3H € / VE 42.90

Verrijdbare whiteboards
• Bordoppervlak aan beide zijden van wit 

gecoat plaatstaal, magneethoudend, 
beschrijfbaar en droog uitwisbaar

• Als schrijfbord, informatiebord of bord 
voor kwaliteitsdoeleinden, te gebruiken 
voor de productieplanning, scholing, 
presentaties

• De oplossing als er geen wand aanwezig 
is om het bord te bevestigen of als 
er tijdelijk een bord nodig is

Oppervlak: staal, gecoat. Eigenschap: aan 
beide zijden beschrijfbaar / verrijdbaar. 
Wieluitrusting: 4 zwenkwielen met vastzetters. 
Bordhoogte: 1000 mm. Hoogte: 1960 mm. 
Diepte: 670 mm. Framedikte: 20 mm. Materiaal 
van het bord: staal, gecoat. Kleur tafel: wit. 
Staanderkleur: wit. Framemateriaal: metaal, 
met poedercoating. Staandermateriaal: staal, 
met poedercoating. 

Bordbreedte: 1500 mm. Gewicht: 29 kg. 
 4 Nr. 572 854 3H € 205.-

Bordbreedte: 2000 mm. Gewicht: 36 kg. 
 4 Nr. 572 856 3H € 245.-

Ronde magneten

Kleur: kleurrijk gesorteerd. Oppervlak: kunststof. 
Vorm: rond. Materiaal: kunststof. 
Eigenschap: magneethoudend. 

Diameter: 10 mm. Hechtkracht: 45 g/cm². 
VE: 60 st. 
 4 Nr. 484 065 3H € / VE 29.90

Diameter: 20 mm. Hechtkracht: 220 g/cm². 
VE: 72 st. 
 4 Nr. 484 073 3H € / VE 37.90

Diameter: 30 mm. Hechtkracht: 580 g/cm². 
VE: 36 st. 
 4 Nr. 484 081 3H € / VE 29.90

Draai- en kantelbare borden
• Als schrijfbord en projectiescherm te gebruiken
• Voorzijde geëmailleerd whiteboard, beschrijfbaar 

en droog uitwisbaar – achterzijde mat wit projectievlak
• Verrijdbaar op vier zwenkwielen met vastzetters

Oppervlak: staal, geëmailleerd. Eigenschap: aan 
beide zijden beschrijfbaar / verrijdbaar. 
Uitrusting: materiaalbakje. Wieluitrusting: 4 zwenkwielen 
met vastzetters. Bordbreedte: 1900 mm. 
Bordhoogte: 1200 mm. Hoogte: 1875 mm. Diepte: 660 mm. 
Framedikte: 19 mm. Projectieschermformaat: 4 : 3, 
16 : 10. Gewicht: 25.5 kg. Materiaal van het bord: staal, 
geëmailleerd. Kleur tafel: wit. Staanderkleur: wit. 
Staandermateriaal: staal, met poedercoating. 

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

 4 Nr. 117 402 3H € 779.-

Uitzonderlijk duurzaam door een bij ca. 
800 °C gemoffelde emaillaag. 

Vanaf 

€ 205.-
Nr. 572 854 3H
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