
Snel even iets opschrijven voor een presentatie of actie en dit even snel weer kunnen uitwissen? Of snel 
even een A4-tje met een belangrijke mededeling onder de aandacht brengen? Voor al dit soort situaties 

bieden prikborden en whiteboards dé uitkomst. De prikborden zijn in 2 varianten leverbaar: met lichtgrijze 
stof of met kurk. De whiteboards zijn ook in 2 varianten leverbaar: klassiek emaille (heel gemakkelijk wissen, 
zonder dat er sporen achterblijven, én 10 jaar garantie) of gelakt. Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor 
de benodigde accessoires: stiften, wissers, prikpennetjes, etc. De whiteboards mag u eventueel ook buiten 
gebruiken. Wij adviseren dan wel om niet de gewone (goedkopere) stiften te gebruiken, maar onze unieke 
krijtmarkers. Die trotseren niet alleen een fikse regenbui, maar ook de “behulpzame” voor bijganger. Een 
keur aan producten dus om u te helpen flexibel en effectief te communiceren.

PRIKBORDEN EN WHITEBOARDS

type maat  afwerking
WS 40 450 x 600 gelakt
WL 40 450 x 600 emaille
WS 60 600 x 900 gelakt
WL 60 600 x 900 emaille
WS 90 900 x 1200 gelakt
WL 90 900 x 1200 emaille
WS 100 1000 x 1500 gelakt
WL 100  1000 x 1500  emaille
type omschrijving
WA MV4 magnetische viltstifthouder
WA BW1 magnetische bordwisser
WA M30 10 stuks magneten (rond 30 mm)
WA SN10 10 stuks stiften (diverse kleuren)
WA SW8K 8 stuks watervaste stiften (klein)
WA SW8G 8 stuks watervaste stiften (groot)
WA CL1 1 liter cleaner voor SW stiften  

Whiteboard 
De whiteboards hebben allemaal een geanodi seerd aluminium lijst. Hierdoor passen ze  
goed in ieder interieur. U kiest voor de emaille uitvoering als u het whiteboard vaak gebruikt; 
u kiest voor gelakt als u het whiteboard af en toe gebruikt. Bevestigingsmateriaal wordt 
standaard meegeleverd; een aantal handige accessoires kunt u apart bijbestellen.
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PRIKBORDEN EN WHITEBOARDS

Prikbord 
Door de geanodiseerd aluminium lijst past 
dit prikbord in ieder interieur. Hij is 
leverbaar met grijze stof óf, als u een iets 
minder “strenge” uitstraling wenst, met 
kurk. Iedere versie is leverbaar in 4 maten. 
Bevestigingsmateriaal wordt standaard 
meegeleverd; prikpennetjes kunt u  
apart bijbestellen. 

Standaard Truf 
De Truf is maar liefst 1800 mm hoog, maar 
staat toch heel stevig door de 6 kilo zware 
stalen voet met een diameter van 500 mm. 
De twee stangen zijn uit geanodiseerd 
aluminium en de voet is donkergrijs 
gepoedercoat. Voor het paneel kiest u voor 
een prikbord (met stof of kurk) of een 
whiteboard (duurzaam emaille of gelakt).  
Op aanvraag is de standaard ook met een 
groter paneel leverbaar. 
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type maat  afwerking
WT 40 450 x 600 stof
WK 40 450 x 600 kurk
WT 60 600 x 900 stof
WK 60 600 x 900 kurk
WT 90 900 x 1200 stof
WK 90 900 x 1200 kurk
WT 100 900 x 1800 stof
WK 100 900 x 1800 kurk
type omschrijving
WA PR4 40 prikpennetjes

type maat paneel  afwerking
FL 45 450 x 600 whiteboard emaille
FS 45 450 x 600 whiteboard gelakt
FT 45 450 x 600 prikbord stof
FK 45 450 x 600 prikbord kurk

Tafelstandaard  
met whiteboard 
De combinatie van gepolijst kunststof, 
geanodiseerd aluminium en een wit white-
board geeft deze standaard een chique 
uitstraling. Ideaal voor presentaties, korte 
mededelingen, acties en andere snel-
wisselende boodschappen. Het kunststof 
whiteboard paneel laat zich heel gemakke-
lijk schoonmaken.

type maat paneel
TS 90 297 x 420 (A3) 


