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Het

multifunctionele bord

Multifunctioneel bord
op verrijdbaar onderstel

De afbeelding toont
flip-over FL 20.

Zelfde bord als MFK 1-W maar
verrijdbaar op 4 stabiele wielen
waarvan 2 met rem.

MFK 1-F

1.939,00 g

Multifunctioneel bord voor
wandmontage
Doordacht, ruimtebesparend en onmisbaar
voor een overtuigende presentatie. Aan de
muur op te hangen, afsluitbaar.
Oppervlak: wit wandbord, droog afwisbaar,
magneethoudend, met witte aluminium
profielen. Standaard met een uitschuifbaar
projectiescherm en flip-over klemmen.

MFK 1-W

Flip-over klemmen
Magnetisch, maakt elk stalen bord een
flip-over. Blokken voor flip-overs op de
rechterpagina onderaan.

1.615,00 g

NSS-FCK

Flip-over FL 20

87,00 g

Met snelklemmen. Beschrijfbare en
magneethoudende achterkant.
Afmeting: 100 x 70 cm.
Met afleggoot, in hoogte verstelbaar

FL 20
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115,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Beproefd tijdens

conferenties…

De afbeelding
toont Flip-over FL 2
met verrijdbaar
onderstel Flip-FN.

De afbeelding toont
Flip-over FL 2A.

Flip-over FL 2A

Onderstel, verrijdbaar

Flip-over FL 2

Zelfde flip-over als rechts, maar
met 2 zijdelings uitklapbare
armen.

Met dit onderstel kunnen
flip-overs verrijdbaar gemaakt
worden. De flip-over kan
eenvoudig op het frame met
wielen geplaatst worden.

Voor gebruik bij conferenties
of seminares. Voorzien van
klemlijst aan de bovenste rand
voor het houden van
schrijfblokken (20 vellen).
Eén blok met 20 vellen wordt
meegeleverd.
De drie verchroomde poten zijn
inschuifbaar, zodat de totale
hoogte gereduceerd wordt tot
70 x 100 cm en de flip-over in
elke auto past. De flip-over is
ook als tafelversie te gebruiken.
Eén blok met 20 vellen wordt
meegeleverd.
Afmeting schrijfvlak: 70 x 100 cm.
Basisoppervlak: wit staal. Met
speciale markers beschrijfbaar
en magneethoudend.

FL 2 A

199,00 g

Flip-FN

Accessoireset voor
flip-overs
1 set (4 stuks) speciale markers
in verschillende kleuren,
1 wisser, 1 set magneten.

APF

17,50 g

Schrijfblokken voor flip-overs
Blanco, 20 vellen

FB 1

15,90 g

Met karo-kruisjes, 2,5 x 2,5 cm
20 vellen

FB 2

19,00 g

Markers voor schrijfblokken
1 set (4 kleuren)

AF-4

6,50 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

65,00 g

FL 2

175,00 g

Alles voor een perfecte presentatie

Flip-FN
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Flip-overs – mooi design

en ergonomisch

Meer presentatievlakken
door twee
zijdelings te
plaatsen
armen.

De flip-over
kan om zijn
as gedraaid
worden.
Flip-over Mobiel
• Verrijdbare en in hoogte verstelbare flip-over in luxe
uitvoering met klemlijst
• Gebruiksvriendelijke en traploze hoogteverstelling door
drukvering
• Snelwisselaar voor alle gangbare flip-over blokken
• Magneethoudend schrijfvlak, beschrijfbaar, afwisbaar
• Geïntegreerde afleggoot
Schrijfblokken voor flip-overs
Blanco, 20 vellen

FB 1

15,90 g

Met karo-kruisjes, 2,5 x 2,5 cm
20 vellen

FB 2

19,00 g

Markers voor schrijfblokken
1 set (4 kleuren)

AF-4

6,50 g

• Vakkundig werken dankzij de kantelhoek van 30 graden bij
gelijke standvastigheid
• Eenvoudig te manoeuvreren met 5 lichtgewicht zwenkwielen,
waarvan 3 met rem.
• Uitsparing in de ronde standvoet om dicht bij de flip-over
te kunnen werken
Schermafmeting B/H: ca. 74 x 106 cm
Totale hoogte: ca. 175-200 cm
Gewicht: ca. 28,5 cm

FL 200

198,00 g

Accessoireset voor flip-overs
1 set (4 stuks) speciale markers in verschillende kleuren, 1 wisser,
1 set magneten.

APF
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17,50 g
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Posterborden met

beschrijfbaar
stalen oppervlak

K A1 met EG A1

Poster- en presentatiebord
In formaat DIN A1 met clip-snelwisselframe. Dankzij onze
optioneel verkrijgbare stalen borden in wit of groen een ideale
uitbreiding van het presentatie-oppervlak.
• Dubbelzijdig te gebruiken
• Ook voor DIN A1 papier en posters
• Compact formaat, B/H: 64 x 120 cm

K A1

125,00 g

…maken uw presentatie
compleet. Een stille hulp – ideaal bij
presentaties met of zonder interactie
van het publiek. U kunt eenvoudigweg
een tweede exemplaar plaatsen
naast uw presentatiebord. Beide
oppervlakken zijn magneethoudend.

Handige accessoires,
meer info zie pagina 1162.
Wit stalen bord
Voor het plaatsen in het wisselframe
van het posterbord, om te beschrijven
met droog afwisbare stiften voor snel
veranderende informatie. Ook magnetisch,
inclusief 12 stuks gekleurd krijt.

EW A1 (voor K A1)

51,50 g

Groen stalen bord
Voor het plaatsen in het wisselframe van
het posterbord, om te beschrijven met
krijt voor snel veranderende informatie.
Ook magnetisch, inclusief 12 stuks
gekleurd krijt.

EG A1 (voor K A1)

K A1 met EG A1

45,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

K A1 met EW A1

Alles voor een perfecte presentatie

K A1 met EW A1
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Een geniaal

systeem…
Mooi
van
vorm en
functioneel:
Met aluminium
frame, en in
hoogte verstelbare
en inklapbare poten.
Supersnel – zonder
gereedschap – opgebouwd en afgesteld
op het gebruik.
Wanneer u vaak met de
auto op weg bent om
buitenshuis te werken,
heeft u met het verdeelde, inklapbare presentatiescherm een

„clevere“
begeleider.
Deze variant is met een
draagriem uitgerust
voor makkelijk vervoer.

Presentatiescherm
verdeeld en inklapbaar
Schermformaat uitgeklapt ca. 120 x 150 cm,
max. hoogte 195 cm, met afneembare
draagriem.
Kurkoppervlak
Gewicht ca. 9 kg

MTKK

299,00 g

Wit kartonnen oppervlak
Gewicht ca. 6 kg

MTWK

Stofkleuren
Als u voor het
presentatiescherm
met textieloppervlak kiest, kunt
u kiezen uit de hier
afgebeelde kleuren.
Vermeld aub het
kleurnummer bij
uw bestelling.

279,00 g

01 wijnrood

07 groen

02 rood

08 oranje

03 zwart

09 donkerbruin

04 wit

10 middenbruin

05 grijs

11 beige

Textieloppervlak
Gewicht ca. 7 kg

MTSK..

309,00 g

Flexibel en
compact!

06 blauw
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Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

…voor een

geniale methode
Beide uitvoeringen
maken

complexe
presentaties
mogelijk, dankzij de
zwenkwielen met rem.
Veelzijdigheid en
flexibiliteit, ook met het
kurkoppervlak. Kurk,
textiel of wit karton
– u kunt het oppervlak
kiezen dat bij uw
presentatiestijl past.

Presentatiescherm
verdeeld, inklapbaar en verrijdbaar
Met zwenkwielen met rem en afneembare
draagriem.
Schermformaat uitgeklapt ca. 120 x 150 cm,
max. hoogte 195 cm.
Kurkoppervlak
Gewicht ca. 9 kg

Draagtas voor inklapbare
presentatieschermen

MTKKR

Van polypropyleen 0,8 mm,
met draagriem,
Maten, B/H/D: 132,5 x 92 x 10,5 cm
gewicht leeg 1,8 kg,
gewicht inklapbaar textielbord 9,5 kg.

TM-TT-P

325,00 g

Wit kartonnen oppervlak
Gewicht ca. 6 kg

MTWKR
129,00 g

Textieloppervlak
Gewicht ca. 7 kg

MTSKR..

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

305,00 g

335,00 g

Alles voor een perfecte presentatie

Bij de textieloppervlakken kunt u ook nog uit
11 kleuren kiezen (zie
kleurenschema links).
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Flexibiliteit

is troef
Wanneer u

vaak informatie
presenteert, zult u
zich met dit concept
onderscheiden.
Robuust velours in 11
aantrekkelijke kleuren
voor veel mogelijkheden:
of u nu een oppervlak kiest
dat bij de ruimte past of
bepaalde accenten
plaatst.
Of u nu beide bordoppervlakken in één kleur of
verschillende kleuren wilt
voor de voor- en achterkant.

Alles is mogelijk!

Presentatiescherm
onverdeeld

Stofkleuren

Schermformaat uitgeklapt ca. 120 x 150 cm,
max. hoogte 195 cm.

Als u voor het presentatiescherm met textieloppervlak kiest,
kunt u kiezen uit de hier afgebeelde kleuren. Vermeld aub het
kleurnummer bij uw bestelling.

Kurkoppervlak
Gewicht ca. 9 kg

MTK

234,00 g

Wit kartonnen oppervlak
Gewicht ca. 6 kg

MTW
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05 grijs

09 donkerbruin

02 rood

06 blauw

10 middenbruin

03 zwart

07 groen

11 beige

04 wit

08 oranje

214,00 g

Textieloppervlak
Gewicht ca. 7 kg

MTS..

01 wijnrood

244,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Het

natuurkurkmateriaal is niet
alleen milieubewust.

Presentatiescherm
onverdeeld en verrijdbaar
Met zwenkwielen met rem.
Schermformaat uitgeklapt ca. 120 x 150 cm,
max. hoogte 195 cm.
Kurkoppervlak
Gewicht ca. 9 kg

MTKR

259,00 g

Wit kartonnen oppervlak
Gewicht ca. 6 kg

MTWR

239,00 g

Textieloppervlak
Gewicht ca. 7 kg

MTSR..

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

269,00 g

Alles voor een perfecte presentatie

Kurk heeft ook een
warme uitstraling
en is geschikt voor
het opprikken van
meldingen, info en
posters.
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Accessoires voor

presentaties
Grote presentatiekoffer
Presenteren uit de koffer –
de beste oplossing als u veel
onderweg bent voor seminaries
en workshops.
Het systeem is goed doordacht,
inhoud:
• 20 presentatiewolken
45 x 25 cm
• 250 presentatiecirkels ø 10 cm
• 250 presentatiecirkels ø 14 cm
• 250 presentatiecirkels ø 19 cm
• 250 presentatierechthoeken
10 x 20 cm
• 250 presentatie-ovalen
11 x 20 cm
• 1 schaar
• papiermes met reservemesjes
• 1 rol crepe plakband
• 40 vellen plakpunten
in verschillende kleuren
(4 kleuren)
• 1 uitschuifbare aanwijsstok
• 100 pushpins
• 500 spelden
• 2 naaldenkussens voor de pols
• 8 viltstiften met
wigvormige punt, zwart
• viltstiften met wigvormige
punt in de kleuren blauw,
rood en groen (4 per kleur)
• 2 plakstiften
• 1 plakroller met inhoud

Aluminium koffer
Maten, B/H/D: 46 x 16 x 35 cm

Presentatiekoffer
Van polypropyleen 0,8 mm

TM-WK-A

Inhoud:

Houten koffer

• 125 cirkels ø 10 cm

179,00 g

Maten, B/H/D: 50 x 18 x 39 cm

TM-WK-H

• 125 cirkels ø 14 cm
• 125 cirkels ø 19 cm

365,00 g

Navulset

• 125 ovalen 19 x 10 cm
• 125 rechthoeken 20 x 10 cm

Voor de grote presentatiekoffer,
inhoud als hierboven

• 10 wolken 40 x 25 cm

TM-NF-G

157,00 g

• 200 pushpins
• 200 spelden
• 10 fiberstiften (4 zwart, 2 rood,
2 blauw en 2 groen)
• 2 plakstiften 10 g
• 2 papiermessen
• 1 naaldkussen
• 1 rol crepe plakband 3 x 50 m
• 1 plakroller 12 x 10 m
• 1 uitschuifbare aanwijsstok
60 cm
• Maten, B/H/D: 47 x 11 x 32 cm

TM-WK-P
1004

145,00 g
Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Trefwoord:

presenteren

Lesgeven

Trefwoord:

presenteren
– het actief
ontwikkelen van de
lesstof door te
werken in kleine
groepen.
Er bestaan geen
passieve luisteraars
meer. De deelnemers
werken mee.
Presenteren is
hedendaagse informatieoverdracht die
alle zintuigen aanspreekt. Kleuren, vormen, klanken worden
gebruikt om de inhoud makkelijker te
onthouden.
Natuurlijk heeft men
daarvoor de juiste
hulpmiddelen nodig.
Wij hebben voor u
een systeem samengesteld dat perfect
voldoet aan de eisen
voor een succesvolle
presentatie.

Presentatietrolley
Alles snel binnen handbereik. Verrijdbare kar
met een tussenbodem. Frame van ronde buizen,
lichtgrijs gepoadercoat. Handige indeling met
de juiste accessoires. Probleemloos transport
dankzij de 4 stabiele wielen, ø 7,5 cm. Afsluitbaar.
Inhoud:
• 100 presentatiewolken 45 x 25 cm
• 1000 presentatiecirkels ø 10 cm
• 500 presentatiecirkels ø 14 cm
• 500 presentatiecirkels ø 19 cm
• 2000 presentatierechthoeken 10 x 20 cm
• 250 presentatierechthoeken 10 x 45 cm
• 500 presentatie-ovalen 11 x 20 cm,
in verschillende kleuren
• 1 schaar
• 1 papiermes met reservemesjes
• 2 rollen crepe plakband
• 6 plakstiften, 40 vellen plakpunten,
in verschillende kleuren (4 kleuren, 1600 stuks)
• 2 uitschuifbare aanwijsstok
• 300 pushpins, 200 spelden, 2 naaldenkussens
voor de pols
• viltstiften met wigvormige punt voor
presentatiekaarten (10 rood, 20 zwart,
10 groen, 10 blauw)
• 100 vellen OHP-folie, formaat DIN A4
• 4 overheadmarkers in etui, fijn, in de kleuren
zwart, rood, blauw en groen.
Buitenmaten, B/H/D: 95 x 93 x 56 cm

TM-MW

855,00 g

Presentatiekar leeg

TM-MWL

675,00 g

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Alles voor een perfecte presentatie

is uit, interactief leren
biedt meer. Het
systeem daarvoor is
nieuw en zorgt voor
het beste, duurzame
onderwijsresultaat.
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Superlicht mobiel

schoolbord

Verrijdbaar
schoolbord op
rolstatief
Dit verrijdbare bord
is ongelofelijk flexibel.
Superlicht en dus
door elke leerling te
vervoeren. Dankzij het
verstelbare tussenstuk
van het rolstatief kan
elke bordgrootte hoog
of laag worden opgehangen. Altijd zoals
u het nodig heeft.

Bordmaat:
170 x 120 cm

Bord
Model 3
Werkvlak (cm)

Bordmaat:
150 x 120 cm

Oppervlak
staalemaille

staal

wit

wit

120 x 100

3/12 EW
359,00 g

3/12 STW
339,00 g

150 x 120

3/152 EW
465,00 g

3/152 STW
439,00 g

170 x 120

3/172 EW
527,00 g

3/172 STW
499,00 g

Staalemaille wit & staal, wit:
met droog afwisbare stiften beschrijfbaar, magneethoudend

Bordmaat:
120 x 100 cm

Het is heel eenvoudig!
Met weinig moeite en nog minder kracht kan
iedereen het verstelbare tussenstuk van het rolstatief
zo verstellen, dat elke hier getoonde bordgrootte hoog
of laag gebruikt kan worden.
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Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

