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Maat Artikel nr. Kg

En op maat gemaakt tot 120x400 cm

Onze Pro Series whiteboards zijn extreem 
duurzame enkel- en meervlaks whiteboards 
met een magneethoudend emaille stalen 
schrijfoppervlak en een stijlvol design 
aluminium profiel. Het schrijfoppervlak van het 
whiteboard is beschrijfbaar met alle typen 
whiteboardstiften, is gemakkelijk droog 
uitwisbaar, en is tevens magneet houdend in 
combinatie met alle typen magneten en 
magnetische accessoires.

Type gebruik:
Het schrijfoppervlak van het whiteboard is 
gefabriceerd van geëmailleerd staal. Het Pro Series 
whiteboard is daardoor geschikt voor zeer 
intensief gebruik thuis, op kantoor of op scholen. 
Het whiteboard is beschrijfbaar met alle typen 
reguliere whiteboardstiften en is gemakkelijk 
droog uitwisbaar. Het whiteboard is tevens 
magneethoudend, waardoor u door middel van 
magneten documenten aan het whiteboard 
kunt hangen.

Installatie van uw whiteboard:
Het whiteboard is voorzien van een stijlvol 
design aluminium profiel en wordt geleverd 
inclusief bevestigingsmateriaal en een handige 
afklikbare afleggoot, waar u uw whiteboardstiften 
en andere accessoires op kunt plaatsen.
Het whiteboard Pro Series is standaard leverbaar 
in verschillende maten. De aangegeven 
maatvoering is de totale maat van het product 
inclusief omlijsting.



Het Pro Series whiteboard is uit voorraad 

leverbaar in diverse standaard maatvoeringen. 

Het whiteboard is ook op maat leverbaar. De 

minimale maatvoering betreft hierbij 20x30 

cm (A4 formaat) en de maximale maatvoering 

betreft 120x400 cm.

Indien u kiest voor een whiteboard op maat, dan 

kunt u kiezen uit verschillende typen profielen en 

bijbehorende hoekstukken. De breedte van het 

profiel is circa 2,5 cm. 

Wilt u een whiteboard samenstellen?

In onze webwinkel kunt u eenvoudig een white-

board samenstellen met onze online whiteboard 

configurator. U kunt dan zelf kiezen voor het type 

whiteboard, de gewenste maatvoering en de 

afwerking van het profiel en bijhorende hoekstuk-

ken.

Heeft u vragen over producten op maat?

Neem dan contact op met onze klantenservice.

Whiteboard
Pro Series
Maatwerk

Licht houtlook
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Blank aluminium Wit aluminium Wit houtlook Zwart houtlook

Licht houtlook Kersen houtlookZwart aluminiumAntraciet aluminium

Klassiek houtlook profielDesign aluminium profiel

400 cm


