Lijsten en stoepborden
De rubriek lijsten en stoepborden blijft een belangrijke
pijler bij de levering van visuele communicatie middelen.
Wij bieden eenvoudige, maar ook zeer hoge kwaliteitsoplossingen aan.
Onder het kopje kliklijsten vindt u alle soorten kliklijsten,
waaronder verlichte, zwart gelakte en in hout-look. Maar
ook treft u standaardjes met daarop een kliklijst en zelfs
ook een haakse kliklijst aan. Zeer uitgebreid dus.
Voor wie geen kliklijst wil, bieden wij een goed alternatief
met een keur aan andere lijsten in allerlei uitvoeringen en
vormen. Voornamelijk minimalistische en transparante
oplossingen.
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Vervolgens treft u luxe ophangsystemen voor velerlei
toepassingen aan.
We sluiten de rij in deze rubriek met posterborden en
andere soorten stoepborden, waaronder roterende,
borden geschikt voor full-colours en borden beschrijfbaar
met markers. Ook opvallende XXL borden zitten in deze
range.
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Kliklijsten
Kliklijst Standaard

Deze geanodiseerd aluminium kliklijst wordt met prachtig strak
gezaagde verstekhoeken geleverd. Hij kan eenvoudig worden
gemonteerd door de 4 gaten die in het bodemprofiel zijn aangebracht. In verschillende profielbreedten leverbaar en in nagenoeg
alle DIN-maten. Speciale maten zijn ook mogelijk.

Kliklijst Wit

Deze in RAL 9003 gelakte aluminium kliklijst wordt met prachtig
strak gezaagde verstekhoeken geleverd. Hij kan eenvoudig
worden gemonteerd door de 4 gaten die in het bodemprofiel zijn
aangebracht. Het profiel is 25 mm breed en licht gerond. Standaard
leverbaar in 3 veelgebruikte DIN-maten.

type

insertmaat

profielbreedte

KL 10

149 x 210 (A5)

20

KL 20

210 x 297 (A4)

20 en 25

KL 30

297 x 420 (A3)

20, 25 en 32

KL 40

420 x 594 (A2)

20, 25 en 32

KL 50

500 x 700 (B2)

20, 25 en 32

KL 60

594 x 840 (A1)

20, 25 en 32

type

insertmaat

KL 70

700 x 1000 (B1)

25 en 32

KL 20W

210 x 297 (A4)

KL 80

840 x 1188 (A0)

32

KL 30W

297 x 420 (A3)

KL 89

1189 x 1750
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KL 40W

420 x 594 (A2)

Kliklijst Zwart

Kliklijst Houtlook

Alle voordelen van een gewone kliklijst, maar wel de look van (licht)
hout. Een pracht oplossing voor alle plaatsen, waar een gewone
kliklijst te “streng” is. De hoeken zijn strak onder verstek gezaagd,
waardoor het houtmotief mooi doorloopt. Geleverd in 25 mm breed,
licht gerond profiel.

Deze zwart gelakte aluminium kliklijst wordt met strak gezaagde
verstekhoeken geleverd. Hij kan eenvoudig worden gemonteerd
door de 4 gaten die in het bodemprofiel zijn aangebracht. Het profiel
is 25 mm breed en licht gerond. Leverbaar in 3 veelgebruikte
DIN-maten.

type

insertmaat

KL 20HO

210 x 297 (A4)

KL 30HO

297 x 420 (A3)

KL 40HO

420 x 594 (A2)

type

insertmaat

KL 50HO

500 x 700 (B2)

KL 20ZW

210 x 297 (A4)

KL 60HO

594 x 840 (A1)

KL 30ZW

297 x 420 (A3)

KL 70HO

700 x 1000 (B1)

KL 40ZW

420 x 594 (A2)
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Kliklijsten
Kliklijst Waterdicht en Afsluitbaar

Een waterdichte en afsluitbare versie van de bekende kliklijst.
Met degelijke rubbers en extra groot beschermvel tegen vocht.
Na het losdraaien van de inbus kunnen de 4 zijden (in bepaalde
volgorde) worden geopend. Hij wordt geleverd in het hoekige
32 mm brede profiel.

type

insertmaat

KL 20WL

210 x 297 (A4)

KL 30WL

297 x 420 (A3)

KL 40WL

420 x 594 (A2)

KL 50WL

500 x 700 (B2)

KL 60WL

594 x 840 (A1)

KL 70WL

700 x 1000 (B1)

KL 80WL

840 x 1188 (A0)

De geanodiseerd aluminium hangkliklijst is standaard voorzien van
2 ophangoogjes én is leverbaar in een enkel- of dubbelzijdige
uitvoering. Qua ophangmateriaal hebben we een aantal mogelijk
heden: van heel eenvoudige plafondclips tot chique RVS ophangbusjes.

Leverbaar in alle maten zoals bij de
Kliklijst Standaard (blz. 53) vermeld.

Verlichte kliklijst LED

Kliklijst Haaks

Deze geanodiseerd aluminium haakse kliklijst wordt met prachtige
designsteuntjes gemonteerd. Hij is altijd dubbelzijdig en kan
worden geleverd in verschillende profielbreedten. Leverbaar in
een aantal DIN-maten. Deze kliklijst mag uitsluitend binnen gebruikt
worden.
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Hangkliklijst

De verlichte kliklijst LED is een sterk staaltje techniek. Ondanks zijn
geringe dikte heeft hij een opmerkelijk gelijkmatige verlichting;
zelfs een eenvoudige papieren poster krijgt hierdoor al een super
mooie uitstraling. Ook een (dubbelzijdig) hangmodel behoort tot
de mogelijkheden.

type

insertmaat

VKL 30

210 x 297 (A4)

type

insertmaat

profielbreedte

VKL 40

297 x 420 (A3)

KL 40H

420 x 594 (A2)

20, 25 en 32

VKL 50

420 x 594 (A2)

KL 50H

500 x 700 (B2)

20, 25 en 32

VKL 60

594 x 840 (A1)

KL 60H

594 x 840 (A1)

20, 25 en 32

VKL 70

500 x 700 (B2)

KL 70H

700 x 1000 (B1)

25 en 32

VKL 100

700 x 1000 (B1)

KL 80H

840 x 1188 (A0)

32

VKL 120

840 x 1188 (A0)

Kliklijsten
Postersnap

Indien u een kliklijst ‘teveel’ vindt, kunt u kiezen voor een eenvoudige
postersnap. Deze wordt over de boven- en onderzijde van uw poster
geklikt en houdt uw poster zo prachtig strak. Een rubber strip zorgt
ervoor dat de insert er niet gemakkelijk uit valt. De bovenste postersnap wordt voorzien van handige ophangoogjes.

Standaard Rond

Deze lichte standaard heeft een lichtgrijze voet (diameter 270 mm)
in RAL 7042 en een verchroomde stang van 800 mm lang. Het leuke
van deze standaard is dat de kliklijst, waar uw insert in gaat,
schuin naar u toe kijkt. De kliklijst wordt permanent op de stang
bevestigd, liggend of staand.

Leverbaar in iedere gewenste
maat.

Standaard Hip

De Hip is 1500 mm hoog en wordt standaard geleverd met een
kliklijst aan één zijde. De voet is donkergrijs gepoedercoat, heeft
een gewicht van 2,5 kg en een doorsnede van 300 mm. U kunt
aangeven of u de kliklijst “liggend” of “staand” op de standaard
wenst. Ook leverbaar in dubbelzijdige uitvoering.

type

insertmaat

RK 40

210 x 297 (A4)

RK 30

297 x 420 (A3)

Kliklijst Optiframe

Een uiterst budgetvriendelijke kliklijst. De nauwelijks zichtbare
kunststof h
 oekstukjes rekenen definitief af met de bekende scherpe
hoeken van een kliklijst. De lijsten zijn uit geanodiseerd aluminium
en de bodemplaat is geheel uit gegoten kunststof. De maten A5 en
A6 hebben een voetje voor vrijstaande toepassing.

type

insertmaat

profielbreedte

KL 05FR 105 x 149 (A6)

14

KL 10FR 149 x 210 (A5)

14

type

insertmaat

KL 20FR 210 x 297 (A4)

25

HK 40

210 x 297 (A4)

KL 30FR 297 x 420 (A3)

25

HK 30

297 x 420 (A3)

KL 40FR 420 x 594 (A2)

25

HK 20

420 x 594 (A2)

KL 50FR 500 x 700 (B2)

25

HK 10

594 x 840 (A1)

KL 60FR 594 x 840 (A1)

25
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Andere lijsten
Smartquick

Een geheel plattehouder met een witte
achterplaat. De achterplaat ligt iets terug,
waardoor het bord als het ware los komt
van de ondergrond. Het wit van de achterplaat straalt langs de insert naar voren uit.
De houder wordt geopend door aan de
zijkanten lichtjes erop te drukken.

Linfor

Een budgetvriendelijke, transparante lijst.
Het anti-reflex beschermvel, waarachter u
de insert snel en gemakkelijk plaatst, valt
netjes achter kleine nokjes van de lijst. Met
het meegeleverde dubbelzijdig tape wordt
hij snel bevestigd op iedere gladde ondergrond. Zeer minimalistisch dus.

Pixquick  

Een chique, gecurvde lijst uit glanzend
polycarbonaat kunststof. Uw insert zit
veilig en stofvrij opgeborgen achter een
deurtje, dat gemakkelijk te openen is (mits
je weet hoe het werkt) door licht op de
hoekjes te drukken. Opvallend door zijn
eenvoud.

type

insertmaat

type

insertmaat

LINFOR 8

60 x 75 (A8)

PQ A8L

149 x 52

type

insertmaat

LINFOR 7

75 x 105 (A7)

PQ A6L

105 x 210

SMQ 105150WH

149 x 105 (A6)

LINFOR 6

105 x 149 (A6)

PQ A6

149 x 105 (A6)

SMQ 150150WH

150 x 150

LINFOR 5

149 x 210 (A5)

PQ A5*

210 x 149 (A5)

SMQ A4WH

210 x 297 (A4)

LINFOR 4

210 x 297 (A4)

PQ A4*

210 x 297 (A4)

SMQ A3WH

297 x 420 (A3

LINFOR 3

297 x 420 (A3)

PQ A3

297 x 420 (A3)

Flap

Een topdesign transparante houder, die
ook dubbelzijdig gebruikt kan worden op
een ruit. Hij wordt bevestigd met dubbel
zijdig tape. Om de insert te wisselen schuift
u de “klep” iets omhoog, waarna u de klep
naar voren kunt bewegen en de insert kan
verwisselen. De Flap is ook leverbaar met
een uitsparing erin voor lijsten, waarop
geschreven moet worden (zie blz. 94).

type

insertmaat

FLAP A5V

149 x 210 (A5)

FLAP A5H

210 x 149 (A5)

FLAP A4V

210 x 297 (A4)

FLAP A4H

297 x 210 (A4)

FLAP A3H

420 x 297 (A3)
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Magnet

Elegantie tegen een bijzonder schappelijke
prijs. De basis wordt gevormd door het
12 mm dikke geanodiseerd aluminium
frame. Het beschermvel wordt door het
magnetische passe-partout in het kader
bevestigd. In enkel- en dubbelzijdige variant
leverbaar. Bij de dubbelzijdige uitvoering
wordt een ophangset meegeleverd.

type*

insertmaat

NET A4

210 x 297 (A4)

NET A3

297 x 420 (A3)

NET A2

420 x 594 (A2)

NET B2

500 x 700 (B2)

NET A1

594 x 840 (A1)

NET B1

700 x 1000 (B1)

NET A0

840 x 1188 (A0)

* voeg een E toe achter de code voor enkelzijdig of een D
voor dubbelzijdig

Green  

Echt glas en RVS is de ideale combinatie
om een chique uitstraling te krijgen. De
RVS nokjes zorgen bij deze lijst voor een
afstand van 15 mm tussen het bord en de
muur. Tussen de 2 glasplaten, van elk
4 mm dik veiligheidsglas, zit de insert veilig
opgeborgen. De kop van de afstandhouder
wordt tegendraads erop gedraaid.

type

insertmaat

GRE A5

149 x 210 (A5)

GRE A4

210 x 297 (A4)

GRE A3

297 x 420 (A3)

Ophangsystemen
Ophangrail R10 en R20

De R10 is slechts 17 mm hoog en geschikt
voor belasting tot 20 kg per meter; de R20
is 23 mm hoog en mag belast worden tot
30 kg per meter. De rails mogen strak tegen
het plafond gemonteerd worden. Montage
gaat zeer eenvoudig door de flexibele clips
(elke 30-40 cm) en de montagemal. De rail
wordt in wit geleverd.

Ophangrail R70  

Deze zwarte rail is speciaal ontwikkeld voor
systeemplafonds. Hij wordt onopvallend
aangebracht op de kantlatten van het
systeemplafond. De rail is standaard
voorzien van gaatjes (om de 125 mm),
zodat u hem gelijk met de speciale schroefjes kunt schroeven. Hij is geschikt voor een
belasting van 20 kg per meter.

Ophanglat R80

Een kantlat voor systeemplafonds, waarin
de ophangrail geïntegreerd is. Door het
gebruik van deze lat bespaart u één
arbeidsgang: de kantlat van het systeem
plafond wordt in feite tegelijk gemonteerd
met de ophangrail. De rail is geschikt voor
een belasting van 20 kg per meter. De lat is
aan de zichtzijde zwart gelakt.

type

omschrijving

1101.300

R10 rail in wit, 3000 mm

1201.300

R20 rail in wit, 3000 mm

2101.100 / 2201.100

eindkap tbv rail, in wit

2101.200 / 2201.200

hoekverbinder, in wit

type

omschrijving

3010.102

montageclip in grijs

1901.300

R70 rail in zwart, 3000 mm

type

omschrijving

4010.100

schroef tbv montageclip

4010.200

schroefje voor rail

1905.300

R80 lat met rail, 3000 mm

Ophangaccessoires

De ophanghaken worden aan de ophangrails verbonden met RVS of perlon koord.
De ophanghaak H100S is uniek in zijn soort
omdat er een “veiligheidssluiting” opzit,
tegen afstoten of snel meenemen. Ook is
deze luxe ophanghaak zelf-remmend.

Ophangrail Dacapo  

Deze geanodiseerd aluminium rail is
ideaal voor het presenteren van brochures.
Drie maten polystyreen bakjes kunnen
eenvoudig in de rail gehangen worden.
De rail wordt inclusief kunststof eindkapjes
en montagemateriaal geleverd. Indien
gewenst kan er ook een poster in deze rail
worden geklemd.

Bannerblock

Een prachtig vormgegeven profiel om
posters op te hangen. De strips zijn uit
geanodiseerd aluminium en worden kops
afgewerkt met kunststof kapjes. Per set
worden 2 ophangoogjes én een sleuteltje
voor het openen van de strips mee
geleverd. Voor montage zonder ophangdraden is een muursteun leverbaar.

type

omschrijving

type

omschrijving

DCR 500

rail 500 mm

BBC 500

set klemrails 500 mm

type

omschrijving

DCR 1000

rail 1000 mm

BBC 700

set klemrails 700 mm

3020.200

ophanghaak security H100S

DCR 1500

rail 1500 mm

BBC 1000

set klemrails 1000 mm

3021.100

ophanghaak budget H50

DCR 2000

rail 2000 mm

BBC 1200

set klemrails 1200 mm

5010.200

perlon hangkoord, 2000 mm

DCT A6

folderbak tbv A6

BBC 1500

set klemrails 1500 mm

6010.200

RVS hangkoord, 2000 mm

DCT A5

folderbak tbv A5

BBC 2000

set klemrails 2000 mm

7010.100

ophangset 4-delig voor grote borden

DCT A4

folderbak tbv A4

BBW S

muursteun voor klemrail, 200 mm
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Stoepborden
Blek

Dit posterbord heeft een prachtig eigentijds
design met 4 veren. Hij heeft een goede
waterdichtheid en is goed bestand tegen
wind. Dit dubbelzijdige posterbord wordt
compleet in zwart geleverd, met kinder
veilige (niet scherpe) hoeken. Standaard
voorzien van 2 wieltjes, dus gemakkelijk
te verrijden. De zwarte voet dient met zand
of water gevuld te worden.

Poster+  

Dit fraaie posterbord is 100% waterdicht en
zeer goed bestand tegen zeer harde wind.
Hij heeft een uniek wisselmechanisme,
waardoor een enorm goede waterdichtheid
wordt gegarandeerd. Hij heeft lange poten,
én is door het flinke gewicht niet gemakkelijk te verplaatsen. Het dubbelzijdige posterbord heeft chique halfronde zijkanten. Hij is
leverbaar in zwart of aluminium.

Winwin

Dit posterbord heeft een prachtig eigentijds
design met 4 veren. Hij heeft een goede
waterdichtheid en kan goed tegen wind.
Hij wordt compleet in aluminium geleverd,
met kinderveilige (niet scherpe) hoeken.
Standaard voorzien van 2 wieltjes, dus
gemakkelijk te verrijden. De grijze voet
dient u met zand of water te vullen.

type

posterformaat

gewicht

type

posterformaat

gewicht

SQ 10B

594 x 840 (A1)

15 kg

type

posterformaat

gewicht

SQ 10

594 x 840 (A1)

15 kg

SQ 20B

700 x 1000 (B1)

19 kg

SA 2120

830 x 1220 (± A0)

27 kg

SQ 20

700 x 1000 (B1)

19 kg

SQ 30B

840 x 1188 (A0)

20 kg

SA 2176

1200 x 1760

56 kg

SQ 30

840 x 1188 (A0)

20 kg

Poster

Dit dubbelzijdige posterbord is 100%
waterdicht en zeer goed bestand tegen zeer
harde wind. Hij heeft een uniek wissel
mechanisme, waardoor een enorm goede
waterdichtheid wordt gegarandeerd. Hij is
door het geringe gewicht gemakkelijk te
verplaatsen. Het bord heeft een heel chique
uiterlijk, geheel anders dan de bekende
posterborden met kliklijsten.

Klik  

Een degelijke uitvoering van het bekende
A-posterbord. Het bord heeft aan twee
zijden een handige kliklijst om snel en
efficient te kunnen wisselen. Hij wordt
geleverd met verstekhoeken en is helemaal
(behalve de rugpanelen) uit geanodiseerd
aluminium samengesteld. Natuurlijk is hij
gevoeliger voor wind dan de andere typen.

type

posterformaat

gewicht

SK 50

500 x 700 (B2)

10 kg

Top

De absolute top op het gebied van roterende stoepborden. Hij draait soepel op de
wind; bij harde wind zorgt het zelf-remmende
remsysteem er echter voor dat het bord
niet te snel gaat draaien. Uitermate (kind)
veilig dus. Hij is gemakkelijk verrijdbaar
door de twee geïntegreerde wieltjes. Het
stalen displaypaneel is in grijs RAL 7016,
de voet met kunststof cover is zwart.

type

posterformaat

gewicht

SK 60

594 x 840 (A1)

12 kg

SA 23080

594 x 840 (A1)

13 kg

SK 70

700 x 1000 (B1)

16 kg

type

maat paneel

gewicht

SA 23100

700 x 1000 (B1)

16 kg

SK 80

840 x 1188 (A0)

18 kg

SA 5120

380 x 1160

24 kg
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Stoepborden
Flex

Opvallend door zijn eenvoud. Het op de
wind bewegend paneel, van 1.2 mm dik
aluminium, zorgt voor een vlot uiterlijk bij
dit stoepbord. De degelijke voet is van
gerecycled kunststof. Het bord weegt
slechts 7.8 kg, maar is wel heel goed
windbestendig. Ook toepasbaar voor eigen
plaatmateriaal.

Super  

Dit stoepbord heeft een groot paneel
waarop geplakt kan worden. Hij is zeer
goed bestand tegen harde wind door zijn
sterke veren. Het displaypaneel is twee
zijdig wit en het frame geheel in zwart.
Het paneel kan eenvoudig uit het bord
worden gehaald.

Eco

Een leuk buisframe, met een op de wind
bewegend paneel, zorgt voor een vlot
uiterlijk bij dit stoepbord. De degelijke voet
is geheel uit gerecycled kunststof. Het bord
weegt slechts 8 kg, maar is wel heel goed
windbestendig. Het displaypaneel is in wit,
het frame is leverbaar in wit of zwart.

type

maat paneel

gewicht

type

maat paneel

framekleur

type

maat paneel

gewicht

SA 22100

560 x 960

9 kg

SE 20W

430 x 625

wit

FLE 48

460 x 818

7.8 kg

SA 22120

760 x 1160

12 kg

SE 20B

430 x 625

zwart

Stift

Het paneel van dit stoepbord is geschikt
voor elk type whiteboard stift. Het paneel
is uit traditioneel, degelijk emaille, wat
zorgt voor een zeer lange levensduur.
Het bord heeft stevige veren en is daarom
goed bestand tegen harde wind. Het
displaypaneel is in lichtgeel en het frame
in chique zwart.

Leaf   

Een robuust houten bord met een
nostalgische en eerlijke look. Het frame
rond het krijtbord is maar liefst 95 mm
breed. Tegen vochtinwerking zijn er rubber
dopjes onder de poten aangebracht.
Het bord is afgewerkt met een soort
white-wash waardoor de wittige kleur
ontstaat.

Walk

Een handig scharnier om een bord te maken
in willekeurige vorm en met eigen plaat
materiaal. Platen worden niet standaard
meegeleverd; de platen op de foto zijn wel
op aanvraag leverbaar. Het scharnier is 338
mm lang; er wordt een draad meegeleverd
om te voorkomen dat het bord “uitzakt”.
Heel gemakkelijk inklapbaar. Natuurlijk niet
geschikt voor winderige plaatsen.

type

maat paneel

gewicht

type

maat paneel

gewicht

STKRN 70

560 x 910

17

type

beschrijving

kleur

SA 22F

560 x 960

12 kg

STKRN 80

715 x 1205

25

DSIW 338

scharnier

zilverkleurig
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