Flexibele informatie
Informatie- en communicatiemiddelen moeten flexibel
zijn omdat veranderingen frequent en snel optreden.
Alle producten in deze rubriek zijn afgestemd op deze eis
uit het visuele communicatieveld.
We beginnen met informatiestandaards voor op
een tafel of balie; allemaal geschikt voor “boodschappen”
die snel wisselbaar moeten zijn.
Deze serie wordt gevolgd voor verplaatsbare informatie
standaards voor op de vloer.
U vindt een groot aantal typen, die allemaal heel
verschillend qua design maar ook qua formaat zijn.
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Met een keur aan brochurestandaards gaan we verder.
Hoogwaardige folderstandaards, waarvan een aantal
inklapbaar. Ook treft u een roterende folderstandaard aan.
Een groot aantal whiteboards en krijtborden completeert
deze rubriek. Ook hierbij heeft u de keuze uit geheel
verschillende producten.
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Informatiestandaards tafel
Table

Deze houten display is een nostalgische blikvanger op iedere
tafel. De strak gezaagde verstekhoeken geven het dubbelzijdige
bordje een chique uiterlijk. Het hout heeft het FSC keurmerk van
verantwoord bosbeheer én is speciaal behandeld met stoom,
waardoor het zelfs buiten heel lang mooi blijft. Het krijtbord is
gelamineerd hout en kan met markers én met traditionele krijtjes
beschreven worden. Het krijtbord is 195 x 270 mm.

Snapin

Een schitterende houderklem voor ieder (bedrukt) materiaal
van 4 mm dik. Het is een geanodiseerd aluminium profiel.
De houder kan op willekeurige plaatsen aan uw eigen materiaal
worden geklemd. Wilt u met inserts werken, dan zijn er houders
leverbaar in 4 DIN maten. Bij grotere panelen is het ook mogelijk
om meerdere (kleine) klemmen te gebruiken.

type

omschrijving

SNI A7

klem 74 mm

SNI A6

klem 105 mm

SNI A5

klem 148 mm

SNI A4

klem 210 mm

SNI A3

klem 297 mm

SNI 500

klem 500 mm

SNRT A6

inserthouder 105 x 149 (A6)

SNRT A5

inserthouder 149 x 210 (A5)

type

buitenmaat

SNRT A4

inserthouder 297 x 210 (A4)

KRTB A4

260 x 430

SNRT A3

inserthouder 297 x 420 (A3)

Swing

Een eenvoudige, maar zeker ook fraaie informatiestandaard.
De acrylaathouder, waartussen uw insert wordt gestoken, zit stevig
geklemd in het geanodiseerd aluminium voetje. Omdat er veren
in het voetje zitten, blijft de klemming goed, ook bij veelvuldig
gebruik. Op aanvraag wordt het voetje ook los geleverd t.b.v. een
eigen plaat of houder (max. 4 mm dik).

Counter

Een milieuvriendelijke display, volledig uit hout. Elke (papieren)
insert van 149 x 210 mm kan hier snel en mooi strak in worden
bevestigd. Aan de insert wordt boven en onder een metalen strip
geplakt (bij aankoop zit het tape al op de strip). Deze strips worden
door de in de display geïntegreerde magneetjes in de boven- en
ondersponning getrokken. De strips dient u apart te bestellen.

type

insertmaat

KL SW05

105 x 149 (A6 staand)

KL SW06

149 x 105 (A6 liggend)

KL SW10

149 x 210 (A5 staand)

type

omschrijving

KL SW11

210 x 149 (A5 liggend)

MGSR A5WD

houten display

KL SW20

210 x 297 (A4 staand)

MGSZT 14810

10 strips 149 mm

KL SW21

297 x 210 (A4 liggend)

MGSZT 14850

50 strips 149 mm
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Informatiestandaards vloer
Kust

Deze 1200 mm hoge standaard heeft door zijn zwarte kleur én door
zijn speciale vorm een vlotte uitstraling. De gebogen, ovale stang
van 51 x 25 mm geeft hem ook een robuust uiterlijk. Hij heeft, door
de 2,7 kg zware voet van maar liefst 358 mm rond, een hoge
stabiliteit. De kliklijst kan gedraaid worden naar liggend of staand.

De Hip is 1500 mm hoog en kan geleverd worden met een
inserthouder uit ons systeem iX of systeem P. De voet is in donkergrijs (RAL 7016) gelakt, heeft een gewicht van 2,5 kg, en een
doorsnede van 300 mm. U kunt aangeven of u de houder er
“liggend” of “staand” op wenst. Een dubbelzijdige versie is ook
leverbaar op aanvraag.

type

systeem iX

systeem P

HX 50

149 x 210 (A5)

—

HX 40

210 x 297 (A4)

—

HX 30

297 x 420 (A3)

—

type

insertmaat

HP 50

—

149 x 210 (A5)

KU 40

210 x 297 (A4)

HP 40

—

210 x 297 (A4)

KU 50

297 x 420 (A3)

HP 30

—

297 x 420 (A3)

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
staander bevestigd.
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Hip

Boy

Een stalen standaard in zwart gepoedercoat. Aan deze standaard
kunnen meerdere inserthouders worden bevestigd, op willekeurige
hoogte en in iedere richting. Door de kunststof houder licht te
buigen kunt u deze langs de stang schuiven. De standaard heeft
een hoogte van 1200 mm en een ronde voet van 195 mm. Hij wordt
standaard geleverd met 1 inserthouder. Het gewicht is 1.7 kg.

type

insertmaat

BOY 40

210 x 297 (A4)

BOY 50

149 x 210 (A5)

BOY 60

105 x 149 (A6)

type

insertmaat

LB A4

extra houder A4

RK 30

210 x 297 (A4)

LB A5

extra houder A5

RK 40

297 x 420 (A3)

LB A6

extra houder A6

Informatiestandaards vloer
Flexibul

Een multifunctionele informatiestandaard die instelbaar is in alle
richtingen. De inserthouder kan liggend of staand én onder alle
denkbare hoeken worden gedraaid. En de hoogte is ook nog eens
variabel, van ca. 900 tot 1250 mm. De fraai gevormde voet zorgt
voor een grote stabiliteit.

Truf met whiteboard

Deze 2-paals informatiestandaard is 1800 mm hoog en wordt
geleverd met een emaille of gelakt whiteboard. De 500 mm ronde
voet is grijs gepoedercoat en heeft een gewicht van ruim 6 kg.
De 2 stangen zijn uit geanodiseerd aluminium. Het whiteboard kan
eenvoudig worden verwijderd.

type

insertmaat

type

maat paneel

afwerking

FBU 20

210 x 297 (A4)

FL 45

450 x 600

emaille

FBU 30

297 x 420 (A3)

FS 45

450 x 600

gelakt

Swift

Het unieke van deze standaard is dat hij verstelbaar is in hoogte
(van 625 tot 1100 mm). Het voetje is uit staal (in zilverkleur gelakt)
en heeft een diameter van 230 mm. Deze standaard wordt geleverd
met een geheel transparante inserthouder. De inserthouder kan
zowel “liggend” als “staand” worden gebruikt.

Infora

Een dijk van een standaard tegen een alleszins redelijke prijs.
Helemaal in zwart uitgevoerd, dus erg chique. De vorm van
de voet zorgt voor een zeer grote stabiliteit. Aan 2 zijden kan een
poster w
 orden ingeschoven, die veilig achter een beschermvel zit.
De zwarte middenplaat voorkomt doorschijnen.

type

insertmaat

totale hoogte

type

insertmaat

ECS 60

594 x 840 (A1)

1595

PQSW A4

210 x 297 (A4)

ECS 65

2 st. 594 x 840 (A1)

1820

PQSW A5

149 x 210 (A5)

ECS 55

500 x 1700

1980
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Brochurestandaards
Smartzip

Deze brochurestandaard is heel gemakkelijk in te klappen door
het stevige mechanisme. Onderin zitten 2 klemstrips, waar u een
insert voor een wisselende tekst in kunt bevestigen. Hij is 1255 mm
hoog en biedt plaats aan 4 stuks A5 (!) folders. Om de standaard
veilig te kunnen vervoeren is een tas leverbaar.

Realbig

Deze zilveren folderstandaard is heel gemakkelijk inklapbaar. Hij
heeft een groot beletterbaar vlak voor bijv. een logo en is 1550 mm
hoog. Er is plaats voor maar liefst acht stuks A4 brochures. Om de
standaard veilig te vervoeren kunt u een tas bij bestellen. Hij is ook
leverbaar in wit; deze is dan wel voor maar 6 stuks A4.

A5 !

type

beschrijving

type

beschrijving

RBZIP 155AA

zilveren standaard tbv 8 x A4

SMART 125AA

standaard tbv 4 x A5

RBZIP 6A4WE

witte standaard tbv 6 x A4

TZIP 01

tas

TZIP 03

tas

Realzip

Een gemakkelijk in te klappen brochurestandaard van formaat.
Hij is 1550 mm hoog en is geschikt voor 4 folders A4. Om de
standaard veilig te vervoeren kunt u een tas bestellen. De Realzip is
leverbaar in zilver en wit; de witte uitvoering is ook leverbaar t.b.v.
2 of 3 folders A4.
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Realpro

Deze budgetvriendelijke brochurehouder is geschikt voor 4 brochures
A4 én is eenvoudig inklapbaar. De brochurehouders zijn uit gegoten
polycarbonaat kunststof, dus nagenoeg onbreekbaar. Het frame
is in hip mat zwart en wit leverbaar. De hoogte is 1550 mm en
de breedte 232 mm. Onderaan de brochurehouder zit een mooi
vlak voor bijv. een logo. Ook is een trolley of tas leverbaar.

type

beschrijving

RZ 4AA

zilver tbv 4 x A4

type

beschrijving

RZ 4WE

wit tbv 4 x A4

RZBL 4

mat zwart

RZ 3WE

wit tbv 3 x A4

RZWH 4

mat wit

RZ 2WE

wit tbv 2 x A4

ZTROLF

trolley

TZIP 01

tas

TZIP 01

tas

Brochurestandaards
Compact

Chique en robuust zijn de kernwoorden van dit fraaie folderrek.
Door zijn neutrale vormgeving is hij geschikt voor vele typen
interieur. De plankjes zijn in hoogte en ook qua hoek verstelbaar.
Hij is leverbaar in twee varianten, voor 3 of 4 brochures A4.
De kleine is 1140 mm hoog en de grote 1745 mm hoog.

Velo Magic Restyle

Een mat witte folderstandaard tegen een redelijke prijs. Het
opstaande (metalen) gedeelte is voorzien van uitsparingen waar de
diverse folderbakjes inhaken. De design voet is uit geanodiseerd
aluminium. De folderbakjes t.b.v. A4 of A5 brochures bestelt u los
bij in het aantal dat u wenst. Hij is 1120 mm hoog.

type

beschrijving

type

beschrijving

VMAR 165WH

folderstandaard

SOCC 3A4

standaard tbv 3 x A4

MZIP A5BRPC

folderbak A5

SOCC 4A4

standaard tbv 4 x A4

MZIP 300BRPC

folderbak A4

Dacapo Ipoint

Een zeer strak vormgegeven folderstandaard op een vierkante voet.
Het frame is geanodiseerd aluminium met daarop aan 2 zijden
een witte of zwarte composietplaat. De witte uitvoering heeft een
geanodiseerd aluminium voet en de zwarte uitvoering een zwarte
voet. De folderbakjes bestelt u los bij in het aantal dat u wenst.
Hij is 1730 mm hoog.

Tower Dacapo

Een draaibare 3-zijdige folderstandaard op een elegante ronde voet.
De voet heeft een diameter van 336 mm (incl. de ABS-kunststof
stootrand). Het frame is geanodiseerd aluminium met daarop
aluminium-kleurig composietplaat; de voet is gepoedercoat staal.
De folderbakjes bestelt u bij in het aantal dat u wenst. Hij is
1680 mm hoog.

type

beschrijving

DCI 1730SZ

folderstandaard zwart

type

beschrijving

DCI 1730WH

folderstandaard wit

MDTOW 1680

folderstandaard

DCT A5

folderbak A5

DCT A5

folderbak A5

DCT A4

folderbak A4

DCT A4

folderbak A4
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Whiteboards
Whiteboard Easy

Een eenvoudig en neutraal vormgegeven
whiteboard. Hij is afgewerkt met een
geanodiseerd aluminium lijst. U kiest voor
de emaille uitvoering als u het whiteboard
vaak gebruikt; u kiest voor gelakt als u het
whiteboard af en toe gebruikt. Het bevestigingsmateriaal wordt standaard meegeleverd; een aantal handige accessoires kunt
u apart bijbestellen.

Whiteboard Port

Flexibeler dan dit whiteboard bestaat niet:
u schrijft wat u wilt én waar u wilt. Hij wordt
gemakkelijk over de schouder gedragen met
de cognackleurige buffelleren draagband.
En de rubber afwerking zorgt ervoor dat hij
tegen een stootje kan. Het dubbelzijdige
whiteboard is van duurzaam emaille en 24
mm dik. De rechthoekige modellen kunnen
ook portret worden opgehangen.

Whiteboard Crea

Met dit whiteboard haal je creativiteit
gewoon bij iedereen naar boven. Twee
aantrekkelijke emaille (dus de hoogste
kwaliteit én ook magnetisch) whiteboards,
elk in 2 formaten. De kopse kanten zijn
10 mm dik en in zwart, zodat ze mooi
contrasteren met het wit van het bord.
De borden worden blind en zwevend
gemonteerd.

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

type

maat

model

WS 90

900 x 1200

gelakt

type

maat

CREW 88

880 x 580

wolk

WL 90

900 x 1200

emaille

POR 820

828 x 828

CREG 88

880 x 580

carré

WS 100

1000 x 1500

gelakt

POR 821

1132 x 828

CREW 118

1180 x 880

wolk

WL 100

1000 x 1500

emaille

POR 823

1732 x 823

CREG 118

1180 x 880

carré

Whiteboard Truf

Deze verplaatsbare standaard met whiteboard zet u precies daar neer waar u
wenst. Hij is 1800 mm hoog en wordt
geleverd met een emaille of gelakt
whiteboard. De 500 mm ronde voet is
donkergrijs gepoedercoat staal; de twee
stangen zijn uit geanodiseerd aluminium.
De voet heeft een gewicht van ruim 6 kg.

Whiteboard Wall

Functionaliteit en design zijn samen
gebracht in dit verrijdbare whiteboard.
Het frame is in RAL 9016 gepoedercoat,
waardoor het prachtig bij het (emaille)
whiteboard past. De totale constructie is
ruim 1900 mm hoog en 890 mm breed; het
onderstel heeft een breedte van 540 mm,
waardoor het geheel mooi stabiel staat.

Whiteboard Accessoires Mix

Om het gebruik van de whiteboards nog
leuker te maken hebben we een keur aan
accessoires. Van een handige magnetische
wisser tot stiften, van een viltstiftenhouder
tot magneetjes. Bij het whiteboard Easy
wordt trouwens standaard een klein
”planchetje” meegeleverd om bijv. de
stiften op te leggen.

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)

type

maat paneel

afwerking

FL 45

450 x 600

whiteboard emaille

type

beschrijving

WA SW8G

8 stuks watervaste stiften (groot)

FS 45

450 x 600

whiteboard gelakt

WH 1900

verrijdbaar whiteboard

WA CL1

1 liter cleaner voor SW stiften
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Krijtborden
Stoepbord 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
whitewash, waardoor de wittige kleur
ontstaat.

Wandlijst Robuust

Een robuust krijtbord voor op de wand,
met een lijst van 50 mm breed. Het bord is
geschikt voor gewone krijtjes en krijt
markers. Het hout heeft het FSC keurmerk
en is middels een stoomproces verduurzaamd naar klasse 1. Op aanvraag is ook
een variant leverbaar met een magnetisch
krijtbord erin.

Stoepbord Chalk

Een mooi licht dubbelzijdig krijtbord, met
een lijst van 65 mm breed. Het bord is
gemakkelijk in te klappen en mooi plat op
te bergen. De dopjes onder het bord
voorkomen dat er vocht in de poten trekt.
Het hout heeft het FSC keurmerk en is
middels een stoomproces verduurzaamd
naar klasse 1.

type

maat krijtpaneel

type

maat krijtpaneel

gewicht

KRW 40

370 x 270

type

maat krijtpaneel

gewicht

STKRN 70

560 x 910

17

KRW 50

370 x 570

STKRB 60

420 x 620

7

STKRN 80

715 x 1205

25

KRW 90

570 x 770

STKRB 70

570 x 900

9

Wandlijst Vintage

Een echt vintage krijtbord voor op de wand,
met een lijst van 60 mm breed. Het bord
is geschikt voor gewone krijtjes en krijt
markers. Het hout is met een speciale
coating behandeld waardoor het bord ook
geschikt is voor buiten. Op aanvraag is
de variant 30 en 50 ook leverbaar met een
magnetisch krijtbord erin.

Krijtbord Table

Een grappig, robuust krijtbord voor op
een balie of tafel. Een flexibel en effectief
communicatiemiddel voor met name
rustieke interieuren. De rand is 30 mm
breed en de totale maat is 260 x 430 mm.
Het bord is geschikt voor gewone krijtjes
of krijtmarkers.

Wandlijst Beuk

Een mooi solide krijtbord met een beuken
lijst van 50 mm breed. Het krijtbord kan
zowel met krijtmarkers als met krijtjes
beschreven worden. De lijst wordt met
ophangoogjes geleverd. In hetzelfde hout
is ook een ezel leverbaar, zodat de lijst vrij
opgesteld kan worden.

type

maat krijtpaneel

KRBE 34

300 x 400

KRBE 46

400 x 600

type

maat krijtpaneel

KRBE 49

400 x 900

KRV 20

280 x 580

KRBE 68

600 x 800

KRV 30

380 x 580

type

maat krijtpaneel

KRBE 61

600 x 1150

KRV 50

580 x 780

KRTB A4

195 x 270

KRBE 81

800 x 1200
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