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Bedrukte 
whiteborden
De ideale oplossing om de muren 
van uw werkplek en daarmee de 
sfeer van uw kantoor een per-
soonlijke uitstraling te geven. Ont-
werp uw eigen bord in full colour! 
U kunt het bord voorzien van 
teksten, foto’s, logo’s, schema’s, 
planningen, een inspirende tekst: 
uw creativiteit is de grens!

Eigenschappen:

* De borden zijn krasvast, omdat de inkt 
   in het bord verwerkt zit en niet letterlijk 
   op het bord gedrukt wordt. 

* De borden zijn magneethoudend en 
   droog-uitwisbaar. 

* Korte doorlooptijd. Na goedkeuring van 
   het bestand kan het bord binnen 2 à 3 
   weken geleverd worden. 

* U kunt het ontwerp voor één bord of 
   voor alle borden binnen uw organisatie 
   maken. 

Uw creativiteit 
is de grens!

* De inkt wordt beschermd tegen zonlicht, 
   zodat de kleuren echt blijven. 

 Whiteborden bedrukt met uw eigen idee!
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Voorbeelden: 
Toepassingen in de zorg 
Planning van: 
- inzet personeel per afdeling, 
- instrumenten per operatie,
- maaltijden in een verzorgingstehuis,
- ontslagdatum per patiënt, 
- etc, etc. 

Speciaal voor in de zorg of medische wereld
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Nog veel meer 
praktische en 
creatieve 
voorbeelden...

Bedrukken: 
* planners
* whiteborden
* bewegwijzering

Personaliseren

Bepaal nu zelf hoe u 
uw werkplek zo per-
soonlijk en praktisch 
mogelijk kunt inrich-
ten!

Verkoopmiddel

Schenk uw meest 
trouwe klanten eens 
een bedrukt bord. 
Bijv. met uw logo! 
Zo’n mooi en handig 
kado willen ze zeker 
ophangen.  

Service

Openingsuren van 
het zwembad? Open 
dagen in de kas? 
Een dagelijks wisse-
lend menu? U be-
paalt wat er op het 
bord komt! 

Ongelimiteerde mogelijkheden al vanaf 1 stuk!
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Bedrukte borden zijn verkrijgbaar in de standaardmaten of op maat:

Artikel Omschrijving  Afmeting (cm) 
72300.451 Bedrukt Bord Special     45 x   60 cm
72300.453 Bedrukt Bord Special     60 x   90 cm
72300.456 Bedrukt Bord Special     90 x 120 cm
72300.457 Bedrukt Bord Special   100 x 100 cm
72300.458 Bedrukt Bord Special   100 x 150 cm
72300.459 Bedrukt Bord Special   120 x 150 cm
72300.461 Bedrukt Bord Special   120 x 180 cm
72300.462 Bedrukt Bord Special   120 x 200 cm
72300.464 Bedrukt Bord Special     90 x 180 cm
72300.466 Bedrukt Bord Special   100 x 120 cm

Uiteraard kunt u 
ook borden met 
speciale afmetingen 
bestellen. 

Maximale formaat 
van een bedrukt 
bord: 120 x 200 cm

Kantoorschermen
Ook scheidingswanden of 
kantoorschermen kunnen 
worden uitgerust met be-
drukt whiteboardmateriaal. 
Vraag naar de mogelijkhe-
den! 

U wilt zelf uw eigen bord ontwerpen? Er zijn een groot aantal standaardafmetingen 
waaruit u kunt kiezen. Houdt u bij het ontwerp rekening met de volgende zaken: 

* Het bestand moet alsvolgt worden aangeleverd: 
 - Bij voorkeur in EPS of AI vector-bestand (eventueel een hoge resolutie PDF)
 - Foto’s in TIF of EPS met minimale resolutie van 150 dpi op 100%
 - Lettertypes altijd omzetten naar lettercontouren/outlines/krommen
 - Kleuren: CMYK (RGB en PMS-kleuren moeten omgezet zijn naar CMYK)
* Maximale afmeting te bedrukken bord is: 120 x 200 cm. 
* Extra kosten worden berekend, indien bestanden moeten worden aangepast.

 

   Aanleverinstructies en overige mogelijkheden.

Tel.: +31(0)13 57 84 230

LET OP: 

Heeft u vragen over dit product? 

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. 
Wij bespreken alle mogelijkheden graag met U.

Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur bereikbaar op 
telefoon nummer 013 - 57 84 230


