
Ook een whiteboard heeft af en 
toe een beetje aandacht nodig. 
Zeker als je ze voor een langere 
periode in wilt zetten. Bij deze de 
verschillende opties.

WHITEBOARDEN & VISUALISATIEBORDEN
de verschillen, onderhoud & adviezen
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Whiteboard Basic
Een standaard gelakt stalen versie.

Een basic whiteboard, zoals we die allemaal kennen, is 
standaard opgebouwd uit een gelakt stalen toplaag, een 
draagvlak van spaanplaat en een verzinkte backing.

Whiteboard Premium
Een emaille oppervlak wat langdurig uitwisbaar blijft.

De toplaag van een emaille whiteboard bestaat uit een 
dunne glaslaag die via een verhittingsprocess van 800c op 
een wit stalen plaat wordt gedrukt. De kern, backing en 
het frame zijn gelijk aan een gelakt stalen versie.

Visualisatiebord Basic
Een bord met een gelakt stalen whiteboard als basis.
 
Een basic visualisatiebord bestaat in de basis uit een 
whiteboard van gelakt staal, een full colour print (op een 
sticker vinyl) en een toplaag van hoogwaardig 
whiteboard laminaat. 

Het laminaat maakt het oppervlak uiteindelijk weer 
uitwisbaar. De hardheid van deze transparante toplaag is 
zo hoog dat deze te vergelijken is met de glaslaag van 
een emaille whiteboard.

Visualisatiebord Premium
Een bord met een LentaSteel® paneel als basis.

Een premium visualisatiebord geproduceerd uit een 
LentaSteel® sandwichpaneel is 3mm dik en bestaat uit 
een 2-zijdige plaat van wit gelakt staal en een PE-kern. 
PE staat voor Polyethyleen. 

Een vinyl voorzien van een full-colour print (ontwerp) 
inclusief hoogwaardig whiteboard laminaat (transparant), 
zorgen ervoor dat het een uniek geheel wordt. De plaat 
heeft geen randafwerking en kan op diverse manieren 
aan de wand bevestigd worden.

Specificaties Informatie

• 10mm

• wit oppervlak

• gelakt stalen toplaag

• aluminium frame

• incl. wandbevestiging

• redelijk duurzaam

• normaal gebruik

• prima prijs/ kwaliteit

• 10mm

• wit oppervlak

• emaille toplaag

• aluminium frame

• incl. wandbevestiging

• duurzaam

• intensief gebruik

• prima prijs/ kwaliteit

Specificaties

Basis paneel

Informatie

• 10mm

• full colour vinyl

• whiteboard laminaat

• duurzaam

• intensief gebruik

• prima prijs/ kwaliteit

• droge omgeving

Specificaties Informatie

• 3mm

• sandwichpaneel

• full colour vinyl

• whiteboard laminaat

• duurzaam

• intensief gebruik

• prima prijs/ kwaliteit

• geschikt vochtige omgeving

• buitengewoon sterk

• extreem vormvast

• magnetische eigenschap

• gelakt stalen toplaag

• aluminium frame

• incl. wandbevestiging

Basis paneel
• LentaSteel®

• aluminium frame

• excl. wandbevestiging



SCHOONMAAK PRODUCTEN
alles wat je moet weten :-)

Whiteboard reinigingsspray
Jouw whiteboard of visualisatiebord lastig te 
beschrijven door achtergebleven vuil? Maak gebruik van 
de whiteboard spray en los het vuil snel en gemakkelijk 
op. De spray is handig te gebruiken in combinatie met 
ons microvezeldoekje. De vloeistof maakt de vuilresten 
los van het bord zodat deze gemakkelijk verwijderd 
kunnen worden. 

Whiteboard tissues
Snel en eenvoudig jouw whiteboard schoonmaken?
Met onze whiteboard tissues is deze klus zo geklaard. 
De doekjes zijn vochtig en hiermee voorzien van een 
whiteboard bestendig schoonmaakmiddel. Met onze 
whiteboard schoonmaak doekjes bent u in een klap 
klaar om schoon te maken.

Microvezeldoek - 40x40cm
De microcvezeldoek (incl. magnetische haak) is van 
hoge kwaliteit dus ideaal voor het schoonmaken én 
onderhouden van je whiteboard of visualisatiebord. De 
microvezeldoek werkt perfect in combinatie met onze 
reinigingsspray.

Whiteboard kit (starter)
Deze complete magnetische starterskit bevat alles
om uw whiteboard te onderhouden en in de basis te 
gebruiken. De kit bevat markers, fijnschrijvers, 
schoonmaakmaterialen, magneten en een handige 
magnetische pennenhouder waar u alles in kwijt kunt. 

Beschikbare kleuren:

TIP!

Perfect te combineren

met onze reinigings
spray

Perfect te
combineren
met onsmicrovezeldoekje
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Waarom niet reinigen met een stoffen wisser?
Hiermee verplaats je het marker residu enkel. Niet handig, 
want deze inkt blijft in en op de toplaag zitten. Zwarte vlekken :-(

Onderhouden & reinigen
Het is belangrijk om een whiteboard goed te onderhouden. 

Bij intensief gebruik blijft er veel marker residu op het bord achter. Dit residu zijn restjes inkt welke je regelmatig moet verwijderen om het 
oppervlak in optimale staat te behouden. Enkel wissen met een stoffen wisser is niet voldoende. Dit product zal de inkt vooral verplaatsen 
en niet in zijn geheel verwijderen. Ons advies is dan ook om regelmatig nat te reinigen met een ontvettend middel en een stoffen doek. 

Zo behoud je een duurzaam oppervlak.


