
magnetische ringband  
A5 en A4 formaat
De magnetische ringbanden bestaan uit een ringmechaniek met 4 ringen dat op 
2 ronde stroeve magneten geplaatst is. De magnetische ringbanden zijn zeer geschikt 
voor het visualiseren van grotere hoeveelheden informatie op A5 en A4 formaat. De 
voeten zijn extra stroef zodat deze niet over de ondergrond schuiven hierdoor laat het 
geen krassen achter. In de magnetische ringbanden kunnen de normale showtassen 
en tabbladen gehangen worden. Door de sterke magnetische hechtkracht is het 
bruikbaar op ieder ijzerhoudend oppervlak zoals whiteboards, machines, kasten etc. 

Omschrijving
De magnetische ringbanden zijn er in A5 en A4 uitvoering. Voor vochtige/ zoute 
omgevingen hebben we ook kunststof ringbanden.

€ Aantal Artikelnummer

Magnetische ringband A5 24.95 2 stuks NLRB1001110

Magnetische ringband A4 29.95 2 stuks NLRB1001010

Bij afname van grotere aantallen, korting mogelijk vraag een offerte aan via  
info@tnpvisualworkplace.nl

op voorraad

levering binnen 1-2 werkdagen
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magnetische kunstof ringband 
A4 formaat
Een kunststof ringband bestaat uit een ringmechaniek met 4 ringen dat 
op 2 ronde stroeve magneten geplaatst is. De voeten zijn extra stroef  
zodat deze niet over de ondergrond schuiven en laat hierdoor geen  
krassen achter. 

Doordat de ringmechaniek volledig van kunststof gemaakt is, zal deze niet roesten.  
Het is dus ideaal voor vochtige/ zoute omgevingen.

Omschrijving
De kunststof ringband werkt op een andere manier dan een normale ringband. De 
ringen worden afzonderlijk van elkaar gesloten door ze in elkaar te haken. De ringen 
dienen dan ook één voor één dicht gehaakt te worden. Het is een naadloze sluiting 
zodat bladeren gemakkelijk gaat.

€ Aantal Artikelnummer

Kunststof magnetische ringband A4 29.95 2 stuks  NLRB3001010

Bij afname van grotere aantallen, korting mogelijk vraag een offerte aan via info@tnpvisualworkplace.nl

op voorraad

levering binnen 1-2 werkdagen

ROEST


