
magnetische paper rail/ 
kunststof klemlijst
Memorails of klemlijsten zijn ideaal te gebruiken bij veelvuldig wisselen van informatie. 
De documenten worden gemakkelijk in de memorails/ klemlijst gestoken en kunnen 
gemakkelijk weer verwijderd worden.

Omschrijving Memorail 
De magnetische paper rail is van aluminium en voorzien van een sterke magneetstrip 
aan de achterzijde, hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor whiteboards en andere 
metalen voorwerpen als machines en kasten. In de paper rail bevindt zich een 
klemsysteem wat de documenten vasthoudt. De memo rails zijn verkrijgbaar in de 
lengte van 50cm en 100 cm. 

Omschrijving Klemlijst
De magnetische klemlijst is van kunststof gemaakt en is aan de achterkant voorzien 
van een sterke magneetstrip, hierdoor zijn de klem rails gemakkelijk op uw whiteboard 
te bevestigen. De magnetische klem rail is alleen verkrijgbaar in de lengte van 50cm. 

€ Aantal Artikelnummer

Memorail - 50cm 14.95 stuk NLMR1001010

Memorail - 100cm 27.95 stuk NLMR1001110 

Magnetische Klemlijst - 50cm 9.95 stuk NLMR2001010

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

op voorraad

levering binnen 1-2 werkdagen

magneetpapier, 
magneetvellen A4
Magneetpapier of magneetvellen A4 (21x29,7cm) zijn geschikt voor printen van tekst 
en afbeeldingen. Dat kan met inktjet printers en met de meeste laserprinters (check bij 
laserprinters van tevoren even bij uw printerleverancier). 

Omschrijving
Het printbare magneetpapier A4 heeft een zwarte magnetische achterkant en een 
matte voorkant. De magneetvellen zijn eenvoudig te knippen of snijden en dus ideaal 
voor creatieve toepassingen. De magneetvellen worden verkocht in pakketten van 10 
stuks. De dikte van het magneetpapier magneetvel is 0,22 mm. A4 formaat 21x29,7cm

€ Aantal Artikelnummer

Magneetpapier A4 17.00 set 10 stuks NLMG1041010

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

op voorraad

levering binnen 1-2 werkdagen

lengte 50cm

lengte 50cm en 100cm
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magnetische insteekhoezen 
A6 formaat
Een magnetische insteekhoes (ook wel fotohoes) kan o.a. worden ingezet voor het 
presenteren van foto’s op smoelenborden/ plannings- organisatieborden.

Omschrijving
De magnetische fotohoes heeft een transparante voorzijde en een zwarte magnetische 
achterzijde. Een foto kan aan de lange zijde ingeschoven worden. De hoes is 10x15cm 
en kan zowel staand als liggend gebruikt worden.

magnetische wandhouder 
set incl. infotassen
Onze magnetische infotassen maken het mogelijk documenten te structureren aan 
het whiteboard. De magnetische infotassen kunnen worden gevuld met informatie 
waarbij gemakkelijk door de documenten gebladerd kan worden. Het systeem bestaat 
uit een wandhouder met daarin 10 infotassen van gelijke kleur. De wandhouders en 
infotassen zijn ook apart verkrijgbaar. 

Omschrijving
De infotassen zijn gemaakt van polypropeen en zijn voorzien van een gekleurde 
rand. De wandhouder,  vervaardigd uit 1,1mm zwart plaatstaal en is voorzien van een 
sterk magnetische achterzijde waardoor het complete systeem aan uw whiteboard 
bevestigd kan worden. Infotassen zijn te verkrijgen in de kleuren grijs, geel, groen, 
blauw, rood, zwart en wit. 

€ Aantal Artikelnummer

Magnetische wandhouder set incl. infotassen 49.50 set 10 stuks NLIT10110 -- (kleurcode)

Wandhouder magnetisch t.b.v. infotassen 23.95 stuk NLIT1012010 

Infotassen t.b.v. wandhouder 28.95 set 10 stuks NLIT10000 -- (kleurcode)

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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€ Aantal Artikelnummer

Insteekhoes A6, magnetisch (wit/ transparant) 3.95 stuk NLMV4001011

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

op voorraad

levering binnen 1-2 werkdagen

formaat 10x15cm


