
magnetisch klembord  
A6 en A4 formaat
Deze klemborden zijn ideaal voor het gebruik in natte/ vochtige industriële 
omgevingen. Het magnetische klembord is zeer geschikt voor registratie doeleinden 
op de werkvloer. Het klembord kan op diverse ijzerhoudende/ metaalhoudende 
ondergronden gehangen worden waaronder whiteboards.

Omschrijving
Magnetische kunststof klemborden zijn leverbaar in 3 varianten A4 (staand en liggend) 
en A6 formaat. De klemborden zijn verkrijgbaar in de kleuren geel, groen, blauw, rood, 
zwart en wit.* Ze bestaan uit een zeer degelijke gekleurde kunststof plaat, voorzien  
van een kunststof klemmechaniek incl. penhouder. De achterzijde van het klembord  
is voorzien van sterke magneetstroken om de draagkracht van meerdere documenten 
te ondersteunen. 

€ Aantal Artikelnummer

Magnetisch klembord A4 - staand* 12.95 stuk NLRB40020 -- (kleurcode)

Magnetisch klembord A4 - liggend 12.95 stuk NLRB40010 -- (kleurcode) 

Magnetisch klembord A6 - staand 9.95 stuk NLRB40030 -- (kleurcode)

Bij afname van grotere aantallen, korting mogelijk vraag een offerte aan via info@tnpvisualworkplace.nl. 
*De A4 staande versie is ook in het wit verkrijgbaar (enkel alleen deze versie).
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magnetisch klembord incl. 
ringband A4 en A3 formaat
Magnetische schrijfplanken zijn er in 4 varianten A4 (staand en liggend) en A3 (staand 
en liggend). Ze zijn degelijk en kunnen meerdere documenten dragen. Het klembord is 
geschikt voor registratie doeleinden op de werkvloer. Het bord kan op metaalhoudende 
ondergronden gehangen worden waaronder whiteboards en machines.

Omschrijving
De schrijfplanken zijn vervaardigd uit sterk kunststof en bevatten een A5 of 
A4 ringbandmechaniek (horizontaal of verticaal op de plaat bevestigd), met afgeronde 
hoeken. Ze zijn voorzien van 2 sterke magneetstrips aan de achterzijde van de plank. 
De schrijfplanken zijn verkrijgbaar in de kleuren grijs, groen, geel, blauw en rood.

€ Aantal Artikelnummer

Magnetisch klembord  A4 - staand 12.95 stuk NLRB2001220 (grijs)

Magnetisch klembord  A4 - liggend 12.95 stuk NLRB20011 -- (kleurcode)         

Magnetisch klembord A3 - staand 16.95 stuk NLRB2002020 (grijs)          

Magnetisch klembord A3 - liggend 16.95 stuk NLRB2002010 (grijs)

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