
 Pennenbak aluminium
 Pen tray aluminium  31 cm

Model	 Afmeting	bord	
Model	 Size	board	
16:10 vijfvlaks
16:10 multi surface 120 x 192 cm 

16:10 enkelvlaks
16:10 single surface 120 x 192 cm 

Projectieborden Extraflat, smal profiel  
Projection boards, Extraflat, thin profile

NL  Projectiebord Extraflat
Projectieoppervlak is zeer vlak. Door de 
speciale sandwich constructie is dit extra 
vlakke bord toch relatief licht. Projec-
tieoppervlakte: 800ºC hybride mat wit 
emaille staal, met hoogstaande projectie 
eigenschappen, maar tevens droog 
uitwisbaar. Vlak opliggend aluminium 
profiel.
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Optionele pennenbak
Optional pen tray
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Afmetingen		 Kleur	voet														
Size	 Colour	foot												
120x192 cm (16:10) Zwart/Black

Projectiebord op Focus P10 mobiele lift
Projection board on Focus P10 floorstand

 Acc.: p. 61114
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NL  Projectiebord Extraflat
op Focus P10 mobiele lift

Beschrijfbaar, droog uitwisbaar 
projectiebord op Focus P10 mobiele 
lift. Projectieborden zijn gemaakt van 
mat-wit geëmailleerd staal. Geschikt 
voor boardmarkers en projectie. Inclusief 
aluminium afleggoot van 31 cm.
De Focus P10 lift is zowel vast als mobiel 
inzetbaar. Aluminium kolom, elektrisch. 
Inclusief kabelmanagement.
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Afmetingen		
Size	
128x201 cm (16:10) 

Projectiebord voor touch beamer enkelvlaks op Focus 
P10 lift, muurbevestiging

Afmetingen		
Size	
128x201 cm (16:10) 

Projectiebord voor touch beamer meervlaks op Focus P10 
lift, muurbevestiging

NL  Projectiebord Extraflat
op Focus P10  lift, 
muurbevestiging

Beschrijfbaar, droog uitwisbaar 
projectiebord op Focus P10 lift, muur-
bevestiging. Projectieborden zijn 
gemaakt van mat-wit geëmailleerd 
staal. Geschikt voor boardmarkers en 
projectie. Inclusief aluminium afleggoot 
van 31 cm.
Focus P10 lift: aluminium kolom, 
elektrisch. Inclusief kabelmanagement.
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NL   Laptopplateau
Plaats uw laptop eenvoudig op de 
Focus P10 lift of direct aan de wand.

Afmetingen		
Size	
30x34 cm 

Laptopplateau 
Laptopplateau 

 34

30

NL  Starterkit voor projectieborden
Set bestaande uit 4 board markers, 10 magneten, 
1 magnetische viltwisser met 10 viltjes, 2 microve-
zeldoekjes en 1 reinigingsspray speciaal voor 
projectieborden.

Reinigingsspray Extra Strong
Voor het reinigen van whiteborden en mat-wit 
geëmailleerde projectieborden. Zeer milieuvrien-
delijk, PH-neutraal. 

ACCESSOIRES               ACCESSORIES



Afmetingen		
Size		
128x201 cm (16:10) 

Projectiebord voor touch beamer meervlaks op kolommen 

Afmetingen		
Size		
128x201 cm (16:10) 

Projectiebord voor touch beamer enkelvlaks op kolommen 

NL  Projectiebord Extraflat
op kolommen

Beschrijfbaar, droog uitwisbaar 
projectiebord op kolommen. 
Projectieborden zijn gemaakt van mat-
wit geëmailleerd staal. Geschikt voor 
boardmarkers en projectie. Geanodiseerd 
aluminium Softline profiel met grijze 
kunststof hoekstukken. Inclusief 2 
aluminium afleggoten van 31 cm.
Het projectiebord is met de hand 
traploos in hoogte  verstelbaar. Zeer 
stabiele constructie. Het bord kan 
uitgerust worden met zijvleugels.
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