
Legamaster,
brand of the edding group

W
O

R
LD

 O
F V

ISU
A

L C
O

M
M

U
N

IC
A

TIO
N

98
52

72
00

0 
/ 

N
L

9
8
5
2
7
2
0
0
0Legamaster International B.V.

Kwinkweerd 62 · Postbus 111
7240 AC Lochem
tel.: (+31) (0)573-713000
email: info@legamaster.com
internet: www.legamaster.com

Alles voor visueel 
presenteren en samenwerken. 

Whiteboards, flipovers, glassboards, markers, accessoires en meer!

Catalogus 2020

Meer inspiratie nodig? Ga voor meer informatie over ons volledige assortiment naar 

www.legamaster.com
Hoogwaardige en duurzame producten

Minimaal 2 jaar garantie

Uitmuntende dienstverlening voor, tijdens en na de aankoop

Tijdige levering

Oplossingen voor elke behoefte en elk budget
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Legamaster

Legamaster, een merk met ervaring!
Legamaster is lid van de internationaal vermaarde edding group en volgt de filosofie van haar moedermaatschappij. Deze filosofie 
waarborgt hoge kwaliteit in een internationale markt, gesteund door lokale distributie en klantenondersteuning

Pionier en marktleider 
op het gebied van 

presentatiehulpmiddelen

Er wordt elke 3 
seconden een product 

verkocht

60 jaar ervaring in 
visuele communicatie

Aanwezig in meer 
dan 50 landen

Het assortiment 
omvat meer dan 
1500 producten

Wat betekenen onze icoontjes?

25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen 
van het bordoppervlak met Legamaster-accessoires

10 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen 
met Legamaster-accessoires

5 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen 
met Legamaster-accessoires

2 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen 
met Legamaster-accessoires

3 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen 
met Legamaster-accessoires

Makkelijk te hanteren producten vanwege het lichte  
gewicht. Biedt oplossingen voor muren die niet veel  
gewicht kunnen dragen

Magneethoudend: informatie en geschreven aantekeningen  
kunnen worden bevestigd met Legamaster magneten

De achterkant van dit product is eveneens voorzien van een 
werkoppervlak

Uitstekende kwaliteit, krasbestendig, magneethoudend, 
milieugecertificeerd e³ geëmailleerd/keramisch stalen  
bordoppervlak

Cradle to Cradle heeft e³ keramisch stalen bordoppervlak 
gecertificeerd aangezien dit minimale impact heeft op  
aantasting van het milieu door een verantwoorde productie 
en een verantwoord proces

Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk: er is geen extra  
gereedschap nodig om dit product te bevestigen.

Krasbestendig, magneethoudend, geëmailleerd / keramisch 
stalen bordoppervlak

Electrical product, electrical connection is required

Product kan met blokmagneten worden gemonteerd

Product is tevens verkrijgbaar in Cash&Carry-verpakking

Cap Off-inkt voorkomt snel uitdrogen

Inktreservoirs zijn van aluminium vervaardigd

Het EU Ecolabel voor duurzame papierproducten heeft tot doel  
de negatieve effecten van productie en verbruik op het milieu te 
verminderen. Producten met het EU Ecolabel logo worden geroemd 
als zijnde het meest milieuvriendelijk in hun soort.

Geproduceerd met papier uit verantwoord beheerde 
bossen en FSC-gecertificeerd.

Superieure kwaliteit, krasbestendig, magneethoudend  
geëmailleerd/ keramische stalen bordoppervlak

Dit product is gemaakt van gehard duurzaam glas.  
Bij eventuele beschadiging breekt het glas in kleine  
delen zonder scherpe randen. De kans op letsel is tot  
een minimum beperkt.

Een XL-werkoppervlak 

Een XL oppervlak om op te schrijven

Producten zonder omlijsting

Droog uitwisbaar

Akoestisch, geluidsabsorberend

U kunt deze producten gebruiken met push-pins

PVC vrij
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2 Legamaster – Space up writing & acoustic pinning

SPACE-UP 

www.legamaster.com/spaceup

SPACE-UP 
writing & acoustic pinning 

Ideeën moeten ruimte krijgen om te groeien. Om dit groeiproces te stimuleren is een geschikte werkplek met de juiste werktools 
essentieel. Wij helpen u hier graag bij! De Space-Up Collection biedt ongelimiteerd akoestische prikborden en XL schrijfoppervlakken. 
Zo kan u niet alleen beter samenwerken maar komen alle ideeën tot leven!

Alle Space-Up oplossingen bieden het volgende:

■ Een extra groot oppervlak, zowel in de hoogte als de breedte

■ Een frameloos oppervlak, zodat het eindeloos kan worden uitgebreid

■ Gemakkelijk te combineren beschrijfbaar en droog wisbaar magnetisch oppervlak en geluiddempende prikborden

Combineer frameloze (XL) whiteboard-
panelen met akoestische prikborden.  
Zo reduceert u niet alleen het geluid 
maar creëert u eveneens een groot  
werkoppervlak. 

WALL-UP whiteboard panelen
XL whiteboardwand van de hoogste kwaliteit

WALL-UP akoestische  
prikbord panelen 
XL prikbordwand met geluiddempende 
eigenschappen



3Legamaster – Space-Up writing & acoustic pinning

WALL-UP whiteboard panelen
XL whiteboardwand van de hoogste kwaliteit

BOARD-UP frameloze whiteboards
Combineer de borden en creëer een unieke whiteboardwand

Stel uw eigen unieke BOARD-UP patroon 
samen, aangepast aan uw behoeften en  
beschikbare ruimte.

Verander uw tafel, muur of andere  
oppervlakken in een magnetisch  
whiteboard

WALL-UP akoestische  
prikbord panelen 
XL prikbordwand met geluiddempende
eigenschappen

BOARD-UP  frameloze en 
akoestische prikborden 

Combineer de borden en creëer een unieke prikbordwand  
met geluiddempende eigenschappen  

WRAP-UP whiteboardfolie 
Verander gladde oppervlakken in een 
magnetisch whiteboard



4 Legamaster – Collaborate

COLLABORATION ACCESSORIES

Speciaal bedrukte 
whiteboards

 Druk eenvoudig sjablonen van nieuwe
werkmethoden, zoals het SCRUMBORD,

het KANBAN-BOARD of
het VISGRAATDIAGRAM.

PAGINA 23

MAGIC CHART

Unbox your meeting met
Magic Chart! Altijd een

 whiteboard binnen handbereik.
PAGINA 42, 59

AGILE TOOLBOX

Alle essentiële hulpmiddelen
voor agile/scrum in één

handige verpakking.
PAGINA 13, 24, 110

Planning Pokerkaarten

Op een snelle en speelse manier een
het eens zijn over hoe gemakkelijk of 

moeilijk het is om een uitdaging  
te implementeren.

PAGINA 24



5Legamaster  – Collaborate

MAGIC CHART NOTES

Stimuleer de creativiteit van uw team,  
er is genoeg schrijfruimte voor iedereen. 
Overal en op elk moment samenwerken.

PAGINA 43, 60

EMOTICON MAGNETS

Visualiseer updates! Gebruik de
magneten om optimaal te

communiceren met alle  
teamleden van een project

PAGINA 13, 24, 116

TZ1 BOARD MARKER

Gebruik verschillende kleuren markers.
Kleuren helpen de hersenen om
informatie beter te verwerken.

PAGINA 13, 25, 78, 103

Verdeeltape voor Agile-gebruik

Een snelle en nauwkeurige methode
om kolommen en rijen op te delen.

PAGINA 98, 120
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STYLISH WORKSPACE

Legamaster – WORKSPACE
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Verrijk uw werkomgeving met de producten van 
Legamaster. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen

wij uw ideeën in een productoplossing vertalen.
Laat u inspireren en ontdek meer op

www.legamaster.com

LEGAMASTER PRODUCTEN 
PASSEN IN ELK

MODERN KANTOOR

Legamaster – WORKSPACE
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YEARS 

MAGNETIC

        

FRAMELESS

Gekleurde glassboards – het stijlvolle alternatief!

Gekleurde glassboards

Legamaster – Glassboards

 � Een minimalistisch, kleurrijk en decoratief glassboard met alle func- 
tionaliteiten van een standaardmemobord / whiteboard

 � Getemperd veiligheidsglas, met een magnetisch glazen oppervlak (4 mm)

 � Perfect en soepel beschrijfbaar; gebruik de krijtmarkers van Legamaster 
voor een 100% helder schrijfresultaat

 � Heel goed tot uitstekend droog uitwisbaar bij gebruik 
van reguliere Legamaster boardmarkers

 � Het beschrijfbare / droog afwisbare oppervlak wordt 25 jaar 
gegarandeerd bij gebruik in combinatie met accessoires van
Legamaster (krijtmarkers: nat uitwisbaar)

 � Een hygiënisch glazen oppervlak dat gemakkelijk is te reinigen en schoon 
te houden met de Legamaster cleaner voor whiteboards en glassboards

 �  Wordt geleverd inclusief met 2 supersterke glassboard magneten
(diameter 12 mm), een Legamaster krijtmarker, installatieset plus
duidelijke montage-instructie

 � Optionele afleggoot 200 mm (ref. 7-126800) wordt gemakkelijk aan 
het glassboard bevestigd door een sterke zelfklevende strip

 � Kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd

 � Onzichtbare muurophanging (40 x 60 en 60 x 80 cm) of 
muurophanging door middel van haken (90 x 120 en 100 x 150 cm)

 � Gemakkelijk schoon te maken, bestand tegen reinigingsmiddelen. 
Bij vergissingen kan de inkt van een permanent marker gemakkelijk
worden verwijderd met de Magic-Wipe

Hoogte x Breedte Kleur Gewicht (ca.) Art.nr.

40 x 60 cm wit 3 kg 7-104535
60 x 80 cm wit 6 kg 7-104543

90 x 120 cm wit 13 kg 7-104554
100 x 150 cm wit 18 kg 7-104563
100 x 200 cm wit 25 kg 7-104564

40 x 60 cm zwart 3 kg 7-104635
60 x 80 cm zwart 6 kg 7-104643

90 x 120 cm zwart 13 kg 7-104654
100 x 150 cm zwart 18 kg 7-104663

Hoogte x Breedte Kleur Gewicht (ca.) Art.nr.

40 x 60 cm rood 3 kg 7-104735
60 x 80 cm rood 6 kg 7-104743

90 x 120 cm rood 13 kg 7-104754
100 x 150 cm rood 18 kg 7-104763

40 x 60 cm blauw 3 kg 7-104835
60 x 80 cm blauw 6 kg 7-104843

90 x 120 cm blauw 13 kg 7-104854
100 x 150 cm blauw 18 kg 7-104863

PRESENTATIE
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YEARS 

MAGNETICDOUBLE-
SIDED

Het Mobile Glassboard heeft een innovatief en functioneel design met een elegante uitstraling. Aan beide zijden is het 
bord voorzien van een groot, beschrijfbaar, uitwisbaar en magnetisch werkoppervlak van glas. Zeer geschikt voor het 
verzamelen van ideeën, brainstorming of het maken van planningen. Het is de ideale oplossing voor een modern, flexibel 
ingerichte kantoor. Geschikt voor elke vergaderruimte, huddle room of kantoorruimte. Een Mobile Glassboard is niet alleen 
kwalitatief functioneel product maar tevens een eye-catcher. Het geeft elke ruimte een moderne touch.

Benut de functionaliteit van het Mobile Glassboard voor de volle 100% door gebruik van de Legamaster Glassboard 
Starter Kit en de Glassboard accessoire houders.

Mobile Glassboard – Voor een stijlvolle werkomgeving

Ref. 7-105100

Ref. 7-105200 Ref. 7-105300 Ref. 7-105400

 � Voorzien van gehard veiligheidsglas

 �   Soepel en makkelijk beschrijfbaar glasoppervlak; voor optimaal 
schrijfresultaat adviseren wij het gebruik van Legamaster Chalk Markers

 �   Zeer goede tot excellente drooguitwisbaarheid bij 
gebruik van Legamaster Board Markers

 �   Hygiënisch en eenvoudig te reinigen glasoppervlak bij gebruik 
van Legamaster whiteboard en glassboard reinigingsspray

 � Innovatief en functioneel design

 �  Een uniek en eigentijds design. 
Voorzien van een krasbestendige afwerking.

 � Beschermend zwart stalen frame

 � 0,4 mm gegalvaniseerde stalen constructie

 � Flexibel en mobiel door 4 geremde zwenkwielen

 � Wit, zwart, grijs en blauw gekleurd glas

 � Totale afmeting: 90x195 cm

 � Afmeting glazen panelen: 90x175 cm

Legamaster – Mobiel Glassboard
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10 Legamaster – Glassboard Accessoires

Krijtmarkers voor glassboards
voor 100% duidelijke schrijfresultaten

Glassboard magneten

n 6 extra sterke glassboard magneten 
om notities op te hangen

n Magneten in zilverchroomkleur

n Afmeting 12 x 7 mm, 
per 6 stuks verpakt 

Glassboard magneten zilverkleurig – 6 stuks
Art.nr. 7-181700

Glassboard magneten zwart – 5 stuks
Art.nr. 7-181600

Microvezeldoekje – voor grondige
reiniging van whiteboards en glassboards

n Beste oplossing voor intensief nat 
 uitwissen en schoonmaken 

n Verwijdert zelfs inkt waas en vlekken

n U heeft alleen water nodig; gebruik voor 
een optimaal resultaat Legamaster cleaner 
voor whiteboards en glassboards. 
Andere oplosmiddelen zijn niet nodig.

n Afmetingen 40 x 40 cm

n Wasbaar tot 60 graden

Microvezeldoekje 40 x 40 cm –  
2 stuks Art.nr. 7-121700

TZ 7 Cleaner voor  
whiteboards en glassboards

n Voor regelmatige en grondige reiniging van  
whiteboards, glassboards en planborden

n Spuitbus

n Reinigingsmiddel (surfactant) in alcoholoplossing

n Snel drogend

TZ 7 Cleaner voor  
whiteboards en glassboards
Art.nr. 7-121200

Magnetische accessoire houders

n Magnetische accessoire houders

n Geschikt voor magnetische glassboards 

Glassboard accessoire houder
Art.nr. 7-122700

Glassboard marker houder
Art.nr. 7-122100

n Voor het beschrijven van glassboards,
ramen en spiegels

n Heldere kleuren, opaak en geurloos 
vloeibaar krijt op waterbasis

n Met een vochtige doek uitwisbaar op vrijwel 
alle niet-poreuze oppervlakken

Starterkit voor glassboards n 4 supersterke, chroomkleurige glassboard magneten – 
ideaal om notities op te hangen

n 5 Legamaster krijtmarkers – 
voor 100% duidelijke schrijfresultaten 

n 1 microvezeldoekje – 
ideaal voor nat wissen van krijt op glas

n 1 reinigingsspray – 
voor grondige reiniging van whiteboards & glassboards

Starterkit voor glassboards 
alles-in-één-pakket
Art.nr. 7-125200

Verrijk uw werkervaring met Legamaster-accessoires voor uw (mobiele) glassboard.

Snel en makkelijk aan de slag met de gepaste accessoires

Hoesje Kleur Ref.no.

Hoesje met 4 stuks zwart 7-118101

Hoesje met 4 stuks groen 7-118104

Hoesje met 4 stuks geel 7-118105

Hoesje met 4 stuks roze 7-118109

Hoesje met 4 stuks wit 7-118119

Hoesje met 5 stuks diverse kleuren 7-118195

PRESENTATIE
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Legamaster – Presentatie

Whiteboardoppervlakken – 4 soorten 

Geëmailleerd staal ***** 
25 jaar garantie – Bestand tegen krassen en zuren – Magnetisch – Milieuvriendelijk  
gecertificeerd e3 keramisch staal – Cradle to Cradle Certified™ staal – Voor langdurig 
intensief gebruik 

Gelakt staal  ****
10 jaar garantie – Magnetisch – Speciale coating voor het schrijven met droog wisbare 
boardmarkers – Voor langdurig normaal gebruik

Economy whiteboards hebben een oppervlak van gelakt staal met soortgelijke 
eigenschappen, maar een *** kwaliteitsniveau. 

Folie ****
3 jaar garantie – Magnetisch – Zelfklevend – Voor intensief gebruik 

Melamine ***
2 jaar garantie – Niet magnetisch – Voor normaal gebruik 

De montagemethoden

Verborgen systeem 
Biedt stabiliteit  
en flexibiliteit

Zelfklevend
Maakt van elk oppervlak een 
magnetisch whiteboard, zelfs 
muren met een gerond  
oppervlak of afwijkende vorm

Wandmontage in een hoek     
Eenvoudige montage

Op magneetblok 
gemonteerd
Montage zonder gaten te 
boren



12

GUARANTEE

YEARS 
XL WRITING

SURFACE

MAGNETIC

XL WRITING
SURFACE

MAGNETICGUARANTEE
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SPACE-UP XL SCHRIJFOPPERVLAKKEN

SPACE-UP Writing Collection
Tekenen, schetsen, hangen of kleuren. Met de oplossingen van de Space-Up Writing Collection creëert u moeiteloos een 
whiteboardwand waarop de beste ideeën ontstaan. Hulp nodig bij het kiezen van de juiste Space-Up oplossing?  
Ga naar www.legamaster.com/spaceup en gebruik de vragenboom om stap voor stap te bepalen welke oplossing  
het beste in uw behoeften voorziet.

WALL-UP XL whiteboard panelen

BOARD-UP modulair frameloze whiteboards 

 �  Verander elke muur in een hoogwaardig,
magnetisch en beschrijfbaar whiteboard- 
oppervlak

 �  U kunt gemakkelijk meerdere borden 
combineren om een groot schrijfoppervlak 
te maken

 �  Met Wall-Up whiteboards als een extra groot 
schrijfoppervlak kunt u elk project van A tot Z 
visualiseren

 � Geschikt voor intentief gebruik

 �  Droog uitwisbaar schrijfoppervlak

 �  Geschikt voor gebruik in combinatie met 
magnetische accessoires

 �  Kan horizontaal of verticaal worden bevestigd

 �  Krasbestendig bordoppervlak van hoge kwaliteit

 �  25 jaar garantie op het probleemloos 
beschrijven en droog wissen van het bordop-
pervlak met Legamaster-bordaccessoires

 �  Moderne, stijlvolle whiteboards, kwaliteit als van 
een gelakt stalen bordoppervlak

 �  Maak een extra groot schrijfoppervlak door borden 
van verschillende afmetingen te combineren

 �  Maak grote bedekte oppervlakken of een flexibele 
indeling – bevestig de borden boven en onder 
elkaar

 �  Makkelijk te installeren dankzij magnetische platen 
die zorgen voor een naadloze, flexibele montage

 �  Levering compleet met bevestigingspakket, 
montage-instructies, boorsjabloon en reinigings-
instructies

 �  Droog uitwisbaar schrijfoppervlak

 �  Geschikt voor gebruik in combinatie met mag- 
netische accessoires

 �  Geschikt voor normaal gebruik

 �  De borden kunnen horizontaal of verticaal worden 
geïnstalleerd – montage kan door één persoon 
worden uitgevoerd

 � Beschrijfbaar/droog uitwisbaar oppervlak heeft een 
garantie van 10 jaar wanneer het wordt gebruikt 
met accessoires van Legamaster

Hoogte x Breedte Art.nr.

200 x 119.5 cm 7-106121

200 x 59.5 cm 7-106126

119.5 x 200 cm 7-106112

Hoogte x Breedte Art.nr.

75 x 50 cm 7-106350

75 x 75 cm 7-106375

75 x 100 cm 7-106310

Legamaster – Space up
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XL WRITING
SURFACE

MAGNETICGUARANTEE

3
YEARS 

PVC

PVC FREE

Accessoires voor de SPACE-UP Writing Collection
Maak uw beschrijfbare whiteboardwand gebruiksklaar met de volgende accessoires:

WRAP-UP whiteboardfolie*
 �  Creëer brede magnetische schrijfoppervlakken, 
bedek hele muren of maak creatieve vormen

 �  Verander gladde oppervlakken in een magnetisch 
whiteboard*

 �  Wrap-Up whiteboardfolie kan in allerlei vormen 
worden gesneden – obstakels, zoals stopcontacten, 
kunnen gemakkelijk worden uitgesneden

 �  U kunt zelfs muren met een gerond oppervlak
of afwijkende vorm beschrijfbaar maken

 �  Plakt zonder het nat te maken aan uiteenlopende 
droge wanden, stalen oppervlakken, afgewerkt met 
hout of glas*

 �  Zelfklevend, dus u hoeft geen gaten in de muur te 
boren om een groot schrijfoppervlak te creëren

 �  Droog wisbaar schrijfoppervlak

 �  Geschikt voor gebruik in combinatie met 
magnetische accessoires

 �  Kan horizontaal of verticaal worden bevestigd

 �  Geschikt voor normaal gebruik

 �  PVC-vrij

 �  3 jaar garantie op het probleemloos beschrijven 
en droog wissen van het bordoppervlak met 
Legamaster-bordaccessoires

Hoogte x Breedte Art.nr.

101 x 150 cm 7-106201

101 x 300 cm 7-106203

101 x 600 cm 7-106206

101 x 1200 cm 7-106212

Art.nr. 7-159499

Art.nr. 7-110099 Art.nr. 7-125500

Art.nr. 7-121700Art.nr. 7-122000

Art.nr. 7-125400Art.nr. 7-121800Art.nr. 7-122700

Art.nr. 7-123304

Legamaster – Space up

Een geluiddempende oplossing om uw Space-Up wand 
helemaal af te maken!
Vul uw Space-Up schrijfoplossing aan met de NIEUWE Space-Up akoestische 
prikbordcollectie. Kijk voor meer informatie op: 

 � WALL-UP akoestische prikbord panelen op pagina 27

 � BOARD-UP  frameloze en akoestische prikborden op pagina 27

* Het type wand en de wand oppervlakte zijn belangrijk en van invloed bij het monteren van dit 
product. Neem contact op met Legamaster voor installatieadvies.
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PROFESSIONAL whiteboards

PROFESSIONAL liniatuurbord

n Krasbestendig, geëmailleerd schrijfoppervlak van de beste kwaliteit

n Uitermate geschikt voor langdurig gebruik

n Aluminium omlijsting met lichtgrijze kunststof hoeken

n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen

n Eenvoudige wandmontage met verborgen bevestigingssysteem

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van het 
bordoppervlak met Legamaster-accessoires

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft.

n Lengte afleggoot = hoogte bord

n Gewicht: ong. 9 kg/m2

n Levering inclusief ophangbevestiging, afleggoot en whiteboardmarker

Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards: 
PROFESSIONAL Kit Art.nr. 7-125500

n Krasbestendig, geëmailleerd schrijfoppervlak van de beste kwaliteit

n Uitermate geschikt voor langdurig gebruik

n Aluminium omlijsting met lichtgrijze kunststof hoeken

n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen

n Eenvoudige wandmontage met verborgen bevestigingssysteem

n De geëmailleerde toplaag is dubbel ingebrand bij 800 °C. Behalve het 
bordoppervlak is ook de liniatuur geëmailleerd

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van het 
bordoppervlak met Legamaster-accessoires

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering Bronze 
van Cradle to Cradle Certified™ heeft.

n Lengte afleggoot = Hoogte bord

n Gewicht: ong. 9 kg/m2

n Levering inclusief ophangbevestiging, afleggoot en whiteboardmarker

Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards: 
PROFESSIONAL Kit Art.nr. 7-125500

Schaal 1:1

Raster:  
10 x 10 mm / 50 x 50 mm

PRESENTATIE

Legamaster – Whiteboards

Hoogte x Breedte Art.nr.

45 x 60 cm 7-100035

60 x 90 cm 7-100043

75 x 100 cm 7-100048

90 x 120 cm 7-100054

90 x 180 cm 7-100056

100 x 150 cm 7-100063

100 x 200 cm 7-100064

120 x 120 cm 7-100072

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-100143

90 x 120 cm 7-100154

Hoogte x Breedte Art.nr.

120 x 150 cm 7-100073

120 x 180 cm 7-100074

120 x 200 cm 7-100075

120 x 240 cm 7-100076

120 x 300 cm 7-100077

155 x 200 cm 7-100083

155 x 300 cm 7-100085

Hoogte x Breedte Art.nr.

100 x 150 cm 7-100163

100 x 200 cm 7-100164
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PROFESSIONAL conference units

PROFESSIONAL kantelbare whiteboards

n Hoge kwaliteit, krasbestendig geëmailleerd oppervlak 
met 25 jaar garantie

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft

n Bij uitstek geschikt voor langdurig gebruik

n Ruimtebesparend door 2-zijdig inklapbare whiteboards

n Royaal schrijfoppervlak vanwege dubbelzijdige inklapbare whiteboards

n Ideaal voor conferentieruimten en klaslokalen

n Uitstekend droog uitwisbaar magnetisch bordoppervlak 
voor notities, afbeeldingen of posters

n Heel eenvoudig schoon te maken vanwege het gladde oppervlak

n Aluminium omlijsting met lichtgrijze kunststof hoeken
Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards: PROFESSIONAL Kit Art.nr. 7-125500

n Eenvoudig in gebruik

n Dubbelzijdig, krasbestendig, geëmailleerd schrijfoppervlak

n Kantelbaar tot 360°

n Traploos instelbaar

n Mobiel onderstel met vier wielen, waarvan twee geremd

n Onderstel en bordomlijsting met witte poedercoating (RAL 9016)

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van het
bordoppervlak met Legamaster-accessoires

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft

n Bord en onderstel apart verpakt

Aanbevolen accessoires: 
Accessoireset voor whiteboards:  
PROFESSIONAL Kit Art.nr. 7-125500

n Inclusief 2 clips voor het vasthouden van de deuren zodat deze netjes
gesloten blijven

n Levering inclusief ophangbevestiging, afleggoot en whiteboard marker

Legamaster – Whiteboards

Hoogte x Breedte Afmetingen (bord en onderstel) 
H x W x D

Art.nr.

90 x 120 cm 190 x 137 x 75 cm 7-100454

100 x 150 cm 195 x 167 x 75 cm 7-100463

100 x 200 cm 195 x 217 x 75 cm 7-100464

Hoogte x Breedte Middenbord  
H x W

Vleugels 
H x W

totaal- 
gewicht

Art.nr.

90 x 120 / 240 cm 90 x 120 cm 90 x 60 cm appr. 22 kg 7-100354

100 x 150 / 300 cm 100 x 150 cm 100 x 75 cm appr. 30 kg 7-100363

100 x 200 / 400 cm 100 x 200 cm 100 x 100 cm appr. 38 kg 7-100364
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PREMIUMPLUS whiteboards

PREMIUM whiteboards

n Krasbestendig, geëmailleerd  
 schrijfoppervlak van de beste kwaliteit
n Uitermate geschikt voor langdurig gebruik
n Aluminium omlijsting met roomkleurige kunststof hoeken
n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen
n Eenvoudige wandmontage met verborgen bevestigingssysteem
n Levering inclusief ophangbevestiging, afleggoot en whiteboardmarker
n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering 

Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft.
n Afleggoot van 30 cm, behalve Art.nr. 7-101033: 20 cm
n Gewicht: ong. 13 kg/m2

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van het   
 bordoppervlak met Legamaster-accessoires

Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards: 
PROFESSIONAL Kit Art.nr. 7-125500

n Bordoppervlak van gelakt staal met een speciale coating

n Aluminium omlijsting met donkergrijze kunststof hoeken

n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen

n Eenvoudige wandmontage met verborgen bevestigingssysteem

n Afleggoot van 30 cm, behalve Art.nr. 7-102033: 20 cm

n Gewicht: ong. 12 kg/m2

n Levering inclusief ophangbevestiging, afleggoot en whiteboardmarker

Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards: 
STARTER Kit Art.nr. 7-125000

Meer informatie over de verschillende 
bordoppervlakken op pagina 11.

Legamaster – Whiteboards

PRESENTATIE

Hoogte x Breedte Art.nr.

30 x 45 cm 7-101033

45 x 60 cm 7-101035

60 x 90 cm 7-101043

75 x 100 cm 7-101048

90 x 120 cm 7-101054

90 x 180 cm 7-101056

100 x 150 cm 7-101063

Hoogte x Breedte Art.nr.

30 x 45 cm 7-102033

45 x 60 cm 7-102035

60 x 90 cm 7-102043

75 x 100 cm 7-102048

90 x 120 cm 7-102054

90 x 180 cm 7-102056

Hoogte x Breedte Art.nr.

100 x 150 cm 7-101064

120 x 120 cm 7-101072

120 x 150 cm 7-101073

120 x 180 cm 7-101074

120 x 200 cm 7-101075

120 x 240 cm 7-101076

Hoogte x Breedte Art.nr.

100 x 150 cm 7-102063

100 x 200 cm 7-102064

120 x 150 cm 7-102073

120 x 180 cm 7-102074

120 x 200 cm 7-102075

120 x 240 cm 7-102076
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Legamaster – Whiteboards

PREMIUM borden voor het onderwijs 

PREMIUM board notenbalken (5 delen voor alle maten)

 � Gelakt stalen oppervlak met speciale laag

 � Raster afmetingen 50mm

 � Aluminium kader met donker grijze kunststof hoeken

 � Kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden

 � Afleggoot voor markers van 30 cm

 � Gewicht: ong. 12 kg/m²

 � Levering compleet met montage kit, afleggoot en bordmarker

 � Gelakt stalen oppervlak met speciale laag

 � 5 delen voor alle maten

 � Aluminium kader met doner grijze kunststof hoeken

 � Kan horizontaal of vertikaal gemonteerd worden

 � Makkelijk monteerbaar

 � Verborgen sleuven systeem

 � Gewicht: ong. 12 kg/m²

 � Levering compleet met montage kit, afleggoot en bordmarker

Hoogte x Breedte Art.nr.

45 x 60 cm 7-101735

60 x 90 cm 7-101743

90 x 120 cm 7-101754

100 x 150 cm 7-101763

100 x 200 cm 7-101764

120 x 180 cm 7-101774

Hoogte x Breedte Art.nr.

45 x 60 cm 7-101935

60 x 90 cm 7-101943

90 x 120 cm 7-101954

100 x 150 cm 7-101963

100 x 200 cm 7-101964

120 x 180 cm 7-101974

Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards: 
STARTER Kit Art.nr. 7-125000

Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards: 
STARTER Kit Art.nr. 7-125000
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PRESENTATIE

Legamaster – Whiteboards

UNIVERSALPLUS whiteboards

UNIVERSAL whiteboards

n Krasbestendig, geëmailleerd schrijfoppervlak 

n Geschikt voor het schrijven met droog uitwisbare board markers

n Aluminium omlijsting met lichtgrijze kunststof hoeken

n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen

n Hoekwandmontage met eindkappen

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering  
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft.

n Afleggoot van 30 cm

n Gewicht: ong. 11 kg/m2

n Levering inclusief bevestigingsmateriaal en afleggoot

Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards: 
STARTER Kit Art.nr. 7-125000

n Gelakt stalen oppervlak met een speciale coating 

n Geschikt voor het schrijven met droog uitwisbare board markers

n Aluminium omlijsting met donkergrijze kunststof hoeken

n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen 

n Veilige muurbevestiging door de hoeken

n 30 cm afleggoot

n Gewicht: ong. 10 kg/m2

n Levering inclusief bevestigingsmateriaal en afleggoot 

Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards: 
BASIC kit Art.nr. 7-125100

* Eveneens verkrijgbaar in Cash&Carry verpakking
** Alleen verkrijgbaar in Cash&Carry verpakking

Hoogte x Breedte Art.nr.

45 x 60 cm 7-102135*

60 x 90 cm 7-102143*

90 x 120 cm 7-102154*

90 x 180 cm 7-102156

100 x 150 cm 7-102163

100 x 200 cm 7-102164

120 x 180 cm 7-102174

120 x 240 cm 7-102176

Hoogte x Breedte Art.nr.

30 x 40 cm 7-102233**

45 x 60 cm 7-102235*

60 x 90 cm 7-102243*

90 x 120 cm 7-102254*

90 x 180 cm 7-102256

100 x 150 cm 7-102263

100 x 200 cm 7-102264

120 x 180 cm 7-102274
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ECONOMYPLUS whiteboards

ECONOMY whiteboards

n Economische keuze  
 voor frequente gebruikers 

n Geëmailleerd krasvast oppervlak 

n Magnetisch bordoppervlak 

n Beschrijfbaar en droog uitwisbaar magnetisch bordoppervlak

n Aluminium omlijsting met lichtgrijze kunststof hoeken

n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen

n Onzichtbare muurmontage

n Afleggoot met eindkappen, 30 cm 

n Gewicht: ong. 6 kg/m2

n Compleet geleverd met bevestigingsmateriaal en afleggoot 

Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards: 
STARTER Kit Art.nr. 7-125000

n Gelakt stalen oppervlak

n Magnetisch bordoppervlak 

n Beschrijfbaar en droog uitwisbaar magnetisch bordoppervlak

n Aluminiumomlijsting met lichtgrijze kunststof hoeken

n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen

n Onzichtbare muurmontage

n Afleggoot met eindkappen, 30 cm 

n Gewicht: ong. 6 kg/m2

n Compleet geleverd met bevestigingsmateriaal en afleggoot 

Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards: 
BASIC Kit Art.nr. 7-125100

Legamaster – Whiteboards

Hoogte x Breedte Art.nr.

45 x 60 cm 7-102735

60 x 90 cm 7-102743

90 x 120 cm 7-102754

100 x 150 cm 7-102763

120 x 180 cm 7-102774

Hoogte x Breedte Art.nr.

45 x 60 cm 7-102835

60 x 90 cm 7-102843

90 x 120 cm 7-102854

100 x 150 cm 7-102863

120 x 180 cm 7-102874
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Legamaster – Whiteboards

ECONOMYPLUS / ECONOMY  
conference units

n Grote schrijfruimte: vijf aparte gebieden om te schrijven

n Gelakt of geëmailleerd stalen oppervlak

n Magnetisch - notities kunnen met magneten op de conference-unit   
 worden bevestigd

n Beschrijfbaar / droog uitwisbaar oppervlak, geschikt om met  
 boardmarkers te beschrijven 

n Aluminium frame met lichtgrijze hoekkapjes

n Pennengootje (30 cm) met eindkapjes, voor het bewaren van meerdere  
 markers

n Compleet met bevestigingsmaterialen, pennengootje en  
 bevestigingsinstructies

Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards:  
STARTER Kit Art.nr. 7-125000

ECONOMYPLUS conference units 

Dit bord heeft een kwalitatief hoogwaardig geëmailleerd stalen oppervlak.

10 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en droog wissen van dit 
type schrijfoppervlak indien gebruikt met accessoires van Legamaster.

ECONOMY conference units 

Dit bord heeft een gelakt stalen oppervlak.

5 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en droog wissen van dit  
type schrijfoppervlak indien gebruikt met accessoires van Legamaster.

Hoogte x Breedte Middenbord  
H x W

Vleugels 
H x W

Totaal 
gewicht

Art.nr.

90 x 120 / 240 cm 90 x 120 cm 90 x 60 cm appr. 13 kg 7-100554

Hoogte x Breedte Middenbord  
H x W

Vleugels 
H x W

Totaal  
gewicht

Art.nr.

90 x 120 / 240 cm 90 x 120 cm 90 x 60 cm appr. 8 kg 7-100254

100 x 150 / 300 cm 100 x 150 cm 100 x 75 cm appr. 12 kg 7-100263

100 x 200 / 400 cm 100 x 200 cm 100 x 100 cm appr. 15 kg 7-100264
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Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards: 
STARTER Kit Art.nr. 7-125000

ECONOMYPLUS / ECONOMY  
kantelbare whiteboards

n Dubbelzijdig gelakt of geëmailleerd stalen oppervlak

n Kantelbaar tot 360° 

n Eenvoudig van het ene schrijfgedeelte naar het andere overschakelen  
 door het bord om te draaien en in de nieuwe positie te zetten

n Bevestigd op een robuust en zeer stabiel onderstel (RAL 7045)

n Mobiel onderstel met 4 zwarte zwenkwielen (waarvan 2 geremd);  
 kan eenvoudig van de ene naar de andere vergaderruimte verplaatst  
 worden

n Komt met pennengootje (100 cm) en bevestigingsmiddelen 

n Bord en onderstel apart verpakt

ECONOMYPLUS kantelbare whiteboards

Dit bord heeft een kwalitatief hoogwaardig geëmailleerd stalen oppervlak.

10 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en droog wissen van dit 
type schrijfoppervlak indien gebruikt met accessoires van Legamaster.

ECONOMY kantelbare whiteboards

Dit bord heeft een gelakt stalen oppervlak.

5 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en droog wissen van dit  
type schrijfoppervlak indien gebruikt met accessoires van Legamaster.

Legamaster – Whiteboards

Hoogte x Breedte Afmetingen (bord en onderstel) 
H x W x D

Art.nr.

90 x 120 cm 191 x 127 x 65 cm 7-103554

100 x 150 cm 196 x 157 x 65 cm 7-103563

100 x 200 cm 196 x 207 x 65 cm 7-103564

Hoogte x Breedte Afmetingen (bord en onderstel) 
H x W x D

Art.nr.

90 x 120 cm 191 x 127 x 65 cm 7-103654

100 x 150 cm 196 x 157 x 65 cm 7-103663

100 x 200 cm 196 x 207 x 65 cm 7-103664
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Legamaster – Whiteboards

ECONOMY combiboards n Ruimtebesparend, tweeledig te gebruiken bord 

n Eén helft is droog uitwisbaar met een oppervlak van gelakt staal 
 – Beschrijfbaar / droog uitwisbaar oppervlak, geschikt om met markers  
  te beschrijven 
	 – Magnetisch - notities kunnen met magneten op het bord worden bevestigd

n Eén helft is een prikbord met een oppervlak van kurk 
 – Informatie en geschreven notities kunnen met push-pins  
  op het bord worden bevestigd

n Aluminium frame met lichtgrijze kunststof hoeken

n Kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt

n Verborgen muurbevestiging

n Pennengootje met eindkapjes (30 cm), voor het bewaren van meerdere markers

n Gewicht: ong. 5 kg/m2

n Compleet met bevestigingsmaterialen, pennengootje en bevestigingsinstructies

Aanbevolen accessoires:
Accessoireset voor whiteboards:  
BASIC Kit Art.nr. 7-125100
Push-pins gesorteerd op kleur Art.nr. 7-1451xx

ACCENTS Linear whiteboards – Cool n Bordoppervlak van gelakt staal met een speciale coating,  
 beschrijfbaar met droog-uitwisbare boardmarkers op alcoholbasis

n Designer omlijsting Cool met een kleurschakering van donker naar licht

n Wandbevestiging met L-vormige haken

n Licht gewicht

n Afleggoot van 18 cm

n Gewicht: ong. 5 kg/m2

n Tevens verkrijgbaar: ACCENTS Linear planners

n Wordt compleet geleverd met bevestigingsmaterialen,  
 pennengootje en boardmarker

* Eveneens verkrijgbaar in Cash&Carry verpakking

Aanbevolen toebehoren:
Accessoireset voor whiteboards: 
STARTER Kit Art.nr. 7-125000

n Bordoppervlak van melamine 

n Aluminium omlijsting met lichtgrijze kunststof hoeken  

n Zowel horizontaal als verticaal te monteren

n Onzichtbare muurmontage 

n Afleggoot met eindkappen, 30 cm 

n Gewicht: ong. 7 kg/m2

n Compleet geleverd met bevestigingsmateriaal en afleggoot 

Aanbevolen accessoires:
Legamaster whiteboardmarkers, 
bordwisser en bordreiniger,  
zie pagina 25

BASIC whiteboards

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-102443

90 x 120 cm 7-102454

Hoogte x Breedte Art.nr.

30 x 40 cm 7-103133*

40 x 60 cm 7-103135*

60 x 90 cm 7-103143*

90 x 120 cm 7-103154

Hoogte x Breedte Art.nr.

45 x 60 cm 7-102935

60 x 90 cm 7-102943

90 x 120 cm 7-102954

120 x 180 cm 7-102974
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Legamaster – Bedrukte whiteboards

ACCENTS Boards
 � Magnetisch

 � Lichtgewicht

 � Zonder frame

 � Kan langs de randen worden bedrukt

 � Verkrijgbaar in diverse maten, van  
30 x 40 cm tot 90 x 120 cm

PREMIUM Boards
 � Magnetisch

 � Aluminium frame

 � Kan alleen binnen het frame worden bedrukt

 � Verkrijgbaar in diverse maten, van  
30 x 45 cm tot 120 x 180 cm

Speciaal bedrukte whiteboards
Elk denkbaar design op uw whiteboard gedrukt! Geef uw muur een persoonlijk tintje met uitermate nauwkeurig grafisch werk en 
kleurendruk. Alle borden kunnen droog worden schoongeveegd, zijn magnetisch en komen compleet met bevestigingsmaterialen, 
afleggoot en boardmarker. Neem contact op met uw Legamaster-dealer voor meer informatie over speciaal bedrukte whiteboards

Maatoplossingen
Een bord van een ander formaat nodig? Dankzij jarenlange ervaring kan Legamaster u op verzoek maatoplossingen leveren  
en uw ideeën in een productoplossing vertalen. Leg uw ideeën niet aan banden, neem contact op met uw Legamaster-dealer 
om de mogelijkheden te bespreken. Met onze uitgebreide ervaring kunnen wij aan uw verwachtingen voldoen.
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PRESENTATIE

Agile Toolbox
 � Transformeer elk whiteboard in een agile, scrum of lean bord

 � Alle essentiële hulpmiddelen voor agile/scrum in één handige verpakking

 � Makkelijk mee te nemen naar (scrum) meetings

 � Overzichtelijke, handige en goed georganiseerde toolbox 

 � Voor een perfecte Agile sessie

 � Voor het visualiseren van taken en vooruitgang

 � De Inhoud is ook afzonderlijk verkrijgbaar

 � Stevige en veilige kartonnen doos met handgreep

 � Doos is hersluitbaar

 � Kartonnen inleg aan de binnenzijde zorgt voor 
bescherming en stabiliteit van de inhoud

 � Afmeting doos: L 390 x W 270 x H 67 mm

 � Gewicht doos: ca. 2 kg.

Planning Pokerkaarten
Een set Planning Pokerkaarten is een eenvoudig 
maar krachtig hulpmiddel om binnen een team 
het inschatten van taken en planningen sneller 
en nauwkeuriger te maken. Het doel is om één 
gemeenschappelijke inschatting te krijgen van 
de omvang van een bepaalde taak en de tijd die 
daaraan besteed moet worden.

 � 4 gebruikersets van 13 Poker Cards

 � Een set Poker Cards bestaat uit:  
0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100,  
vraagteken + koffie

 � Afmeting van één kaart: 58 x 88 mm

 � 100 % FSC gecertificeerd papier

 � Verpakt in een kartonnen doosje

Art.nr. 7-123200

Magnetische emoticons
 �  Deze magnetische emoji’s visualiseren  
statusupdates in een handomdraai

 �  Visualiseer updates op Agile-borden,  
Scrum-borden, Lean-borden, Kanban-borden, 
Planborden en Communicatieborden

 �  Gebruik de magneten op uw borden voor 
visueel management om optimaal te commu-
niceren met alle teamleden van een project: 
- Wat is de status van een project? 
- Wat voor reactie krijgen bepaalde ideeën? 
- Welke projecten zijn urgent?

 �  Maak duidelijk of een project volgens plan 
verloopt, of specifieke aandacht vereist

 �  Diameter 50 mm / dikte 0,9 mm

Agile tools
 � Magic-Chart Notes 10x20 cm/ 500 assorti verpakking

 � Workshop stickers rond 19 mm/ 520 rood en 520 blauw

 � Ronde magneten 30 mm/ 5 rood en 5 groen

 � 2 verdeeltapes 3 mm x 8 meter zwart

 � Ronde workshop kaarten Emoticons smile en sad/ 100 stuks

 � 1 rol tape 30 mm x 50 m

 � 4 sets Legamaster Planning Poker kaarten

 � 6 magnetische emoticons (2 blij, 2 verdrietig, 2 neutraal)

Schrijf tools
 � 2 droog uitwisbare boardmarkers  

TZ 180/ zwart en rood (voor dikke lijnen)

 � 6 droog uitwisbare boardmarkers  
TZ 100/ 3 zwart, 1 rood, 1 blauw, 1 groen

 � 4 droog uitwisbare boardmarkers  
TZ 111/ zwart (voor dunne lijnen)

Wissen en reinigen
 � 1 microvezeldoekje

 � 1 whiteboard en glassboard  
reinigingsspray TZ 7/ 125 ml

 � 1 kleine bordwisser

 � 20 navuldoekjes voor bordwisser

Tools voor visual management
Het is heel gemakkelijk om met visualisatie aan de slag te gaan: u doet het gewoon! De Legamaster Agile Toolbox en andere acces-
soires bieden u precies de hulpmiddelen die u nodig hebt om u te steunen in uw rol van facilitator, scrum master, (Lean) coach of 
projectmanager.

Magnetische 
emoticons 

Aantal   
magneten Art.nr.

blij 5 stuks 7-123301

verdrietig 5 stuks 7-123302

neutraal 5 stuks 7-123303

diversen 6 stuks  
(2 blij, 2 verdrietig, 
2 neutraal)

7-123304

Art.nr. 7-125400
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Accessoires voor whiteboards

Bij gebruik van Legamaster-accessoires 
blijft uw bord zo goed als nieuw.

Marker TZ 1 Art.nr. 7-1100xx Pagina 103

Marker TZ 100 Art.nr. 7-1105xx Pagina 103

Marker PLUS TZ 10 Art.nr. 7-1110xx Pagina 104

Marker TZ 140 Art.nr. 7-1140xx Pagina 104

Marker TZ 150 Art.nr. 7-1150xx Pagina 105

Marker JUMBO TZ 180 Art.nr. 7-1180xx Pagina 105

Marker MINI TZ 111 Art.nr. 7-1111xx Pagina 105

Navulinkt voor markers Art.nr. 7-1195xx Pagina 106

Navulinkt voor markers Art.nr. 7-1199xx Pagina 106

Kleine whiteboardwisser Art.nr. 7-120100 Pagina 107

Magnetische bordwisser Art.nr. 7-120300 Pagina 107

Bordwisser TZ 4 Art.nr. 7-120500 Pagina 107

Bordreiniger TZ 6 Art.nr. 7-121000 Pagina 108

Bordreiniger TZ 7 Art.nr. 7-121200 Pagina 108

Bordreiniger TZ 8 Art.nr. 7-121300 Pagina 108

Bordreiniger TZ 9 Art.nr. 7-121800  Pagina 108

Bordreiniger TZ 66 Art.nr. 7-121400 Pagina 108

MagicWipe Art.nr. 7-121500 Pagina 108

Markerhouder Art.nr. 7-122000  
Art.nr. 7-122100

Pagina 109

Accessoire houder Art.nr. 7-122600  
Art.nr. 7-122700

Pagina 109

Bordhulpje Art.nr. 7-122500 Pagina 109

Flipoverklem voor flipcharts 
en multiboards Art.nr. 7-123000 Pagina 115

Bordaccessoire kit:  
PROFESSIONAL kit Art.nr. 7-125500 Pagina 111

Bordaccessoire kit:  
STARTER kit Art.nr. 7-125000 Pagina 112

Bordaccessoire kit:  
BASIC kit Art.nr. 7-125100 Pagina 112

Hechtmagneten Art.nr. 7-1810xx - 
Art.nr. 7-1820xx

Pagina 116

Blokmagneten Art.nr. 7-184000 Pagina 119
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XL WORKSPACE
SURFACE

WALL-UP BOARD-UP

PINNABLE

ACOUSTIC

Legamaster – Space-Up Acoustic Pinning

SPACE-UP AKOESTISCHE PRIKBORDEN

SPACE-UP geluidsabsorberende en stijlvolle prikborden

NEW!

www.legamaster.com/spaceup

Binnen het Space-Up concept bieden wij nu een geheel nieuwe oplossing: de Space-Up akoestische prikbord-
collectie. Onze geluiddempende prikbordpanelen bieden een eenvoudige manier om geluid in open kantoren 
en vergaderruimten te absorberen. 

De geluiddempende prikbordpanelen hebben een positieve invloed op de concentratie, productiviteit en welzijn 
in het kantoor. Ook deze panelen hebben een innovatief en functioneel ontwerp om een aangename werkplek 
te creëren. De panelen zijn niet alleen akoestisch en designvol, maar ze zijn ook prikbaar.

Creëer unieke designwanden door de akoestische panelen te combineren met de andere Space-Up XL whiteboard  
panelen. Denk groots en geef uw creativiteit de vrije loop! 

Uw voordelen?

 ■ Verbetert de akoestiek in de ruimte aanzienlijk en  
 minimaliseert afleiding door geluiden 

 ■ Verandert elke muur in een hoogwaardig, extra  
 groot prikbord 

 ■ Een innovatief en functioneel ontwerp om een  
 aangename werkomgeving te creëren 

 ■ Deel informatie en houd deze zichtbaar

 ■ Creër een groot werkoppervlak door meerdere  
 akoetische prikborden en/of whiteboards te  
 combineren

Een visualisatie oplossing om 
uw SPACE-UP-wand compleet te 
maken

Vul uw Space-Up akoestische pinning 
oplossing aan met de Space-Up  
schrijfcollectie. Zie voor meer  
informatie: page 12 and 13.
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ACOUSTIC
XL WORKSPACE

SURFACE PINNABLE

ACOUSTIC
XL WORKSPACE

SURFACE PINNABLE

WALL-UP akoestische prikbord panelen

BOARD-UP frameloze en akoestische prikborden

Hoogte x Breedte Kleur Art.nr.

200 x 119.5 cm Licht grijs 7-144121

200 x 119.5 cm Zacht beige 7-144221

200 x 59.5 cm Licht grijs 7-144112

200 x 59.5 cm Zacht beige 7-144226

119.5 x 200 cm Licht grijs 7-144126

119.5 x 200 cm Zacht beige 7-144212

Hoogte x Breedte Kleur Art.nr.

75 x 50 cm Licht grijs 7-144550

75 x 50 cm Zacht beige 7-144650

75 x 75 cm Licht grijs 7-144575

75 x 75 cm Zacht beige 7-144675

75 x 100 cm Licht grijs 7-144510

75 x 100 cm Zacht beige 7-144610

 � Geluiddempend prikbord zonder frame

 � Afgewerkt met een hoogwaardige stof

 � Verkrijgbaar in twee standaardkleuren: licht grijs 
en zacht beige

 � Verbetert de akoestiek in de ruimte dankzij 
geluiddempende materialen

 � Kan worden gecombineerd met WALL-UP white-
boardpanelen

 � Gemaakt van 20 mm dik gerecycled geluiddem-
pend PET-materiaal 

 � Geluiddempingsklasse C 

 � Geluiddempend prikbord zonder frame

 � Afgewerkt met een hoogwaardige stof

 � Verkrijgbaar in twee standaardkleuren: licht grijs 
en zacht beige

 � Verbetert de akoestiek in de ruimte dankzij 
geluiddempende materialen

 � Eenvoudige magnetische montage, zowel 
 horizontaal als verticaal

 � Kan worden gecombineerd met BOARD-UP 
whiteboards

 � Gemaakt van 20 mm dik gerecycled geluiddem-
pend PET-materiaal 

 � Geluiddempingsklasse D 
 

Legamaster – Space-Up Acoustic Pinning

Aanbevolen accessoires:
Push-pins gesorteerd op kleur   
Art.nr. 7-1451xx

Aanbevolen accessoires:
Push-pins gesorteerd op kleur   
Art.nr. 7-1451xx



28

PINNABLE

PINNABLE

Legamaster – Prikborden

PRESENTATIE

PROFESSIONAL bulletinboards

PROFESSIONAL textielborden

n Bordoppervlak van hoogwaardig, lichtgrijs kurklinoleum

n Voor allerlei doeleinden te gebruiken, makkelijk te reinigen met  
 een vochtig doekje

n Aluminium omlijsting met lichtgrijze kunststof hoeken

n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen

n Eenvoudige wandmontage met verborgen bevestigingssysteem

n Levering inclusief bevestigingsmateriaal

Aanbevolen accessoires:
Push-pins gesorteerd op kleur   
Art.nr. 7-1451xx

n Werkoppervlak van duurzaam textiel

n Aluminium omlijsting met lichtgrijze kunststof hoeken

n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen

n Eenvoudige wandmontage met verborgen bevestigingssysteem

n Levering inclusief bevestigingsmateriaal

Oppervlak van  
kurklinoleum 

Textieloppervlak

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-140143

90 x 120 cm 7-140154

100 x 150 cm 7-140163

120 x 180 cm 7-140174

Hoogte x Breedte Art.nr. Grijs textiel Art.nr. Blauw textiel

60 x 90 cm 7-140643 7-140543

90 x 120 cm 7-140654 7-140554

100 x 150 cm 7-140663 7-140563

120 x 180 cm 7-140674 7-140574
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PINNABLE

PINNABLE

PREMIUM textielborden

n Werkoppervlak van duurzaam textiel

n Aluminium omlijsting met roomkleurige kunststof hoeken

n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen

n Eenvoudige wandmontage met verborgen bevestigingssysteem

n Levering inclusief bevestigingsmateriaal

PREMIUM kurkborden

n Werkoppervlak van duurzaam natuurkurk

n Aluminium omlijsting met roomkleurige kunststof hoeken

n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen

n Eenvoudige wandmontage met verborgen bevestigingssysteem

n Levering inclusief bevestigingsmateriaal

Aanbevolen accessoires:
Push-pins gesorteerd op kleur   
Art.nr. 7-1451xx

Legamaster – Prikborden

Hoogte x Breedte Art.nr.

45 x 60 cm 7-141035

60 x 90 cm 7-141043

90 x 120 cm 7-141054

100 x 150 cm 7-141063

Hoogte x Breedte Art.nr. Grijs textiel Art.nr. Blauw textiel

45 x 60 cm 7-141635 7-141535

60 x 90 cm 7-141643 7-141543

90 x 120 cm 7-141654 7-141554

100 x 150 cm 7-141663 7-141563
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Cash&Carry

Cash&Carry

PINNABLE

PINNABLE

PRESENTATIE

Legamaster – Prikborden

UNIVERSAL textielborden

n Werkoppervlak van textiel

n Aluminium omlijsting met lichtgrijze kunststof hoeken

n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen

n Hoekwandmontage met eindkappen

n Levering inclusief bevestigingsmateriaal

UNIVERSAL kurkborden

n Werkoppervlak van natuurkurk

n Aluminium omlijsting met lichtgrijze kunststof hoeken

n Zowel horizontaal als verticaal op te hangen

n Hoekwandmontage met eindkappen

n Levering inclusief bevestigingsmateriaal

* Eveneens verkrijgbaar in Cash&Carry verpakking

Aanbevolen accessoires:
Push-pins gesorteerd op kleur   
Art.nr. 7-1451xx

Hoogte x Breedte Art.nr.

45 x 60 cm 7-142035*

60 x 90 cm 7-142043*

90 x 120 cm 7-142054*

100 x 150 cm 7-142063

Hoogte x Breedte Art.nr. Grijs textiel Art.nr. Blauw textiel

45 x 60 cm 7-141935 7-141835*

60 x 90 cm 7-141943 7-141843*

90 x 120 cm 7-141954 7-141854*

100 x 150 cm 7-141963 7-141863
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PINNABLE

PINNABLE

Aanbevolen accessoires:
PROFESSIONAL Kit Art.nr. 7-125500
Flipchart Starter Kit Art.nr. 7-124900
Push-pins gesorteerd op kleur Art.nr. 7-1451xx
Draagtas Art.nr. 7-230100

n Whiteboard

n Prikbord

n Flipover

Legamaster – Multiborden

Aanbevolen accessoires:
Flipoverblok houder Art.nr. 7-123000
PROFESSIONAL kit Art.nr. 7-125500
Flipchart Starter Kit Art.nr. 7-124900
Push-pins gesorteerd op kleur Art.nr. 7-145xx

Multiboard XL
n Een stevig, stabiel product. Perfect voor gebruik op scholen

n Whiteboard: hoge kwaliteit gelakt stalen oppervlak

n 4 zwenkwielen alle 4 geremd

n Bord: H 120 x W 150 cm

n Omvang H 195 x W 126 x D 50 cm

n Het bord kan zowel horizontaal als verticaal bevestigd worden tussen  
 de twee standen (gebruiksaanwijzing en benodigd gereedschap worden  
 meegeleverd met het product)

n Stand kleur: RAL7035

n De flipoverblok houder zal apart besteld moeten worden (Art.nr. 7-123000).  
 De optionele flipoverblok houder kan, middels een sterke magneet, makkelijk  
 bevestigd worden 

Legamaster multiborden: een whiteboard, prikbord en flipover in één!
n Flexibel en mobiel multifunctioneel product

n Whiteboard aan de ene kant van het bord

n Prikbord aan de andere kant

n In combinatie met de (verwijderbare) papierhouder kan  
 het product tevens als een flipover worden gebruikt!

n Komt compleet met bevestigingsmaterialen en montage-instructies

Multiboard

n Een veelzijdig, ruimtebesparend product. Perfect voor gebruik  
 in kleine vergaderkamers en kantoren
n Whiteboard: krasbestendig geëmailleerd bordoppervlak van de beste kwaliteit
n 25 jaar garantie op het droog afvegen van het geëmailleerde stalen bordoppervlak
n 4 vergrendelbare zwenkwielen
n Standaardkleur: RAL7035
n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering  

Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft.
n Bord: H 120 x B 76 cm
n Totale afmetingen: H 195 x B 85 x D 61 cm
n Inclusief een verwijderbare (magnetische) papierhouder en flipoverblok

* Eveneens verkrijgbaar in Cash&Carry verpakking

Kleur Hoogte x Breedte Gewicht Art.nr.

Met blauw prikbord 120 x 76 cm ong. 11,6 kg 7-210400

Met grijs prikbord 120 x 76 cm ong. 11,6 kg 7-210500

Kleur Hoogte x Breedte Gewicht Art.nr.

Met blauw prikbord 120 x 150 cm ong. 22,5 kg 7-210600

Met grijs prikbord 120 x 150 cm ong. 22,5 kg 7-210700
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PRESENTATIE

Bordstandaard

n Snel en eenvoudig instelbaar op drie hoogtes

n Stalen frame met lichtgrijze toplaag

n 2 zwenkwielen zijn geremd

n Afstand onderzijde bord tot aan de vloer: 61 cm, 71 cm en 81 cm

n Geschikt voor alle Legamaster borden

n Levering zonder bord. Het bord dient apart besteld te worden.  
 Bord zonder afleggoot te plaatsen op statief.

Legamaster – Statieven & ezels

Breedte Bordstandaard Art.nr.

70 cm van B   90 tot B 120 cm 7-171100

120 cm van B 150 tot B 180 cm 7-171300
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Waar u aan moet denken als u een flipover koopt:

Basis van de flipover

Welk onderstel past het beste in mijn  
(kantoor)omgeving? 

Drievoet
 � Ideale oplossing voor in de hoek  
van een ruimte

 � Neemt opgeslagen slechts beperkte  
ruimte in beslag 

Mobiel onderstel
 � Makkelijk van de ene ruimte naar de 
andere te verrijden

 � Heeft in gebruik slechts beperkte  
vloerruimte nodig 

Legamaster biedt in hoogte verstelbare 
onderstellen wanneer voor optimale  
beschrijfbaarheid diverse hoogtes zijn 
vereist.

1 Extra functies

Kies extra kenmerken om het gebruiks- 
gemak van uw flipover te verhogen.

 � Bied meer ruimte om aantekeningen 
te presenteren met uitklapbare  
magnetische zijarmen

 � Verstelbare papierhaken bieden extra 
flexibiliteit omdat ze aan alle gangbare 
papierblokformaten kunnen worden 
aangepast 

 � Flipovers met gereedschapsvrij mon-
tagesysteem, kunnen zonder extra 
gereedschap worden bevestigd

 � Bewaar uw markers in een robuuste 
afleggoot

 � Een handige haak voor een jas of tas 
aan de achterkant van de flipover

3Het schrijfoppervlak van uw flipover

Wilt u de flipover ook als whiteboard  
gebruiken?  

Kies het juiste oppervlak.
 � Geëmailleerd stalen oppervlak; dit white-
board is ideaal voor frequent en langdurig 
gebruik en krasbestendig.

 � Oppervlak van gelakt staal; dit whiteboard is 
ideaal voor frequent gebruik met boardmar-
kers

 � Melamine oppervlak; beschrijfbaar met 
boardmarkers en droog afveegbaar

 � Gekleurd gecoat oppervlak; speciaal voor 
gebruik met papier, niet beschrijfbaar  

Magneten nodig om aantekeningen te beves- 
tigen? Ga voor een flipover met een magnetisch 
bordoppervlak, makkelijk herkenbaar aan het 
magneetsymbool; 

Ergonomische tips
 � Een gevormd schrijfoppervlak ondersteunt 
uw hand tijdens het schrijven

 � Bij frequent gebruik raden wij in hoogte 
verstelbare flipovers aan

2
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TAURUS flipover

n Kan ook worden gebruikt als whiteboard vanwege het gelakt  
 stalen oppervlak met speciale coating 

n Unieke ergonomische vormgeving 

n Vastzetten van flipoverblok door middel van papierklem en  
 inklapbare afleggoot

n Ophanging instelbaar voor alle gangbare papierformaten  
 tot 100 x 65 cm

n Presentatiemarkers liggen veilig in de geïntegreerde en  
 inklapbare afleggoot

n Eenvoudig tot max. 30 cm in hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer

n Eenvoudig te verplaatsen door ronde voet met 5 zwenkwielen  
 (waarvan 1 geremd)

n Voet slechts 75 cm in doorsnee

n Kunststofonderdelen lichtgrijs bij wit en wit /aluminium en  
 donkergrijs transparant bij antraciet

n Instelbare bordhoogte: 
   88 tot 118 cm (onderzijde) 
 188 tot 218 cm (bovenzijde)

n Voor papierformaten tot H 100 x B 65 cm

n Levering inclusief flipoverblok en presentatiemarker

Legamaster – Flipovers

PRESENTATIE

PROFESSIONAL flipoverstatief

n Kan dankzij het hoogwaardige, krasbestendige, geëmailleerde  
 bordoppervlak ook worden gebruikt als whiteboard

n Een functionele en stevige flipover die zijn mannetje staat

n Traploos in hoogte verstelbaar

n Ophanging instelbaar voor alle gangbare papierformaten

n Verende papierklem

n Papierklem met praktische afscheurkant

n Praktische afleggoot

n Aluminium omlijsting met grijze kunststof hoeken

n Poten flipover van verzinkt staal

n Gewicht: 13 kg

n Maximale hoogte 179 cm

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering 
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft.

n Bordafmeting H 107 x B 71 cm

n Standvlak: B 84 x D 110 cm

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van  
 het bordoppervlak met Legamaster-accessoires

n Levering inclusief flipoverblok en presentatiemarker

     Art.nr. 7-152000

Kleur Art.nr.

Witte poedercoating (RAL 9016) 7-150200

Antraciet (textuurpoedercoating) 7-150201
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n Metalen flipchart met gekleurde coating van hoge kwaliteit

n Gebogen bordoppervlak, ergonomische vormgeving

n Geschikt voor papierrollen en alle gangbare papierblokformaten

n Mobiel door stervoet met vijf geremde zwenkwielen

n Eén geïntegreerde uitklapbare zijarm, magneethoudend;  
 links of rechts te gebruiken

n Eenvoudig in hoogte verstelbaar

n Papierklem met geïntegreerde afleggoot

n Standvlak 70 cm in doorsnee

n In hoogte verstelbaar van ong. 170 tot 210 cm

n Gewicht: 21,5 kg

n Bordoppervlak: H 103 x B 70 cm

n Levering incl. papierrol (35 m) en presentatiemarker

Aanbevolen accessoires:
Papierrol Art.nr. 7-156900

Blijf schrijven - vergroot je schrijfruimte 
eenvoudig door aan de 35 m lange rol 
papier te trekken.

SILVERTEC | BLACKTEC | WHITETEC mobiel flipover

Legamaster – Flipovers

Kleur Art.nr.

Zilverkleurige kwaliteitslaag 7-151000

Antraciet kwaliteitslaag (RAL 9005) 7-151001

Witte kwaliteitslaag (RAL 9010) 7-151002
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Legamaster – Flipovers
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PROFESSIONAL flipover
Triangle mobiel

 � Aantrekkelijk ontworpen flipover van zeer hoge kwaliteit

 � Solide en robuuste constructie, gemakkelijk hanteerbaar door de stevige  
bordprofielen aan de zijkant en stevige (ergonomische) houvast

 � Magnetisch - notities kunnen met magneten op het bord worden bevestigd

 � Kan tevens als whiteboard worden gebruikt en kan met  
boardmarkers worden beschreven

 � Gebruiksvriendelijke metalen papierklem.  
Kan met één hand worden opengeklapt.

 � Stevige papierklem om snel en eenvoudig papierblok van flipover te verwisselen

 � De papierklem is geschikt voor papierblokken met maximaal 50 vellen

 � Verplaatsbare papierhaken voor papierblok van flipover; aan te passen voor alle 
bekende standaard papierformaten

 � Robuuste pennengoot over de volledige breedte is geschikt voor allerlei markers

 � Inclusief twee uittrekbare zij-armen; magnetisch, om papieren aan te hangen. 
Daardoor creëert u meer ruimte voor uw aantekeningen

 � Eenvoudig en traploos in hoogte verstelbaar; kan gemakkelijk op ideale  
schrijfhoogte worden ingesteld

 � Solide 5-sterren standaard voor goede stabiliteit,  
inclusief 5 vergrendelbare zwenkwielen

 � Gereedschapsvrij montagesysteem: kan zonder extra  
gereedschap worden gemonteerd

 � Flipover bordafmeting: H 105 x B 68 cm

 � Vloeroppervlak: B 72 x D 60 cm

 � Alle donker gekleurde onderdelen: Pantone 433C

 � Een handige haak voor een jas of tas aan de achterkant van de flipover 

Legamaster – Flipovers

PROFESSIONAL mobiele flipover

Flipover Gewicht Max. hoogte Art.nr.

PROFESSIONAL flipover  
Triangle mobiel – stervoet

15,5 kg 205 cm 7-153500
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UNIVERSAL flipover Triangle mobiel  
stervoet, ronde voet en statief

 � Mooie flipover

 � Bordoppervlak van gelakt staal

 � Magnetisch - notities kunnen met magneten op het bord worden 
bevestigd

 �  Kan tevens als whiteboard worden gebruikt en kan met  
boardmarkers worden beschreven

 � Gebruiksvriendelijke kunststof papierklem. Kan met één hand worden 
opengeklapt.

 � Stevige papierklem om snel en eenvoudig papierblok van flipover te 
verwisselen

 � De papierklem is geschikt voor papierblokken met maximaal 50 vellen.

 � Verplaatsbare papierhaken voor papierblok van flipover; aan te passen 
voor alle bekende standaard papierformaten

 � Pennengoot over de volledige breedte is geschikt voor allerlei markers

 � Inclusief twee uittrekbare zij-armen; magnetisch, om papieren aan  
te hangen. Daardoor creëert u meer ruimte voor uw aantekeningen

 � Eenvoudig en traploos in hoogte verstelbaar; kan gemakkelijk op 
ideale schrijfhoogte worden ingesteld

 � Gereedschapsvrij montagesysteem: kan zonder extra  
gereedschap worden gemonteerd*

   *Bij de UNIVERSAL triangle flipover mobiel met ronde voet is  
een moersleutel nodig voor het monteren van de zwenkwielen.

UNIVERSAL Triangle flipover mobiel stervoet

 � Solide 5-sterren standaard voor goede stabiliteit,  
inclusief 5 vergrendelbare zwenkwielen

 � Flipover bordafmeting: H 105 x B 68 cm

 � Vloeroppervlak: B 72 x D 60 cm

 � Alle donker gekleurde onderdelen: Pantone 433C

UNIVERSAL Triangle flipover statief

 � Stabiele flipover: bij gebruik zullen de poten van het  
statief niet wegglijden.

 � Flipover bordafmeting: H 105 x B 68 cm

 � Vloeroppervlak: B 79 x D 74 cm

 � Alle donker gekleurde onderdelen: Pantone 433C

 � Statief: Pantone 433C

UNIVERSAL triangle flipover mobiel ronde voet 

 � solide ronde voet voor goede stabiliteit,

 � inclusief 5 vergrendelbare zwenkwielen

 � Flipover bordafmeting: H 105 x B 68 cm

 � Vloeroppervlak: 63.5 cm/ diameter

 � Alle donker gekleurde onderdelen: Pantone 433C

Aanbevolen accessoires:
Presentatiemarker TZ 41  
Art. nr. 7-1550xx

Legamaster – Flipovers

Flipover Gewicht Max. hoogte Art.nr.

UNIVERSAL Triangle mobile star base 13,0 kg 205 cm 7-153300

UNIVERSAL Triangle tripod 11,5 kg 187 cm 7-152900

UNIVERSAL Triangle mobile round base 16,0 kg 205 cm 7-153600
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 � Bordoppervlak van gelakt staal

 � Magnetisch - notities kunnen met magneten op het bord worden bevestigd

 �  Kan tevens als whiteboard worden gebruikt en kan met  
boardmarkers worden beschreven

 � Robuuste ‘liniaal’ papierklem: om papier gemakkelijk af te scheuren

 � Verplaatsbare papierhaken voor papierblok van flipover; aan te passen  
voor alle bekende standaard papierformaten

 � Pennengoot is geschikt voor allerlei markers

 �  Gereedschapsvrij montagesysteem: kan zonder extra  
gereedschap worden gemonteerd

   *Bij de ECONOMY triangle flipover mobiel met ronde voet is een  
moersleutel nodig voor het monteren van de zwenkwielen.

ECONOMY flipover Triangle mobiel ronde voet

 � Solide 5-sterren standaard voor goede stabiliteit, inclusief 5 vergrendelbare 
zwenkwielen

 � Flipover bordafmeting: H 105 x B 68 cm

 � Vloeroppervlak: B 72 x D 60 cm

 � Alle donker gekleurde onderdelen: Pantone 433C

ECONOMY flipover Triangle statief

 � Eenvoudig en traploos in hoogte verstelbaar; kan gemakkelijk  
op ideale schrijfhoogte worden ingesteld

 � Flipover bordafmeting: H 105 x B 68 cm

 � Vloeroppervlak: B 79 x D 74 cm

 � Alle donker gekleurde onderdelen: Pantone 433C

 � Statief: Pantone 433C

ECONOMY flipover Triangle mobiel  
ronde voet en statief

Basic Triangle flipover statief  � Bordoppervlak van melaminehars (niet magnetisch)

 �  Kan tevens als whiteboard worden gebruikt en kan met  
boardmarkers worden beschreven

 � Robuuste ‘liniaal’ papierklem: om papier gemakkelijk af te scheuren

 � Verplaatsbare papierhaken voor papierblok van flipover;  
aan te passen voor alle bekende standaard papierformaten

 � Pennengoot is geschikt voor allerlei markers

 � Eenvoudig en traploos in hoogte verstelbaar; kan gemakkelijk  
op ideale schrijfhoogte worden ingesteld

 � De derde poot wordt aan de achterkant stevig vastgemaakt; de flipover kan  
niet wegglijden als er tijdens het schrijven druk op het bord wordt uitgeoefend

 �  Gereedschapsvrij montagesysteem: kan zonder extra gereedschap  
worden gemonteerd

BASIC tripod flipchart

 � Flipover bordafmeting: H 105 x B 68 cm

 � Vloeroppervlak: B 79 x D 74 cm

 � Alle donker gekleurde onderdelen: Pantone 433C

 � Statief: Pantone 433C

Legamaster – Flipovers

Flipover Gewicht Max. hoogte Art.nr.

ECONOMY flipover Triangle mobiel 
ronde voet

12.5 kg 190 cm 7-153200

ECONOMY flipover Triangle statief 10.5 kg 187 cm 7-152800

Flipover Gewicht Max. hoogte Art.nr.

Basic Triangle flipover statief 9 kg 187 cm 7-152700
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 �  Inhoud:

 – 3 blokken flipover-papier 20 normale vellen

 – set van 4 presentatiemarkers TZ 41 
  (één van elke kleur: zwart, rood, blauw, groen)

 – set van 2 presentatiemarkers TZ 48 
  (één van elke kleur: zwart, rood)

 – 4 magneten 30 mm

 – 1 gratis folder met tips en trucs

STARTER kit Flipchart accessoires

Legamaster – Accessoires voor flipovers

PRESENTATIE

Magic-Chart draagkoker

 � De perfecte bescherming voor uw Magic-Chart

 � Houd waar en wanneer dan ook een bijeenkomst – en neem de  
Magic-Chart gewoon met u mee

 � Ideaal voor trainers, coaches en iedereen die op  
verschillende locaties wil werken

 – Stevige zwarte koker om de Magic-Chart in mee te nemen en op te bergen

 – Met verstelbare draagriem, uitschuifbare behuizing en afsluitdop

 – Geschikt voor één rol Magic-Chart of flipoverpapier

 – Afmetingen 6,5 cm x 50-92 cm

 – Materiaal van behuizing: polypropyleen

Art.nr. 7-159600

 �  Een praktische alles-in-een accessoireset voor uw flipover

 �  Bevat zowel papier als accessoires

 �  Bevat een foldertje met tips en tricks over:

 – optimaal gebruik van de accessoires  
  in combinatie met uw flipover

 – efficiënt gebruik van flipover-papier

 – duidelijk en vlekkeloos schrijven op  
  flipover-papier met onze speciale  
  Legamaster-markers 

 – en nog veel meer!

Art.nr. 7-124900

NIEUW
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Accessoires voor flipovers

 � Blokken van 20 vel

 � Houtvrij, wit

 � Set van 5 blokken

 � Dankzij de perforaties kunnen losse vellen eenvoudig 
worden  afgescheurd

 � Papiermaat: 98 x 65 cm

 � 80 g/m2

 � Chloorvrij, gebleekt papier

Flipoverpapier

Papierrol voor  
SILVERTEC 
BLACKTEC | WHITETEC

Legamaster – Accessoires voor flipovers

Presentatiemarker TZ 41 Art.nr. 7-1550xx Pagina 113

Presentatiemarker JUMBO TZ 48 Art.nr. 7-1555xx Pagina 113

Hechtmagneten Art.nr. 7-1810xx 
Art.nr. 7-1814xx Pagina 116

Papier Geruitmaat Art.nr.

Blanco – 7-156000

Geruit 2,5 x 2,5 cm 7-156500

 � Papierrol voor flipover SILVERTEC,  
BLACKTEC en WHITETEC  

 � Rol van 35 m

 � Houtvrij, wit

 � 80 g/m2

 � Chloorvrij, gebleekt papier

Art.nr. 7-156900
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Legamaster – Magic-Chart

PRESENTATIE

 � Werk succesvol samen dankzij kant-en-klare schrijfvellen

 � Overal en op elk moment samenwerken – het enige wat u nodig heeft, 
is een glad oppervlak

 � Stimuleer de creativiteit van uw team, er is genoeg schrijfruimte voor 
iedereen

 � Organiseer interactieve, dynamische en succesvolle (werk) sessies

 � Visualiseer uw ideeën tijdens het brainstormen, mindmappen, plannen 
of lesgeven

 � U kunt meteen aan de slag met uw meeting of workshop met statische 
schrijfvellen, papier look en feel

 � Hecht aan alle vlakke oppervlakken (hout, beton, glas, behang)

 � Makkelijk te verplaatsen en na een sessie eenvoudig te verwijderen

 � Geen lijm vereist, laat geen sporen achter

 � Kan worden beschreven met de permanent markers van edding (1 marker 
inbegrepen)

 � Workshopkaarten en Magic-Chart Notes hechten probleemloos aan het vel

 � Rolbreedte 60 cm, afscheurrand om de 80 cm, 25 vellen

 � Milieuvriendelijk: volledig recyclebare folie

Geproduceerd op een milieuvriendelijke manier  
en geheel recyclebaar

Magic-Chart is verkrijgbaar in 5 uitvoeringen:

Magic-Chart flipover folie

 � Statische schrijfvellen, ruitjespapier look en feel

 � Afmeting raster 2.5x2.5 cm

 � Niet uitwisbaar

 � Een permanent marker van edding inbegrepen (edding330)

Magic-Chart whiteboard folie

 � Statische schrijfvellen, whiteboard look en feel

 � Uitwisbaar

 � Een boardmarker inbegrepen (Legamaster TZ100)

Magic-Chart blackboard folie

 � Statische schrijfvellen, schoolbord look en feel

 � Niet uitwisbaar

 � Een krijtboardmarker inbegrepen (edding 4095)

Magic-Chart clearboard folie

 � Statische schrijfvellen, transparant

 � Uitwisbaar

 � Een boardmarker inbegrepen (Legamaster TZ100)

Magic-Chart paperchart folie

 � Statische schrijfvellen, papier look en feel

 � Niet uitwisbaar

 � Een permanent marker van edding inbegrepen (edding330)

Magic-Chart  
Unbox your meeting!

Magic-Chart  
Whiteboard

Magic-Chart  
Blackboard

Magic-Chart  
Flipchart

Magic-Chart 
Clearboard

Patent verleend  
EP1 326 918 B1

Magic-Chart Geruitmaat Art.nr.

Magic-Chart flipover folie 2.5 x 2.5 cm 7-159000

Magic-Chart whiteboard folie — 7-159100

Magic-Chart blackboard folie — 7-159200

Magic-Chart clearboard folie — 7-159300

Magic-Chart paperchart folie — 7-159400

Magic-Chart  
Paperchart 

Aanbevolen accessoires:
Magic-Chart Carry tube  
Art.nr. 7-159600

NIEUW
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Geproduceerd op een milieuvriendelijke  
wijze en volledig recyclebaar

Werk succesvol samen dankzij kant-en-klare schrijfvellen  

Legamaster – Magic-Chart

Magic-Chart Notes
 � Kleurrijk en fun: een aantrekkelijk vergaderinstrument tijdens meetings

 � Onmiddellijk schrijfoppervlak

 � Blijft makkelijk kleven zonder lijm

 � Laat geen sporen na

 � Makkelijk te corrigeren tijdens of net na het schrijven

 � Dubbelzijdig

 � Makkelijk verplaatsbaar

 � Grijpt en behoudt de aandacht van het publiek

 � Gepatenteerde technologie

 � Duurzaam en recycleerbaar

 � Inclusief marker

Voor een optimaal resultaat gebruik je de notes best stofvrij en op  
gereinigde vlakke en droge oppervlakken. Wees aandachtig en 
gebruik één note per keer opdat de statische geladenheid van 
het velletje zijn kracht niet verliest.

Zelfklevend, verplaatsbaar, makkelijk  
te corrigeren en recycleerbaar

Magic-Chart Notes Afmetingen Inhoud Art.nr.

Magic-Chart Flipchart A4 25 vel op een rol 7-159000-A4

Magic-Chart Whiteboard A4 25 vel op een rol 7-159100-A4

Magic-Chart Notes groen 10x20 cm 100 notes 7-159404

Magic-Chart Notes geel 10x20 cm 100 notes 7-159405

Magic-Chart Notes roze 10x20 cm 100 notes 7-159409

Magic-Chart Notes blauw 10x20 cm 100 notes 7-159410

Magic-Chart Notes wit 10x20 cm 100 notes 7-159419

Magic-Chart Notes div. kleuren 10x20 cm 250 notes 7-159494

Magic-Chart Notes div. kleuren 10x20 cm 500 notes 7-159499
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Bepaal het 
doel Onderwerpen 

verzamelen 

 Prioritiseren

Onderwerpen  
behandelen

Actie  
ondernemen

 Feedback ronde

Workshop gestructureerd
Een zakenbijeenkomst kan conventioneel in een zesstappen moderatiecyclus 

worden verdeeld. Dit heeft een eenvoudige, logische handelingenvolgorde tot 

gevolg die makkelijk voor alle deelnemers is te begrijpen.

1  
Bepaal het doel 

  Allereerst moet aan de deelnemers het doel van de  
  bijeenkomst worden uitgelegd.

2  
 Onderwerpen verzamelen  
Het doel van brainstormen is om tot nieuwe ideeën te komen.  
Dit kan alleen als vooraf duidelijk is over welk onderwerp  
gesproken moet worden.

3  
 Prioritiseren 
Bij de derde stap selecteert u de volgorde waarin de

  verscheidene onderwerpen worden behandeld.

4  
  Onderwerpen behandelen 
 De onderwerpen worden grondig besproken en behandeld

  bij deze stap.

5  
 Actie ondernemen 
 Zodra de onderwerpen zijn behandeld moet u afspreken

  wie actie onderneemt over welk onderwerp, voor welke 
datum en met welk beoogd resultaat.

6  
 Feedback ronde 
 Bij afloop van de bijeenkomst wordt er aan de deelnemers

  gevraagd of zij vinden dat de bijeenkomst goed was en of 
zij nog suggesties hebben hoe alles de volgende keer zou

  kunnen / zou moeten / moet worden gedaan.

Josef W. Seifert, 

Moderator & Moderatietrainer, schrijver van succesvolle boeken 
over moderatie / facilitatie, beherend vennoot van het advies- en 
trainingsbureau MODERATIO® 

“Bij een moderatieproces wordt steevast gebruik gemaakt 
van Legamaster producten! Dit komt omdat professionele 
prestaties uitsluitend kunnen worden bereikt met professi-
onele apparatuur; elke beroepsbeoefenaar weet dit – van 
vakman tot muzikant, van projectleider tot moderator!”

Eerst plannen, d
an pas actie!

Workshop:
Door het modereren wordt structuur gegeven aan een groepsbijeenkomst, zij het een teambijeenkomst,  

een managementworkshop of een grote groep. Hiervoor is structuur en het juiste instrument vereist.
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PROFESSIONAL Travel workshopbord

n Uniek ruimtebesparend ontwerp van opvouwbaar workshopbord

n Dubbelzijdig bekleed met textiel

n In vier delen opvouwbaar - de perfecte oplossing voor flexibiliteit;  
 gemakkelijk te vervoeren

n Lichtgewicht ontwerp voor moeiteloze mobiliteit

n Eenvoudig door één persoon op te zetten

n Opgevouwen bord past in elke auto 

n Dankzij de opvouwbare voet kan het bord in een rechte lijn of  
 een halve cirkel worden opgesteld 

n Afmetingen bord: 150 cm hoog x 120 cm breed

n Totale hoogte product: ca. 195 cm

n Afmetingen in opgevouwen toestand:  
 1290 mm lang x 110 mm breed x 515 mm hoog

Aanbevolen accessoires:
PROFESSIONAL Travel workshopkoffer 
Art.nr. 7-225300

n Vouwbaar in 4 delen

n Vouwbare voet

n Wordt geleverd inclusief draagtas

Legamaster – Workshopborden

WORKSHOP

Kleur Gewicht Art.nr.

Donker blauw ong. 10 kg 7-203400

Grijs ong. 10 kg 7-203500
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PROFESSIONAL Mobile workshopbord

Aanbevolen accessoires:
PROFESSIONAL workshopkoffer 
Art.nr. 7-225400

n Vouwbaar in 4 delen

n Vouwbare voet

n Wordt geleverd inclusief draagtas

n Designbord van zeer hoge kwaliteit voor moderne kantoren en  
 trainingsomgeving

n Aluminium designframe van uitstekende kwaliteit

n Dubbelzijdig bekleed met textiel

n Licht van gewicht dus zeer mobiel 

n Snelle assemblage

n Dankzij de opvouwbare voet met 4 vergrendelbare zwenkwielen kan  
 het bord in een rechte lijn of een halve cirkel worden opgesteld 

n Afmetingen bord: 150 cm hoog x 120 cm breed

n Totale hoogte product: ca. 195 cm

Legamaster – Workshopborden

Kleur Gewicht Art.nr.

Donker blauw ong. 9 kg 7-202400

Grijs ong. 9 kg 7-202500
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Aanbevolen accessoires:
PREMIUM  

workshopkoffer 
Art.nr. 7-225500

Draagtas  
Art.nr. 7-230100

PREMIUM PLUS mobile (inklapbaar) workshopbord

 � Hoogwaardig workshopbord, uit één stuk of opklapbaar

 � Voor effectieve brainstormingsessies, workshops en scrums

 � Aantrekkelijk, lichtgewicht en mobiel ontwerp

 � Zonder gereedschap snel en eenvoudig te monteren

 � Poten stevig aan het bord verbonden voor extra stabiliteit

 � Diverse borden kunnen snel aan elkaar worden bevestigd

 � Dubbelzijdig met vilt bekleed of effen foamboard

 � Aluminium bordomlijsting met matte coating, voet en poten van 
staal met matte coating

 � In twee standen in hoogte verstelbaar

 � Verticale en horizontale bordmontage

 � Set van 4 vergrendelbare zwenkwielen en haken voor flipover inbegrepen

 � Minimale hoogte van het totale product (verticaal opgesteld): 196 cm

 � Maximale hoogte van het totale product (verticaal opgesteld): 226 cm

 � Afmetingen van bord: 150 x 120 cm

Kleur/ Afdekking Gewicht

Art.nr. 
(niet In-
klapbaar)

Art.nr.  
(Inklapbaar)
Gemakkelijk op te 
vouwen voor trans-
port en opslag.

Wit / karton 10 kg circa 7-204010 7-205010

Beige / textiel 10 kg circa 7-204110 7-205110

Blauwgrijs / textiel 10 kg circa 7-204210 7-205210

Marineblauw / textiel 10 kg circa 7-204410 7-205410

Grijs / textiel 10 kg circa 7-204510 7-205510

Antraciet/met vilt bekleed 10 kg circa 7-204610 7-205610

Horizontaal en verticaal te monteren Komt met opklembare haken 
voor flipover

Gekruiste voet met vier zwenkwielen

In twee standen in hoogte verstelbaar

Legamaster – Workshopborden

NIEUW

NIEUW

7-208100 Papierhaken voor workshopborden (2 stuks)
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Legamaster – Workshopborden

PREMIUM Inklapbaar workshopbord mobiel

ECONOMY workshopbord

 � Hoogwaardig workshopbord, uit één stuk of opklapbaar

 � Voor effectieve brainstormingsessies, workshops en scrums

 � Aantrekkelijk, lichtgewicht en mobiel ontwerp, met aluminium omlijsting

 � Snel, eenvoudig te monteren 

 � Praktische schuifverbinding

 � Dubbelzijdig met vilt bekleed of effen foamboard

 � Heel gemakkelijk in te steken push-pins; push-pins kunnen aan beide 
zijden worden gebruikt 

 � Set van 4 vergrendelbare zwenkwielen inbegrepen

 � Hoogte: 195 cm (inclusief zwenkwielen)

 � Afmetingen van bord: H 150 x B 120 cm 

 � Stabiel inklapbaar of niet-inklapbaar workshopbord

 � Dubbelzijdig met vilt bekleed of effen foamboard

 � Het bord is mobiel, flexibel, lichtgewicht en kan makkelijk verplaatst worden

 � Komt met vier praktische, vergrendelbare zwenkwielen

 � Aluminium bordomlijsting met witte poedercoating; voet en poten van staal  
met witte poedercoating 

 � Poten stevig aan het bord verbonden voor extra stabiliteit

 � Afmetingen van bord: H 150 x B 120 cm

 � Totale hoogte: 195 cm

 � Geen extra gereedschap nodig: snel en eenvoudig te monteren

Aangepaste viltkleuren voor de PREMIUM PLUS en PREMIUM

Het is mogelijk om de stoffen van de Premium Plus en Premium borden te personaliseren met 
andere kleuren. Let op, gepersonaliseerde kleuren hebben een langere levertermijn. Contacteer 
uw contactpersoon bij Legamaster voor meer informatie.

Kleur/ Afdekking Gewicht

Art.nr. 
(niet In-
klapbaar)

Art.nr.  
(Inklapbaar)
Gemakkelijk op te 
vouwen voor trans-
port en opslag.

Wit / karton 8 kg circa 7-204000 7-205000

Beige / textiel 8 kg circa 7-204100 7-205100

Blauwgrijs / textiel 8 kg circa 7-204200 7-205200

Marineblauw / textiel 8 kg circa 7-204400 7-205400

Grijs / textiel 8 kg circa 7-204500 7-205500

Antraciet/met vilt bekleed 8 kg circa 7-204600 7-205600

NIEUW

Kleur Gewicht

Art.nr. 
(niet Inklap-

baar)

Art.nr.  
(Inklapbaar)
Gemakkelijk op  
te vouwen voor 
transport en opslag.

Grijs / textiel 6 kg circa 7-209000 7-209300

Blauw / textiel 6 kg circa 7-209100 7-209400

Wit / karton 6 kg circa 7-209200 7-209500
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Legamaster – Workshopborden

WORKSHOP

n Whiteboard

n Prikbord

n Flipover

Aanbevolen accessoires:
PROFESSIONAL Kit Art.nr. 7-125500
Push-pins gesorteerd op kleur Art.nr. 7-1451xx
Draagtas Art.nr. 7-230100

Aanbevolen accessoires:
Flipoverblok houder Art.nr. 7-123000
PROFESSIONAL kit Art.nr. 7-125500
Push-pins gesorteerd op kleur Art.nr. 7-145xx

Multiboard XL
n Een stevig, stabiel product. Perfect voor gebruik op scholen

n Whiteboard: hoge kwaliteit gelakt stalen oppervlak

n 4 zwenkwielen alle 4 geremd

n Bord: H 120 x W 150 cm

n Omvang H 195 x W 126 x D 50 cm

n Het bord kan zowel horizontaal als verticaal bevestigd worden tussen  
 de twee standen (gebruiksaanwijzing en benodigd gereedschap worden  
 meegeleverd met het product)

n Stand kleur: RAL7035

n De flipoverblok houder zal apart besteld moeten worden (Art.nr. 7-123000).  
 De optionele flipoverblok houder kan, middels een sterke magneet, makkelijk  
 bevestigd worden 

Legamaster multiborden: een whiteboard, prikbord en flipover in één!

n Flexibel en mobiel multifunctioneel product

n Whiteboard aan de ene kant van het bord

n Prikbord aan de andere kant

n In combinatie met de (verwijderbare) papierhouder kan  
 het product tevens als een flipover worden gebruikt!

n Komt compleet met bevestigingsmaterialen en montage-instructies

Multiboard
n Een veelzijdig, ruimtebesparend product. Perfect voor gebruik  
 in kleine vergaderkamers en kantoren

n Whiteboard: krasbestendig geëmailleerd bordoppervlak van de beste kwaliteit

n 25 jaar garantie op het droog afvegen van het geëmailleerde stalen bordoppervlak

n 4 vergrendelbare zwenkwielen

n Standaardkleur: RAL7035

n Bord: H 120 x B 76 cm

n Totale afmetingen: H 195 x B 85 x D 61 cm

n Inclusief een verwijderbare (magnetische) papierhouder en flipoverblok

Kleur Hoogte x Breedte Gewicht Art.nr.

Met blauw prikbord 120 x 76 cm ong. 11.6 kg 7-210400

Met grijs prikbord 120 x 76 cm ong. 11.6 kg 7-210500

Kleur Hoogte x Breedte Gewicht Art.nr.

Met blauw prikbord 120 x 150 cm ong. 22,5 kg 7-210600

Met grijs prikbord 120 x 150 cm ong. 22,5 kg 7-210700
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Draagtas n Ideaal voor vervoer of opslag

n Geschikt voor PREMIUM en ECONOMY inklapbare borden  
 en multibord mobiel (niet voor Multibord XL)

n Veilig transport van workshopbord of multibord

n Geschikt voor een of twee inklapbare workshopborden of  
 een workshopbord en een multibord

n Donkerblauw nylon dat niet scheurt

n Met extra documentencompartimenten

n Incl. duurzame schouderriem

n H 134 x B 80 x D 9,9 cm

n Gewicht 1,8 kg

Art.nr. 7-230100

PROFESSIONAL workshopkoffer Travel

n Meer dan 3.200 artikelen!

n Voor een uitgebreide professionele presentatie-, moderatie- of  
 brainstormsessie

n Aluminium designkoffer met uittrekbaar handvat, twee vaste wielen

n Inclusief gratis boekje Tips & Tricks voor een succesvolle workshop

n De goed beschermde, praktische en overzichtelijke inhoud is ordelijk  
 en stabiel ingedeeld

n Comfortabel ergonomisch handvat

n Afsluitbaar, compleet met twee sleutels

n Formaat: ca. L 54 x H 35 x D 16 cm

n Gewicht exclusief inhoud: ca. 3,7 kg

n Gewicht inclusief inhoud: ca. 9 kg

n Inhoud: 
1 flyer Tips & Tricks · 250 symboolkaarten met emoticons · 500  
rechthoekige kaarten, 9,5 x 20 cm, diverse kleuren · 250 ronde kaarten, 
doorsnee 9,5 cm, diverse kleuren · 250 ronde kaarten, doorsnee 14 cm, 
diverse kleuren · 250 ronde kaarten, doorsnee 19 cm, diverse kleuren ·  
100 ovale kaarten, 11 x 19 cm, diverse kleuren · 30 markers TZ 41:  
15 zwart, 15 rood · 4 Jumbo presentatiemarkers TZ 48: 1 zwart, 1 rood, 
1 blauw, 1 groen · 400 kopspelden, diverse kleuren · 2 lijmsticks ·  
20 wolken, 26,5 x 43 cm · 1.040 plakpunten, 19 mm doorsnee: 520 rood, 
520 blauw · 1 speldenkussen met clip · 1 afplakbandhouder incl.  
1 rol afplakband · 1 uitschuifbare aanwijsstok met ingebouwde pen ·  
4 markers TZ 100: 2 zwart, 2 rood · 1 schaar, 20 cm · 1 rol schilderstape · 
100 stroken voor koppen, 10 x 46 cm, diverse kleuren · 1 snijder ·  
1 reserverol afplakband voor de tapedispenser

Art.nr. 7-225300

Alle meegeleverde markers zijn 
hervulbaar!

Legamaster – Workshopkoffers

Legamaster multiborden: een whiteboard, prikbord en flipover in één!
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PREMIUM workshopkoffer

n Meer dan 2.400 artikelen!

n Een koffer inclusief een optimaal pakket workshopmateriaal voor  
 zakelijke conferenties of bijeenkomsten

n Workshopkoffer in attractieve aluminium uitvoering

n Inclusief verstelbare schouderriem

n Voor een uitgebreide presentatie: inclusief uitschuifbare aanwijsstok,  
 markers, schaar plus een compleet pakket emoticonsymbolen

n Inclusief gratis boekje Tips & Tricks voor een succesvolle workshop

n De goed beschermde inhoud is ordelijk en stabiel ingedeeld, ook  
 tijdens transport

n Comfortabel ergonomisch handvat

n Afsluitbaar, compleet met twee sleutels

n Gemakkelijk aan te vullen met workshopaccessoires van Legamaster

n Formaat: ca. L 54 x H 35 x D 16 cm

n Gewicht exclusief inhoud: ca. 3 kg

n Gewicht inclusief inhoud: ca. 6,8 kg

n Inhoud: 
1 flyer Tips & Tricks · 250 symboolkaarten met emoticons · 500  
 rechthoekige kaarten, 9,5 x 20 cm, diverse kleuren · 100 ronde kaar-
ten, doorsnee 9,5 cm, diverse kleuren · 100 ronde kaarten, doorsnee 
14 cm, diverse kleuren · 100 ronde kaarten, doorsnee 19 cm, diverse 
kleuren ·  
100 ovale kaarten, 11 x 19 cm, diverse kleuren · 24 markers TZ 41:  
12 zwart, 12 rood · 4 Jumbo presentatiemarkers TZ 48: 1 zwart, 1 rood, 
1 blauw, 1 groen · 200 kopspelden, diverse kleuren · 2 lijmsticks ·  
10 wolken, 26,5 x 43 cm · 1.040 plakpunten, 19 mm doorsnee: 520 rood, 
520 blauw · 1 speldenkussen met clip · 1 afplakbandhouder incl. 1 rol 
afplakband · 1 uitschuifbare aanwijsstok met ingebouwde pen ·  
2 markers TZ 100: 1 zwart, 1 rood · 1 schaar, 20 cm · 1 rol schilderstape

Art.nr. 7-225500

PROFESSIONAL workshopkoffer n Meer dan 3.200 artikelen!

n Voor een uitgebreide professionele presentatie-, moderatie- of  
 brainstormsessie

n Robuuste koffer in attractieve aluminium uitvoering, inclusief  
 verstelbare schouderriem

n Inclusief gratis boekje Tips & Tricks voor een succesvolle workshop

n Goed gesorteerde inhoud voor een creatieve presentatie

n De goed beschermde, praktische en overzichtelijke inhoud is ordelijk  
 en stabiel ingedeeld

n Comfortabel ergonomisch handvat

n Afsluitbaar, compleet met twee sleutels

n Formaat: ca. L 54 x H 35 x D 16 cm

n Gewicht exclusief inhoud: ca. 3 kg

n Gewicht inclusief inhoud: ca. 8,6 kg

n Inhoud: 
1 flyer Tips & Tricks · 250 symboolkaarten met emoticons · 500  
rechthoekige kaarten, 9,5 x 20 cm, diverse kleuren · 250 ronde kaarten, 
doorsnee 9,5 cm, diverse kleuren · 250 ronde kaarten, doorsnee 14 cm, 
diverse kleuren · 250 ronde kaarten, doorsnee 19 cm, diverse kleuren ·  
100 ovale kaarten, 11 x 19 cm, diverse kleuren · 30 markers TZ 41:  
15 zwart, 15 rood · 4 Jumbo presentatiemarkers TZ 48: 1 zwart, 1 rood, 
1 blauw, 1 groen · 400 kopspelden, diverse kleuren · 2 lijmsticks ·  
20 wolken, 26,5 x 43 cm · 1.040 plakpunten, 19 mm doorsnee: 520 rood,  
520 blauw · 1 speldenkussen met clip · 1 afplakbandhouder incl.  
1 rol afplakband · 1 uitschuifbare aanwijsstok met ingebouwde pen ·  
4 markers TZ 100: 2 zwart, 2 rood · 1 schaar, 20 cm · 1 rol schilderstape · 
100 stroken voor koppen, 10 x 46 cm, diverse kleuren · 1 snijder ·  
1 reserverol afplakband voor de tapedispenser

Art.nr. 7-225400

Legamaster – Workshopkoffers

WORKSHOP
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PRACTIC workshopkoffer

n Meer dan 2.100 artikelen!

n Een compacte koffer met de belangrijkste accessoires voor presentaties  
 aan kleinere projectgroepen

n Aluminium workshopkoffer inclusief verstelbare schouderriem

n Inclusief gratis boekje Tips & Tricks voor een succesvolle workshop

n De goed beschermde inhoud is ordelijk en stabiel ingedeeld, ook  
 tijdens transport

n Comfortabel ergonomisch handvat

n Afsluitbaar, compleet met twee sleutels

n Gemakkelijk aan te vullen met workshopaccessoires van Legamaster

n Formaat: ca. L 35 x H 35 x D 14 cm

n Gewicht exclusief inhoud: ca. 1,8 kg

n Gewicht inclusief inhoud: ca. 4,8 kg

n Inhoud: 
1 flyer Tips & Tricks · 100 symboolkaarten met emoticons Smile & Sad ·  
500 rechthoekige kaarten, 9,5 x 20 cm, diverse kleuren · 100 ronde 
kaarten, doorsnee 9,5 cm, diverse kleuren · 100 ronde kaarten, doorsnee 
14 cm, diverse kleuren · 100 ovale kaarten, 11 x 19 cm, diverse kleuren ·  
16 markers TZ 41: 8 zwart, 8 rood · 2 Jumbo presentatiemarkers TZ 48: 
1 zwart, 1 rood · 200 kopspelden, diverse kleuren · 1 lijmstick ·  
20 miniwolken, 14,5 x 23 cm · 1.040 plakpunten, 19 mm doorsnee:  
520 rood, 520 blauw · 1 speldenkussen met clip · 1 afplakbandhouder 
incl. 1 rol afplakband · 1 uitschuifbare aanwijsstok met ingebouwde 
pen

Art.nr. 7-225600

Legamaster – Workshopkoffers

Workshopset

n Inhoud: 
1 flyer Tips & Tricks · 100 symboolkaarten met emoticons Smile & Sad ·  
500 rechthoekige kaarten, 9,5 x 20 cm, diverse kleuren · 100 ronde 
kaarten, doorsnee 9,5 cm, wit · 100 ronde kaarten, doorsnee 14 cm, wit ·  
50 ronde kaarten, doorsnee 19 cm, wit · 50 ovale kaarten, 11 x 19 cm, 
wit · 20 markers TZ 41: 10 zwart, 10 rood · 4 Jumbo presentatiemarkers 
TZ 48: 1 zwart, 1 rood, 1 blauw, 1 groen · 200 kopspelden, diverse 
kleuren · 2 lijmsticks · 10 wolken, 26,5 x 43 cm · 1.040 plakpunten,  
19 mm doorsnee: 520 rood, 520 blauw · 50 stroken voor koppen,  
10 x 46 cm, roze

Art.nr. 7-225000

n Meer dan 2.200 artikelen!

n Een set workshopmaterialen voor workshops  
 van 1 dag met circa 15 deelnemers

n Stevige kartonnen doos met handvat

n Inclusief gratis boekje Tips & Tricks voor een succesvolle workshop

n Kan tevens worden gebruikt als aanvulset voor grotere workshopkoffers

n Formaat: ca. L 38 x H 12,5 x D 23,5 cm

n Gewicht inclusief inhoud: ca. 3 kg
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Eenvoudig workshoppakket

n Meer dan 500 artikelen!

n Voor situaties waarin op locatie (onverwacht) geen materiaal  
 beschikbaar is

n Kleine, praktische kartonnen doos; 

n Past perfect in de attachékoffer van de reizende trainer of coach

n Inclusief gratis boekje Tips & Tricks voor een succesvolle workshop

n Formaat: ca. L 22 x H 5 x D 22 cm

n Gewicht inclusief inhoud: ca. 1 kg

n Inhoud: 
1 flyer Tips & Tricks · 250 rechthoekige kaarten, 9,5 x 20 cm, diverse 
kleuren · 50 ovale kaarten, 11 x 19 cm, wit · 4 markers TZ 41: 1 zwart,  
1 rood, 1 blauw, 1 groen · 2 Jumbo presentatiemarkers TZ 48: 1 zwart, 
1 rood · 200 kopspelden, diverse kleuren

Art.nr. 7-225100

Workshop navulling

n Meer dan 2.700 artikelen!

n Solide aanvuldoos voor het (na)vullen van  
 Legamaster workshopkoffers

n Een praktisch product om het werkmateriaal van  
 opleiders en coaches  
 up-to-date te houden

n Formaat: ca. L 30 x H 11,5 x D 22 cm

n Gewicht inclusief inhoud: ca. 3,5 kg

Alle meegeleverde markers zijn 
hervulbaar!

n Inhoud: 
500 rechthoekige kaarten, 9,5 x 20 cm, diverse kleuren · 250 ronde  
kaarten, doorsnee 9,5 cm, diverse kleuren · 250 ronde kaarten, 
doorsnee 14 cm, diverse kleuren · 250 ronde kaarten, doorsnee 19 cm, 
diverse kleuren · 250 ovale kaarten, 11 x 19 cm, diverse kleuren ·  
200 kopspelden, diverse kleuren · 1.040 plakpunten, 19 mm doorsnee: 
520 rood, 520 blauw · 50 stroken voor koppen, 10 x 46 cm, roze

Art.nr. 7-225200

Legamaster – Workshopaccessoires

WORKSHOP
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Workshopkaarten

wit geel roze groen licht-
blauw

Miniwolken:  
voor het benadrukken van  
commentaar en uitspraken

Wolken:  
voor het nadrukkelijk visualiseren 
van hoofdthema en resultaten

Rechthoekige kaarten:  
voor opmerkingen van deelnemers: 
met name geschikt voor vraag- en 
antwoordsessies

Ronde kaarten: doorsnee 9,5 cm:  
voor het nummeren of op volgorde 
plaatsen van opmerkingen

Ronde kaarten: doorsnee 14 en 19 cm: 
Benadruk specifieke stellingen  
en ideeën, benoem groepen of  
samenhangende thema's

Ovale kaarten:  
Voor het tonen van emotio- 
nele opmerkingen en het  
karakteriseren van clusters;  
geschikt als alternatief voor recht-
hoekige kaarten

Stroken:  
Geven vraagstellingen  
en koppen weer

Zeshoeken:  
Tonen structuren en  
onderlinge verbanden

Grote zeshoeken:  
Benadrukken de hoofd- 
punten binnen een  
bepaalde structuur

Legamaster – Workshopaccessoires

In het belang van het milieu – voor de wereld van morgen: Lega-
master is lid van de the edding group en volgt de edding-filosofie. 
Daarom zijn al onze workshopkaarten geproduceerd met papier 
uit verantwoord beheerde bossen en FSC-gecertificeerd. 

n Rechthoekige kaarten: set van 500 of 250, verkrijgbaar in de kleuren:  
 wit, geel, roze, groen en lichtblauw, 
 voeg de juiste kleurcode toe aan het art.nr. (zie hieronder)

n Rechthoekige kaarten: set van 500, in vijf kleuren assorti:  
 wit, geel, roze, groen en lichtblauw

set van Afmeting Kleuren Art.nr.

Rechthoekig 500 9,5 x 20 cm voeg de kleurcode 7-2521xx

Rechthoekig 500 9,5 x 20 cm in vijf kleuren assorti 7-252199

Rechthoekig 250 9,5 x 20 cm voeg de kleurcode 7-2522xx

n Ovale kaarten: set van 500 of 250, in vijf kleuren

n Ovale kaarten: set van 500, in vijf kleuren assorti

set van Afmeting Kleuren Art.nr.

Ovals 500 11 x 19 cm voeg de kleurcode 7-2541xx

Ovals 500 11 x 19 cm in vijf kleuren assorti 7-254199

Ovals 250 11 x 19 cm voeg de kleurcode 7-2542xx

n Stroken voor koppen, titels: set van 100, in vijf kleuren

n Stroken voor koppen, titels: set van 100, in vijf kleuren assorti

set van Afmeting Kleuren Art.nr.

Stroken 100 10 x 46 cm voeg de kleurcode 7-2550xx

Stroken 100 10 x 46 cm in vijf kleuren assorti 7-255099

n Zeshoeken: set van 500 of 250, in vijf kleuren

set van Afmeting Kleuren Art.nr.

Zeshoeken 500   9,5 x 20,5 cm in vijf kleuren assorti 7-256199

Zeshoeken 250   9,5 x 20,5 cm in vijf kleuren assorti 7-256299

Zeshoeken 500 16,5 x 19,0 cm in vijf kleuren assorti 7-256399

Zeshoeken 250 16,5 x 19,0 cm in vijf kleuren assorti 7-256499

n Grote zeshoeken: set van 500, in vijf kleuren assorti

set van Afmeting Kleuren Art.nr.

Zeshoeken 100 16,5 x 29,5 cm in vijf kleuren assorti 7-256699

n Ronde kaarten: set van 500 of 250, in vijf kleuren

n Ronde kaarten: set van 500, in vijf kleuren assorti

set van Afmeting Kleuren Art.nr.

Rond 500 Ø 9,5 cm voeg de kleurcode 7-2531xx

Rond 500 Ø 14 cm voeg de kleurcode 7-2533xx

Rond 500 Ø 19 cm voeg de kleurcode 7-2535xx

Rond 500 Ø 9,5 cm in vijf kleuren assorti 7-253199

Rond 500 Ø 14 cm in vijf kleuren assorti 7-253399

Rond 500 Ø 19 cm in vijf kleuren assorti 7-253599

Rond 250 Ø 9,5 cm voeg de kleurcode 7-2532xx

Rond 250 Ø 14 cm voeg de kleurcode 7-2534xx

Rond 250 Ø 19 cm voeg de kleurcode 7-2536xx

n Wolken: set van 20 stuks

 Afmeting  Art.nr.

Miniwolken 14,5 x 23 cm  7-250100

Kleine wolken 26,5 x 43 cm  7-250300

Grote wolken 33,0 x 61 cm  7-250500
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    Workshopkaarten Emoticons

Aanwijsstokken

n Aanwijsstok met geïntegreerde balpen

n Verchroomd

n Lengte: 13 cm

n Uitschuifbaar tot 62,5 cm

n Cash&Carry verpakking

Art.nr. 7-570000

Kopspelden

n Optimale grip op de speld door  
 extra dikke kop van 6 mm

n Set kopspelden in de kleuren   
 rood, blauw, groen en geel

n Per set van 200

n Doorsnee 6 mm x L 15 mm

Art.nr. 7-241099

Plakpunten 

n Per set van 1040

n 520 rood en 520 blauw

n Doorsnee: 19 mm

Art.nr. 7-243000

Speldenkussen met clip

n Blauw speldenkussen

n Met witte kunststofclip

Art.nr. 7-242000

n Ronde moderatiekaarten. Het perfecte product om ideeën  
 of opmerkingen te visualiseren.

n Voor evaluatie van uitspraken, ideeën of resultaten

n Eenvoudige en optische ondersteuning, zonder dit zelf te  
 hoeven tekenen

n Hoge attentie waarde

n Diameter: 9,5 cm

Handig voor het bewaren van  
kopspelden bij het onderbreken  
van uw workshop.

Legamaster – Workshopaccessoires

WORKSHOP

Workshopkaarten Kleuren Set 1 Set 2

Vraagteken blauw – 15

Duim omhoog blauw – 15

Klok blauw – 15

Hand oog blauw – 5

Internet @ blauw – 5

Regenwolk blauw – 5

Emotie lachend geel 50 20

Emotie neutraal geel – 20

Emotie verdrietig geel 50 20

Lamp geel – 5

Bloem geel – 10

Zon geel – 5

Plus / kruis groen – 10

Vink groen – 15

Joker groen – 5

Dobbelsteen groen – 5

Uitroepteken roze – 15

Stop teken roze – 15

Bliksemschicht roze – 15

Min roze – 10

Hart roze – 5

Wijsvinger roze – 10

Vuist roze – 5

Workshopkaarten Kaarten Set Art.nr.

Emoticons Smile & Sad 100 1 7-257001

Emoticons Symbols 250 2 7-257002
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04030201

04030201

CAP OFF

CAP OFF

TZ 41 presentatiemarker

TZ 41 Doos met 10 markers, één kleur – 
Geef bij uw bestelling de gewenste kleurcode op 
Art.nr. 7-1550xx

TZ 41 Etui met 4 markers, gesorteerd: zwart, rood, blauw en groen 
Art.nr. 7-155094

Lijnbreedte:  
ong. 2,0 – 5,0 mm

Punt:

zwart rood blauw groen

JUMBO TZ 48 presentatiemarker

Lijnbreedte:  
ong. 4,0 – 12,0 mm

Punt:

n Speciaal voor gebruik op flipoverpapier

n Speciale, niet-uitlopende en reukarme inkt

n De inkt vloeit niet door het papier

n Afgeplatte punt voor bredere schrijfbreedte  
 en sierlijke letters

n Tevens geschikt voor workshopdoeleinden

n Speciale inkt op waterbasis

TZ 48 Doos met 10 markers, één kleur – 
Geef bij uw bestelling de gewenste kleurcode op 
Art.nr. 7-1555xx

TZ 48 Etui met 4 markers, gesorteerd: zwart, rood, blauw en groen 
Art.nr. 7-155594

zwart rood blauw groen

n Speciaal voor gebruik op flipoverpapier 

n Speciale, niet-uitlopende en reukarme inkt

n Afgeplatte punt voor bredere schrijfbreedte

n Ook geschikt voor moderatiedoeleinden

n Speciale inkt op waterbasis

Presentatiemarkers  
met inkt op waterbasis!

Legamaster – Workshopaccessoires
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Legamaster – Workshopaccessoires

Workshoppapier n 80 g/m2

n Papiermaat: 116 x 140 cm

n Bruin, met lichte lijnen als schrijfhulp of 
 wit, chloorvrij gebleekt papier

n Set van 100 vel

Meeting Room Service 
Maak meetings effectiever, flexibeler maar ook meer fun. Dit is de trend die te zien is in kantooromgevingen, hotels 

en conferentiecentra. Succesvol samenwerken en innoveren vraagt om meetings met meer engagement en interactie.  

De Meeting Kit Deluxe sluit hier perfect op aan. De kit is snel inzetbaar en veelzijdig. Typisch van Legamaster; een praktisch 

kwaliteitsproduct voor Meeting Room Service. Hiermee is de Meeting Kit Deluxe een item dat in geen enkele 

professionele meeting room mag ontbreken.

Meeting Kit Deluxe
n Een must-have in elke vergaderruimte

n Alle essentiële benodigdheden voor de  
 vergaderruimte in één pakket

n Meer dan 40 tools; inclusief een Legamaster presenter  
 en Magic-Chart Notes!

n Compleet en praktisch pakket: de allerhoogste kwaliteit 

n Voor een professionele indruk in elke vergaderruimte

n Voor een complete professionele presentatie,  
 scrum-sessie of bijeenkomst in elke vergaderruimte

n Een allesomvattende verzameling aan tools, verpakt  
 in een stevige en veilige doos met luxe uitstraling 

n Afmetingen: L39 x H6 x D35 cm 

n Gewicht inclusief inhoud: 2,3 kg 

n Inhoud:
 6 presentatiemarkers TZ 41: 3 zwart, 1 rood, 1 blauw, 1 groen ·  

2 presentatiemarkers TZ 48: 1 zwart, 1 rood · 6 boardmarkers TZ 100:  
3 zwart, 1 rood, 1 blauw, 1 groen · 10 ronde magneten, 30 mm blauw ·  
1 kleine whiteboardwisser · 20 navulling tissues · 1 reiniger voor  
whiteboards en glassboards TZ 7 · 1 microvezeldoekje · 1 schaar ·  
1 tapedispenser · 1 Legamaster presenter · 1 liniaal · 1 doos paperclips ·  
nietapparaat · Magic-Chart Notes, 10 x 10 cm: 100 roze, 100 groen, 100 wit ·  
2 e-2185 crystaljelly pen blauw · 2 e-345 highlighters: 1 roze, 1 geel

Art.nr. 7-125300

Kleur Art.nr.

Bruin 7-240100

Wit 7-240300

WORKSHOP
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Geproduceerd op een milieuvriendelijke manier  
en geheel recyclebaar

Patent verleend  
EP1 326 918 B1

Legamaster – Workshopaccessoires

Magic-Chart  
Whiteboard

Magic-Chart  
Blackboard

Magic-Chart  
Flipchart

Magic-Chart 
Clearboard

Magic-Chart  
Paperchart 

Aanbevolen accessoires:
Magic-Chart Carry tube  
Art.nr. 7-159600

NIEUW

 � Werk succesvol samen dankzij kant-en-klare schrijfvellen

 � Overal en op elk moment samenwerken – het enige wat u nodig heeft, is 
een glad oppervlak

 � Stimuleer de creativiteit van uw team, er is genoeg schrijfruimte voor 
iedereen

 � Organiseer interactieve, dynamische en succesvolle (werk) sessies

 � Visualiseer uw ideeën tijdens het brainstormen, mindmappen, plannen of 
lesgeven

 � U kunt meteen aan de slag met uw meeting of workshop met statische 
schrijfvellen, papier look en feel

 � Hecht aan alle vlakke oppervlakken (hout, beton, glas, behang)

 � Makkelijk te verplaatsen en na een sessie eenvoudig te verwijderen

 � Geen lijm vereist, laat geen sporen achter

 � Kan worden beschreven met de permanent markers van edding (1 marker 
inbegrepen)

 � Workshopkaarten en Magic-Chart Notes hechten probleemloos aan het vel

 � Rolbreedte 60 cm, afscheurrand om de 80 cm, 25 vellen

 � Milieuvriendelijk: volledig recyclebare folie

Magic-Chart is verkrijgbaar in 5 uitvoeringen:

Magic-Chart flipover folie

 � Statische schrijfvellen, ruitjespapier look en feel

 � Afmeting raster 2.5x2.5 cm

 � Niet uitwisbaar

 � Een permanent marker van edding inbegrepen (edding330)

Magic-Chart whiteboard folie

 � Statische schrijfvellen, whiteboard look en feel

 � Uitwisbaar

 � Een boardmarker inbegrepen (Legamaster TZ100)

Magic-Chart blackboard folie

 � Statische schrijfvellen, schoolbord look en feel

 � Niet uitwisbaar

 � Een krijtbordmarker inbegrepen (edding 725)

Magic-Chart clearboard folie

 � Statische schrijfvellen, transparant

 � Uitwisbaar

 � Een boardmarker inbegrepen (Legamaster TZ100)

Magic-Chart paperchart folie

 � Statische schrijfvellen, papier look en feel

 � Niet uitwisbaar

 � Een permanent marker van edding inbegrepen (edding330)

Magic-Chart  
Unbox your meeting!

Magic-Chart Geruitmaat Art.nr.

Magic-Chart flipover folie 2.5 x 2.5 cm 7-159000

Magic-Chart whiteboard folie — 7-159100

Magic-Chart blackboard folie — 7-159200

Magic-Chart clearboard folie — 7-159300

Magic-Chart paperchart folie — 7-159400
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Geproduceerd op een milieuvriendelijke  
wijze en volledig recyclebaar

Werk succesvol samen dankzij kant-en-klare schrijfoppervlakken

Magic-Chart Notes
 � Kleurrijk en fun: een aantrekkelijk vergaderinstrument tijdens meetings

 � Onmiddellijk schrijfoppervlak

 � Blijft makkelijk kleven zonder lijm

 � Laat geen sporen na

 � Makkelijk te corrigeren tijdens of net na het schrijven

 � Dubbelzijdig

 � Makkelijk verplaatsbaar

 � Grijpt en behoudt de aandacht van het publiek

 � Gepatenteerde technologie

 � Duurzaam en recycleerbaar

 � Inclusief marker

Voor een optimaal resultaat gebruik je de notes best stofvrij en op  
gereinigde vlakke en droge oppervlakken. Wees aandachtig en 
gebruik één note per keer opdat de statische geladenheid van 
het velletje zijn kracht niet verliest.

Zelfklevend, verplaatsbaar, makkelijk  
te corrigeren en recycleerbaar

Magic-Chart Notes Afmetingen Inhoud Art.nr.

Magic-Chart Flipchart A4 25 vel op een rol 7-159000-A4

Magic-Chart Whiteboard A4 25 vel op een rol 7-159100-A4

Magic-Chart Notes groen 10x20 cm 100 notes 7-159404

Magic-Chart Notes geel 10x20 cm 100 notes 7-159405

Magic-Chart Notes roze 10x20 cm 100 notes 7-159409

Magic-Chart Notes blauw 10x20 cm 100 notes 7-159410

Magic-Chart Notes wit 10x20 cm 100 notes 7-159419

Magic-Chart Notes div. kleuren 10x20 cm 250 notes 7-159494

Magic-Chart Notes div. kleuren 10x20 cm 500 notes 7-159499

Legamaster – Workshopaccessoires

WORKSHOP
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INRICHTING

Legamaster – Inrichting
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GUARANTEE

YEARS 

MAGNETIC
LIGHT-

WEIGHT
DOUBLE-

SIDED

DOUBLE-
SIDED

  

  

  

  

    

   

   

   

PINNABLE

Legamaster – Legaline presentatiewandsysteem

INRICHTING

n Dubbelzijdige prikborden van hoge kwaliteit

n Duurzame textiellaag aan beide zijden

n Zeer geschikt voor langdurig en intensief gebruik

n Kan verticaal of horizontaal worden gemonteerd

n Poedergespoten witte (RAL 9016) aluminium omlijsting

n De verbindingsset afzonderlijk bestellen, s.v.p.

Prikborden voor Legaline

Aanbevolen accessoires:  
Push-pins in gesorteerde kleuren  
Art.nr. 7-1451xx

Combineer de verschillende elementen van het vloersysteem 
om een professionele 'communicatiemuur' te creëren die  
het beste bij uw wensen past!

Legaline presentatiewandsysteem 

Whiteboards voor Legaline 
n Dubbelzijdige whiteboards van hoge kwaliteit

n Krasbestendig, geëmailleerd schrijfoppervlak

n Met name zeer geschikt voor gebruik op lange termijn

n Magneethoudend en beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Kan verticaal of horizontaal worden gemonteerd

n Poedergespoten witte (RAL 9016) aluminium omlijsting

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van het  
 bordoppervlak met Legamaster-accessoires

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering  
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft

n U dient de verbindingsset afzonderlijk te bestellen

Hoogte x Breedte Art.nr. Blauw textiel Art.nr. Grijs textiel

90 x 120 cm 7-641554 7-641654

90 x 150 cm 7-641555 7-641655

120 x 150 cm 7-641573 7-641673

Hoogte x Breedte Art.nr.

90 x 120 cm 7-640254

90 x 150 cm 7-640255

120 x 150 cm 7-640273
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Legamaster – Legaline presentatiewandsysteem

 � Geschikt voor alle dubbelzijdige Legaline borden

 � Poedergespoten wit (RAL 9016) aluminium

Legaline accessoires

Statieven

 � Kunststof stelvoet diam. 40 mm, hoogte instelbaar met 3 cm

 � Alleen voor middenstatieven

Art.nr. 7-643300

 � Rechthoekige ijzeren voetlengte 50 cm, gewicht ca. 0,7 kg

 � Speciaal geschikt als statief, voor bijvoorbeeld tegen een muur. Te 
combineren met een ronde ijzeren voet voor optimale ondersteuning

Art.nr. 7-643200

 � Ronde ijzeren voet diam. 35 cm, gewicht ca. 3,6 kg

 � Speciaal geschikt voor statieven voor optimale ondersteuning

Art.nr. 7-643100

Verbindingsset

Statiefvoeten

 � Kan borden met elkaar verbinden onder 
iedere hoek

 � Set met 4 verbindingsstukken voor één 
bord

 � De verbindingssets worden niet bij de 
presentatie-systemen geleverd.  
U dient de verbindingsset afzonderlijk  
te bestellen. 
  
Art.nr. 7-645100

Veel mogelijkheden om de  
verschillende borden te koppelen!

Een-kanaal statief (eindstatief)

Hoogte Art.nr.

180 cm 7-642200

200 cm 7-642300

Vier-kanalen statief (middenstatief)

Hoogte Art.nr.

180 cm 7-642700

200 cm 7-642800
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Legaline railsysteem

n Uitgebreide selectie van componenten voor wandrails

n 2-kanaals wandrail

n Componenten glijden onder elkaar door en over elkaar heen

n Ruimtebesparend

n Flexibel, wendbaar; is uit te breiden

n Multifunctioneel; geschikt voor alle soorten ruimtes

n Praktisch; kan zelfs om de hoek worden geplaatst

n Uitwisselbaar: componenten kunnen gemakkelijk  
 verplaatst en vervangen worden

n Papierhouder over volledige breedte, geïntegreerd in de rail  
 eindkapjes, inclusief stoppers

n Wit (RAL 9016) poeder gecoat 

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen  
 van het bordoppervlak met Legamaster-accessoires

INRICHTING

Legamaster – Legaline railsysteem
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n Lengte kan worden aangepast aan individuele wensen

n Twee kanalen voor het ophangen van borden en alle andere  
 systeemcomponenten

n Standaard uitgerust met extra insteekkanaal voor papierklemrolletjes

n Witte wandrail van aluminium (RAL 9016 poedercoating)

n Aanbevolen montagehoogte: 205 cm

Duorailsysteem 240 cm

n Levering incl.: 
 – 1 Verlengingsadapter 
 – 4 Railstoppers 
 – 2 Eindkappen 
 – 1 Decorstrips, wit 
 – 36 Papierklemrolletjes 
 – 1 Set bevestigingsmateriaal

Art.nr. 7-310000

Duorailverlenging 120 cm

n Levering incl.: 
 – 1 Verlengingsadapter 
 – 4 Railstoppers 
 – 2 Eindkappen 
 – 1 Decorstrip, wit 
 – 18 Papierklemrolletjes 
 – 1 Set bevestigingsmateriaal

Art.nr. 7-310500

Wandrailset 
Legaline

n Voor het plaatsen van componenten in de bovenrail

n Het bord is moeiteloos te verschuiven dankzij de speciale glijders

n Set bestaande uit 2 draagarmen en 2 opklapbare afstandshouders  
 voor het loodrecht positioneren van borden

n Voor de bovenrail

n Max. draagvermogen 50 kg/set

Art.nr. 7-312400

Set draagarmen voor bovenrail 
Legaline

1 Bevestig de wandrail aan  
 de muur

2 Voeg de papierhouders in de  
 geïntegreerde railhouder

3 Hang flip-overpapier met tekst  
 of posters aan de wandrail  
 voor goede zichtbaarheid
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PINNABLE

n Krasbestendig, geëmailleerd schrijfoppervlak van de beste kwaliteit

n Lichtgewicht bord met honingraatstructuur

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare whiteboardmarkers

n Aluminium omlijsting met witte poedercoating (RAL 9016)

n Geëmailleerd schrijfoppervlak (ingebrand bij 800°C)

n Zuurbestendig en bestand tegen reiniging, zelfs met de meest  
 agressieve schoonmaakmiddelen

n Levering incl. draagarmset voor onderrail, doorlopende afleggoot,  
 afstandhouders en marker

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van het   
 bordoppervlak met Legamaster-accessoires

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering  
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft.

Aanbevolen accessoireset: 
PROFESSIONAL Kit Art.nr. 7-125500 
Papierklem voor flipover Art.nr. 7-123000

n Bordoppervlak van hoogwaardig, lichtgrijs kurklinoleum

n Voor allerlei doeleinden te gebruiken

n Aluminium omlijsting met witte poedercoating(RAL 9016)

n Levering incl. draagarmset voor onderrail en afstandhouders

Aanbevolen accessoires:
Push-pins gesorteerd op kleur  
Art.nr. 7-1451xx

Whiteboards 
Legaline

Bulletinboards 
Legaline

Legamaster – Legaline railsysteem

INRICHTING

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-300043

90 x 120 cm 7-300054

90 x 180 cm 7-300056

100 x 150 cm 7-300063

120 x 90 cm 7-300071

120 x 180 cm 7-300074

Hoogte x Breedte Art.nr.

90 x 120 cm 7-301154
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PINNABLE

Legamaster – Legaline railsysteem

n Werkoppervlak van duurzaam textiel

n Voor allerlei doeleinden te gebruiken

n Aluminium omlijsting met witte poedercoating (RAL 9016)

n Levering incl. draagarmset voor onderrail en afstandhouders

Textielborden 
Legaline

n Flipover en whiteboard in één

n Afneembare, magneethoudende flipoverklem

n Aluminium omlijsting met witte poedercoating (RAL 9016)

n Achter het whiteboard kunnen 4 flipoverblokken worden bewaard

n Afgescheurde vellen papier kunnen worden opgehangen in het  
 extra railkanaal

n Afleggoot over de gehele lengte

n Flipoverklem instelbaar voor alle gangbare papierblokformaten

n Flipoverbord scharnierend voor het eenvoudig omslaan van  
 beschreven vellen

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare  
 whiteboardmarkers; geëmailleerd schrijfoppervlak

n H 108 cm x B 75 cm

n Gewicht: ong. 13,5 kg

n Levering incl. flipoverblok en draagarmset voor bovenrail

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van het  
 bordoppervlak met Legamaster-accessoires

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering 
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft.

Art.nr. 7-304300

Wandrailflipovers 
Legaline

Aanbevolen accessoires:
Push-pins gesorteerd op kleur  
Art.nr. 7-1451xx

Hoogte x Breedte Textiel    Art.nr.

90 x 120 cm Blauw 7-301554

90 x 120 cm Grijs 7-301654
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n Verstelbare schappen

n Aluminium omlijsting met witte poedercoating (RAL 9016)

n Bijzonder veelzijdig

n De maximale belasting voor het totale product is 30 kilo

n Levering incl. draagarmset voor bovenrail

n Buitenmaten:  
 H 108 cm (113,5 cm incl. draagarmen) x B 85 cm

n Gewicht ong.: 20,5 kg

n Boekenrek met drie schappen  van D 30 x B 80 cm

Art.nr. 7-305100

Multimedia rek  
Legaline

Boekenrek 
Legaline

n Verstelbare schappen

n Aluminium omlijsting met witte poedercoating (RAL 9016)

n De maximale belasting voor het totale product is 30 kilo

n Levering incl. draagarmset voor bovenrail

n Buitenmaten:  
 H 108 cm (113.5 cm incl. draagarmen) x W 85 cm

n Gewicht ong.: 20,5 kg

n Multimedia rek met twee schappen van D 50 x B 80 cm

Art.nr. 7-305300

Legamaster – Legaline railsysteem

INRICHTING



69Legamaster – Legaline railsysteem

Folderrek 
Legaline

n Ideaal voor het presenteren van tijdschriften en catalogi

n 8 vakken

n Glashelder acrylaat

n Geschikt tot A4-formaat

n Aluminium omlijsting met witte poedercoating (RAL 9016)

n Levering incl. draagarmset voor bovenrail

n H 115 cm (121 cm incl. draagarmen) x B 50 x D 14 cm

n Gewicht: 8 kg

n Formaat van de vakken: H 22 x B 3,3 x D 25 cm

Art.nr. 7-305500
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Legamaster – Vitrines

INRICHTING

PREMIUM buitenvitrine

n Voor buiten gebruik, geschikt voor verschillende weersomstandigheden

n Magneethoudend, kan worden beschreven met drooguitwisbare  
 markers

n Geanodiseerde aluminiumomlijsting en aluminium hoeken voor  
 maximale weerstand

n Speciale scharnierdeur van veiligheidsperspex wordt geleverd met een  
 aluminiumomlijsting en ingebouwd slot (op verzoek verkrijgbaar met   
 speciaal veiligheidsglas)

n Product en productonderdelen: 5 jaar garantie

n Talrijke vitrineformaten; tot 18 DIN A4

n Eenvoudige installatie en de mogelijkheid om de vitrine te monteren  
 met een scharnierdeur die naar rechts of naar links opent

n Dikte van omlijsting 35 mm

n Wordt compleet geleverd met montage-instructies, montagemateriaal  
 en twee deursleutels

Hoogte x Breedte DIN A4 Art.nr.

692 x 518 mm 4 7-630636

518 x 692 mm 4 7-630646

692 x 730 mm 6 7-630644

692 x 940 mm 9 7-630642

989 x 730 mm 9 7-630647

730 x 989 mm 9 7-630660

989 x 940 mm 12 7-630645

989 x 1358 mm 18 7-630662
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Legamaster – Vitrines

PREMIUM binnenvitrine

n Voor gebruik binnenshuis

n Kwaliteits informatie vitrine

n Magneethoudend; kan worden beschreven met drooguitwisbare boardmarkers

n Geanodiseerde aluminiumomlijsting met aluminium hoeken voor   
 maximum weerstand

n Perspex glazen scharnier- of schuifdeur met een aluminiumomlijsting   
 en een ingebouwd slot; afsluitbaar met sleutels 

n Product en productonderdelen: 5 jaar garantie

Scharnierdeur:

n Talrijke vitrineformaten; tot 18 DIN A4

n Eenvoudige installatie en de mogelijkheid om de vitrine te  
 monteren met een deur die naar rechts of naar links opent

n Dikte van omlijsting 32 mm

n Wordt compleet geleverd met montage-instructies,  
 montagemateriaal en twee deursleutels

Schuifdeur: 

n Talrijke vitrineformaten; tot 27 DIN A4

n Uitermate geschikt voor kleinere ruimtes

n Dikte van omlijsting 50 mm

n Wordt compleet geleverd met montage-instructies,  
 montagemateriaal, 2 grijze plastic handgrepen (aluminium-look)  
 en twee deursleutels

Hoogte x Breedte DIN A4 Art.nr.

353 x 476 mm 2 7-630734

650 x 476 mm 4 7-630736

476 x 650 mm 4 7-630746

650 x 686 mm 6 7-630744

650 x 896 mm 8 7-630742

947 x 686 mm 9 7-630747

686 x 947 mm 9 7-630760

947 x 896 mm 12 7-630759

947 x 1316 mm 18 7-630748

Hoogte x Breedte DIN A4 Art.nr.

653 x 899 mm 8 7-630942

950 x 690 mm 9 7-630947

690 x 950 mm 9 7-630960

653 x 1319 mm 12 7-630945

950 x 1120 mm 15 7-630961

950 x 1523 mm 21 7-630963

950 x 1949 mm 27 7-630964
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ECONOMY binnenvitrine

n Voor gebruik binnenshuis

n Magneethoudend; kan worden beschreven met boardmarkers

n Geanodiseerde aluminiumomlijsting met aluminium hoeken voor  
 maximum weerstand

n Wordt geleverd met een perspex glazen scharnierdeur met een  
 aluminiumomlijsting en een ingebouwd slot; afsluitbaar met sleutels

n Product en productonderdelen: 5 jaar garantie

n Talrijke vitrineformaten; tot 9 DIN A4

n Dikte van omlijsting slechts 20 mm (extra dun)

n Wordt compleet geleverd met montage-instructies, montagemateriaal  
 en twee deursleutels

Magnetische documenthouders

n Documenten zijn eenvoudig en snel te verwisselen

n Magnetische documenthouders welke op een magneethoudend  
 (white)board bevestigd kunnen worden

n Presenteer uw boodschap systematisch op een whiteboard of  
 elk ander stalen oppervlak

n Magnetische strips aan de achterzijde, aan drie kanten van de houder 

n Kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt

n UV bescherming

n Transparant folie oppervlak

n Per 5 verpakt

n Kleur rand: beschikbaar in zwart, rood, blauw en groen

n Voeg de juiste kleurcode toe aan het art.nr.

zwart rood blauw groen

Legamaster – Vitrines

INRICHTING

Hoogte x Breedte DIN A4 Art.nr.

338 x 251 mm 1 7-631732

338 x 461 mm 2 7-631734

635 x 461 mm 4 7-631736

461 x 635 mm 4 7-631746

635 x 671 mm 6 7-631744

635 x 881 mm 8 7-631742

932 x 671 mm 9 7-631747

671 x 932 mm 9 7-631760

DIN Art.nr.

A4 7-6356xx

A3 7-6357xx



73

GUARANTEE

YEARS 

MAGNETIC
LIGHT-

WEIGHT
BLOCK

MAGNET
MOUNTED

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 18.00 memoin out 17.00

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 18.00 memo17.00

Herr Specht

Frau Kragel

Frau Ziegler

Herr Bechel

Herr Treudel

Frau Gordon

Herr Dimpel

Herr Hogels

Frau Krajezek

Herr Schubert

Frau Adam

Frau Vorwerk

Herr Wellers

Herr Schmitz

Herr Trelle

Herr Tristan

Herr Kowallek

Frau Dettmers

Herr Brocs

Herr Saupel

Frau Wanstel

Herr Diestel

Frau Ottmann

Herr Eckard

Herr Lose

Herr Prelle

Herr Meister

Herr Tschobel

Frau Singerlein

Herr Baer

Frau Dieterle

Frau Speick

Frau Gneise

28.02. Urlaub

02.03. Seminar

19.2.

FfM19.2.

19.2.
}

Tel. 04102 / 808-0

Frau Schneider

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 18.00 memo17.00

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 18.00 memo17.00

Herr Bär

Frau Dellers

Herr Göbelt

Frau Mayer

Frau Horn

Herr Schade

Herr Dünnbeir

Frau Vogels

Herr Ziehus

Frau Dettmer

Frau Tiegel

Herr Topallek

Herr Gottschalk

Herr Trettauer

Herr Schüttig

Frau Taschel

Frau Gardener

Frau Viessel

Herr Eck

Herr Diebels

Tel.: 0411/5051

Japan3.3.

3.3.

Seminar11.3

     

   
 

 

Legamaster – Vitrines

PROFESSIONAL aan- en afwezigheidsborden

PROFESSIONAL aan- en afwezigheidsborden

n Aan-/afwezigheidsbord

n Naambordjes kunnen makkelijk worden verschoven

n Naambordjes kunnen eenvoudig worden veranderd

n Aluminium omlijsting met lichtgrijze hoeken

n Wordt compleet geleverd met een montagekit en blanco naambordjes

n Wordt compleet geleverd met een ‘Aan-afwezigheid’-plaat in 4 talen: 
 Engels, Duits, Frans en Nederlands

n Aan- en afwezigheidsbord van hoge kwaliteit met geëmailleerd  
 schrijfoppervlak

n Lichtgewicht bord met honingraatconstructie

n Aan-/afwezigheidsbord voor maximaal 25 / 40 personen

n In één oogopslag ziet u wanneer men weer aanwezig is en andere gegevens

n Ideaal voor ontvangstruimtes

n Wordt compleet geleverd met montagekit, boardmarker en pennengootje

n Geëmailleerd oppervlak (ingebrand bij 800 °C)

n Bestand tegen zuur en krassen

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van het   
 bordoppervlak met Legamaster-accessoires

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering  
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft

Aanbevolen accessoireset:
Accessoireset voor aan- en afwezigheidsbord  
Art.nr. 7-620500

U zegt het en wij graveren het

n Naamplaatjes van wit kunststof met gegraveerde letters op bestelling

n Letterhoogte 8 mm, max. 20 karakters

n Witte naamplaatjes die eenvoudig te beschrijven zijn met een  
 permanente marker of een willekeurige etiketprinter

Art.nr. 7-622500

n Inhoud: 
 – Een set bestaande uit 4 markers  
 – 40 rode magneten (ø 10 mm) 
 – 40 etikethouders (15 x 60 mm) 
 – 5 etiketvellen: 1 wit, 1 geel, 1 roze, 1 groen en 1 blauw  
  (24 etiketten per vel)

Art.nr. 7-620500

Accessoireset voor aan- en afwezigheidsbord

Hoogte x Breedte Personen Art.nr.

31 x 26 cm 10 7-622100

54 x 26 cm 20 7-622200

77 x 26 cm 30 7-622300

Hoogte x Breedte Voor max. Afmetingen pe 
vakje H x B

Art.nr.

60 x 45 cm 25 personen 18 x 18 mm 7-620100

90 x 60 cm 40 personen 20 x 20 mm 7-620200
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n Landkaart van topkwaliteit

n Staatkundige kaarten, wegenkaarten of postcodekaarten van   
 vooraanstaande uitgevers

n Magnetisch oppervlak van de landkaart

n Beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Gelamineerd oppervlak van de landkaart is UV-bestendig

n Gelamineerd oppervlak is drooguitwisbaar

n Lichtgewicht bord met honingraatconstructie

n Aluminium omlijsting met lichtgrijze kunststofhoeken

n Inclusief afleggoot en ophangbevestiging

n Andere kaarten en talen op aanvraag

n R = met inbegrip van plaatsnamenregister

PROFESSIONAL landkaarten

n Kümmerly & Frey staatkundige kaart

Art.nr. 7-610000

Wereld

n Maps International

Art.nr. 7-610100

Europa 

n Freytag & Berndt wegenkaart

Art.nr. 7-610200

Benelux (R) 

n Falkplan wegenkaart

n Inclusief België en Luxemburg

Art.nr. 7-613100

België (R) 

n Falkplan wegenkaart

Art.nr. 7-612100

Nederland (R) 

Nieuwe edities van kaarten kunnen 
wijzigingen bevatten. Wij behouden ons 
daarom het recht kaarten te wijzigen.

Landkaarten Schaal Formaat H x B Art.nr.

Wereld 1:30 000 000 98 x 142 mm 7-610000

Europa 1:4 300 000 100 x 137 mm 7-610100

Benelux (R) 1:500 000 105 x 88 mm 7-610200

Nederland (R) 1:250 000 130 x 101 mm 7-612100

België (R) 1:250 000 101 x 121 mm 7-613100

Legamaster – PROFESSIONAL landkaarten

INRICHTING
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n Freytag & Berndt wegenkaart

Art.nr. 7-610200

Benelux (R) 

EXPORAIL is de functionele rail voor het snel en telkens anders ophangen van allerlei vor-

men en maten afbeeldingen en posters. De rail past zich onopvallend in ieder interieur 

aan. Met enkele simpele handgrepen kunt u telkens weer andere stukken ophangen.

Waar u ook de nadruk op wilt leggen, het EXPORAIL ophangsysteem zorgt altijd voor 

de juiste techniek, met papierklemmen om uw tekeningen een plaats te geven en haken 

die ervoor zorgen dat uw kunstwerken stevig hangen.

n Aantrekkelijk ophangsysteem voor uiteenlopende wanddecoraties   
 zoals schilderijen, prenten, posters, tekeningen en borden

n Wanddecoraties kunnen op een flexibele manier worden opgesteld en verhangen

n U hoeft niet voor elke aparte wanddecoratie gaten te boren

n Snel en gemakkelijk te monteren

n Elegant en nauwelijks zichtbaar systeem

EXPORAIL ophangsysteem

n Mooie manier om schilderijen, posters, tekeningen en borden  op te hangen

n Poedergespoten wit (RAL 9016) aluminium

n Papiergrijpers houden (papieren) tekeningen stevig vast

n Grijpers kunnen op elk punt van de rails worden bevestigd

n Het formaat van de tekening bepaalt hoeveel klemmen u nodig heeft

n Wit kunststof

Art.nr. 7-655600

Papierklemmen

n Wanddecoraties kunnen op een flexibele manier qua hoogte  
 worden bijgesteld

n Als u meerdere schilderijen over elkaar wilt hangen kunt  
 u gewoon extra haken aan het koord schuiven

n Set bestaat uit twee aluminium haken en een sterk nylonkoord  
 voor ieder schilderij

n 2 mm sterk koord kan een gewicht tot en met 50 kg dragen

n Gebruik de geleverde inbussleutel om het koord op de door  
 u gewenste hoogte in te stellen

n Vereenvoudigd EXPORAIL ophangsysteem

Schilderijhaken

Legamaster – PROFESSIONAL landkaarten

Wandrail

Lengte Art.nr.

120 cm 7-650110

180 cm 7-650120

240 cm 7-650130

Art.nr.

2 haken + 1 m nylonkoord 7-655100

5 m nylonkoord 7-655200

6 haken 7-655500
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PREMIUM informatieborden

n Traditionele informatieborden

n Zwart oppervlak van gegolfd rubber

n Geschikt als welkomsbord of om mededelingen, routebeschrijvingen  
 of algemene bedrijfsinformatie te tonen 

n De letters kunnen eenvoudig worden aangebracht en verwisseld

n Aluminium omlijsting met lichtgrijze kunststof hoeken

n Letters, cijfers en tekens zijn in 3 verschillende hoogtes verkrijgbaar

n Levering inclusief ophangbevestiging

INRICHTING

Legamaster – PREMIUM informatieborden

Hoogte x Breedte Art.nr.

30 x 40 cm 7-600033

40 x 30 cm 7-600034

40 x 60 cm 7-600035

60 x 40 cm 7-600041

60 x 80 cm 7-600043

80 x 60 cm 7-600052

Maximum aantal letters in de breedte

Bordhoogte cm 30 40 60 80

Letterhoogte Aantal letters in de breedte

12 mm 25 33 50 67

20 mm 15 21 31 41

30 mm 11 14 22 29

Maximum aantal regels

Bordhoogte cm 30 40 60 80

Letterhoogte Aantal regels

12 mm 15 20 30 40

20 mm 12 16 24 32

30 mm 9 12 18 24
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Letters en cijfers

n Witte kunststof letters

n Afmeting doos: L 36 x B 25 x H 5 cm

Complete letterdozen:

n Onmisbaar voor gebruik met PREMIUM informatieborden

n Ieder teken wordt in een aantal geleverd dat overeenkomt  
 met de gebruiksfrequentie

n Doos met afzonderlijke vakken voor iedere letter

n Voor de inhoud, overzicht zie beneden

Aanvullende sets:

n Inhoud set is helft inhoud van complete doos

n Volledige set letters, cijfers en tekens in alle verkrijgbare formaten

n Het is alleen mogelijk de complete set met aanvullingen te bestellen

Aan- & afwezigheidsdeurbordje

n Het internationale deurbordje

n Door het groene of rode deel van het deurbordje te bedekken  
 kan de gebruiker aangeven of de kamer vrij  is of niet

n Ronde aluminium houder met zwart schuifsysteem

n Aluminium omlijsting

n Polystyreen afdekplaat

n Kunststof eindkappen

n H 6 x B 25 cm

Art.nr. 7-601200

Legamaster – PREMIUM informatieborden

Letterhoogte Tekens Art.nr.

H 12 mm 576 7-605100

H 20 mm 560 7-605200

H 30 mm 384 7-605300

Letterhoogte Tekens Art.nr.

H 12 mm 288 7-606100

H 20 mm 280 7-606200

H 30 mm 192 7-606300

Letterhoogte A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H 12 mm 24 8 8 16 32 8 8 8 16 8 16 16 16 24 16 8 8 16 16 16 16 16 8 8 8 8

H 20 mm 24 8 8 16 32 8 8 8 16 8 16 16 8 24 16 8 8 16 16 16 16 16 8 8 8 8

H 30 mm 16 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Letterhoogte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ! ? ( ) / - – “ €

H 12 mm 16 8 8 8 16 8 8 8 8 16 24 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8

H 20 mm 16 8 8 8 16 8 8 8 8 8 24 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8

H 30 mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 – – – 8 8
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INRICHTING

Accessoires voor whiteboards

Bij gebruik van Legamaster-accessoires 
blijft uw bord zo goed als nieuw.

Marker TZ 1 Art.nr. 7-1100xx Pagina 103

Marker TZ 100 Art.nr. 7-1105xx Pagina 103

Marker PLUS TZ 10 Art.nr. 7-1110xx Pagina 104

Marker TZ 140 Art.nr. 7-1140xx Pagina 104

Marker TZ 150 Art.nr. 7-1150xx Pagina 105

Marker JUMBO TZ 180 Art.nr. 7-1180xx Pagina 105

Marker MINI TZ 111 Art.nr. 7-1111xx Pagina 105

Navulinkt voor markers Art.nr. 7-1195xx Pagina 106

Navulinkt voor markers Art.nr. 7-1199xx Pagina 106

Kleine whiteboardwisser Art.nr. 7-120100 Pagina 107

Magnetische bordwisser Art.nr. 7-120300 Pagina 107

Bordwisser TZ 4 Art.nr. 7-120500 Pagina 107

Bordreiniger TZ 6 Art.nr. 7-121000 Pagina 108

Bordreiniger TZ 7 Art.nr. 7-121200 Pagina 108

Bordreiniger TZ 8 Art.nr. 7-121300 Pagina 108

Bordreiniger TZ 9 Art.nr. 7-121800 Pagina 108

Bordreiniger TZ 66 Art.nr. 7-121400 Pagina 108

MagicWipe Art.nr. 7-121500 Pagina 108

Markerhouder Art.nr. 7-122000  
Art.nr. 7-122100

Pagina 109

Accessoire houder Art.nr. 7-122600  
Art.nr. 7-122700

Pagina 109

Bordhulpje Art.nr. 7-122500 Pagina 109

Flipoverklem voor flipcharts 
en multiboards Art.nr. 7-123000 Pagina 115

Bordaccessoire kit:  
PROFESSIONAL kit Art.nr. 7-125500 Pagina 111

Bordaccessoire kit:  
STARTER kit Art.nr. 7-125000 Pagina 112

Bordaccessoire kit:  
BASIC kit Art.nr. 7-125100 Pagina 112 

Hechtmagneten Art.nr. 7-1810xx - 
Art.nr. 7-1820xx

Pagina 116

Blokmagneten Art.nr. 7-184000 Pagina 119

Legamaster – Accessoires voor whiteboards
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PROJECTIE

Legamaster – Projectie
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4:3 16:10

Kies in 4 stappen het juiste 
projectiescherm 

1 Schermsoort 

	 Er zijn drie soorten projectieschermen: 
 
 • Elektrisch te bedienen projectiescherm 
 • Handmatig te bedienen projectiescherm 
 • Mobiel projectiescherm

Een Mobiel projectiescherm is de beste keuze 
als voor projectie verschillende locaties worden 
gebruikt. Als u echter een vaste projectiekamer 
heeft, dan kunt u kiezen uit een elektrisch of hand-
matig te bedienen projectiescherm.  

 Breedte-hoogteverhouding

Afhankelijk van de toe te passen projectiemethode, 
zal het geprojecteerde beeld een bepaalde breedte-
hoogteverhouding hebben. 
 
Voor de beste resultaten is het raadzaam om een 
projectiescherm te kiezen met dezelfde verhouding 
als dat van het geprojecteerde beeld. 
 
In algemene termen kan onderscheid worden 
gemaakt tussen de volgende breedte-hoogte- 
verhouding.

Video Breedbeeld

Legamaster – De 4 stappen

PROJECTIE

2
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120°

60°60°

4:3

16:10

   

3 Schermafmetingen

De afmetingen en hangpositie van het projectie-
scherm worden bepaald door de volgende richt-
lijnen:

Dimensies van het projectiescherm

Hoogte (X) van het projectiescherm = 
1/6 van de afstand van het projectiescherm tot  
de laatste rij stoelen

breedte van het projectiescherm =

 

Optimale kijkhoogte

Voor de volgende gebruiksoorten is de meest  
optimale afstand van de onderkant van het  
projectiescherm tot de vloer:

Professioneel gebruik = minimaal 125 cm 
'Home Cinema' gebruik = minimaal 60-90 cm

Minimale kijkafstand

De optimale waarneming van het geprojecteerde 
beeld wordt bepaald door:

Afstand tot de eerste (D) rij toeschouwers =  
diagonaal (D) van het scherm

4:3 breedte = 1,33 x hoogte

16:10 breedte = 1,60 x hoogte

Brede kijkhoek 50  
Matwit

 Doeksoorten van de Legamaster schermen

De oppervlakte van een diffuus projectiescherm  
'verspreid het licht gelijkmatig. Zo ontstaat een 
brede kijkhoek. 
 
Binnen de diffuus reflecterende doeksoorten  
bieden wij de volgende varianten: 

– Matwit 
 
Deze doeksoorten zijn een goede keuze voor  
toepassingen die een brede kijkhoek vereisen of 
waarbij een beamer met een hoge lichtopbrengst 
wordt gebruikt. Zowel te gebruiken in situaties 
waarbij de beamer op zithoogte staat als in  
situaties waarbij een beamer aan het plafond 
bevestigd is.

Legamaster – De 4 stappen

4 

Doeksoorten Reflectiewaarde Kijkhoek L/R

Matwit 1.0 120°
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4:3

16:10

GUARANTEE

YEARS 

LIGHT-
WEIGHT MAGNETIC

    
 

   

Het PROFESSIONAL projectiebord FLEX heeft de constructie van het 
Legamaster e-Board. Het heeft een hoge kwaliteit, krasbestendig  
projectieoppervlak met een goede afbeeldings- en contrast kwaliteit. 
Het projectiebord FLEX is perfect voor projectie met een a/v beamer. 
Zonder dat er een hotspot ontstaat op het bord. 

Het bord kan tegelijk gebruikt worden als een nat uitwisbaar white-
board. Het is ook geschikt in combinatie met de eBeam Edge of de 
Ebeam Engage.

Het PROFESSIONAL projectiebord FLEX biedt veel flexibiliteit in het 
creeëren van een oplossing die past in uw keuze voor projectie.  
Iedereen kan zijn / haar eigen bord creeëren door te kiezen uit:

PROFESSIONAL projectiebord FLEX

– Bordafmetingen 4:3 of 16:10 breedbeeld formaat

– Met of zonder zijpanelen 
 (standaardoptie voor borden van 195 cm of 223 cm)

– Diverse opties voor het oppervlak van de zijpanelen

– Lang of kort pennengootje

– Al dan niet verstelbare hoogte

– Borden kunnen aan de wand bevestigd worden,  
 op een verrijdbaar onderstel of op kolommen

n Krasbestendig geëmailleerd projectieoppervlak van topkwaliteit

n Perfect voor projectie met A/V beamer

n Goed beeld en scherp contrast: 
 Geen hotspot zichtbaar als met een A/V beamer wordt geprojecteerd

n Aluminiumomlijsting met lichtgrijze plastic hoeken 

n Geëmailleerd schrijfoppervlak (ingebrand bij 800°C),  
 dat resulteert in een duurzaam oppervlak

n Handige wandbevestiging met verborgen gleufsysteem

n Geschikt voor langdurig gebruik

n Lang of kort pennengootje

n Projectieoppervlak heeft 25 jaar garantie  
 indien gebruikt met Legamaster accessoires

U wordt erop gewezen dat het PROFESSIONAL projectiebord als een 
whiteboard kan worden gebruikt, maar niet drooguitwisbaar is.

Optioneel: PROFESSIONAL Hybrid board FLEX

De Hybride versie van het FLEX assortiment is een multifunctionele  

oplossing in een omgeving waar whiteboards en projectoren  

beide frequent worden gebruikt.

Voor meer informatie over dit bord, neem contact op met  

Legamaster International B.V. + 31 (0)573-713000

Legamaster bvba +32 (0)15-280101

n Geschikt voor gebruik in combinatie met  
 de eBeam Edge en de Stylus pen

PROJECTIE

Legamaster – PROFESSIONAL projectiebord FLE X

Projectiebord Projectie  
gebied

Buitenmaat  
Hoogte x Breedte

Binnenmaat  
(projectie oppervlakte)

Ref.no.

PROFESSIONAL projectiebord FLEX 77" 77" / 197 cm 122 x 168 cm 118 x 164 cm 7-190012

PROFESSIONAL projectiebord FLEX 99" 99" / 252 cm 155 x 212 cm 151 x 208 cm 7-190013

PROFESSIONAL whiteboard Flex 77" 77" / 197 cm 122 x 168 cm 118 x 164 cm 7-190002

PROFESSIONAL whiteboard Flex 99" 99" / 252 cm 155 x 212 cm 151 x 208 cm 7-190003

PROFESSIONAL hybrid Flex 77" 77" / 197 cm 122 x 168 cm 118 x 164 cm 7-190022

PROFESSIONAL hybrid Flex 99" 99" / 252 cm 155 x 212 cm 151 x 208 cm 7-190023

PROFESSIONAL projectiebord FLEX 88" W 88" / 223 cm 122 x 200 cm 118 x 196 cm 7-190014

PROFESSIONAL whiteboard Flex 88" 88" / 223 cm 122 x 200 cm 118 x 196 cm 7-190004

PROFESSIONAL hybrid Flex 88" 88" / 223 cm 122 x 200 cm 118 x 196 cm 7-190024
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Legamaster – Elektrische projectieschermen

n Instapmodel elektrisch projectiescherm

n Vooral geschikt voor licht tot normaal gebruik

n Bevestiging aan wand of plafond

n Witte stalen schermbehuizing met plastic eindkapjes

n Eenvoudig op te zetten met de bevestigingspunten op de  
 eindkapjes van de schermbehuizing

n Laag geluidsniveau; synchroonmotor

n Levering inclusief afstandbediening om het scherm te kunnen  
 bedienen met één druk op de knop

n Zwarte omlijsting vergroot helderheid van de afbeelding 

n CE-goedgekeurd

n Wordt geleverd met bevestigingsmateriaal voor wand-/ 
 plafondbevestiging, afstandsbediening, eurostekker en  
 montagehandleiding

ECONOMY elektrisch projectiescherm

n Matwit doekoppervlak

n Vorm van schermbehuizing: achthoekig;  
 het scherm met afmetingen 180 x 240 cm is zeshoekig

n Kleur van textiel aan achterzijde: wit

n Automatische stop

n Voltage: 230 V

n Energie: 40 W

n Frequentie: 50 Hz

n Kabellengte: 2 m

Aanbevolen accessoires: 
Legamaster laserpointers zie pagina 86

Schermafmetingen 
Hoogte x Breedte

Zichtmaat  
H x B

Zichtmaat 
Inch (H x B x diagonaal)

Behuizing  
(L x B x H)

kg Reflexie-
waarde

Art.nr.

Formaat voor gegevens- / videoprojectie

120 x 160 cm 111 x 148 cm 47"x 80" / 63" 183,5 x 8,2 x 10,1 cm 9 1,0 7-556852

150 x 200 cm 143 x 190 cm 57"x 76" / 95" 223,5 x 8,2 x 10,1 cm 13 1,0 7-556854

180 x 240 cm 173 x 230 cm 68"x 90" / 113" 262,5 x 9,6 x 12,8 cm 18 1,0 7-556860

Formaat voor beeldscherm

129 x 200 cm 119 x 190 cm 48"x 76" / 90" 223,5 x 8,2 x 10,1 cm 11 1,0 7-556913

154 x 240 cm 144 x 230 cm 57"x 90" / 107" 262,5 x 8,2 x 10,1 cm 16 1,0 7-556914

179 x 280 cm 169 x 270 cm 66"x 106" / 125" 303,5 x 9,6 x 13,5 cm 18 1,0 7-556953

Formaat Maat Zwarte omlijsting

4:3 Maat tot 240 cm alle drie de zijden, 5 cm bovenrand

16:10 Maat tot 240 cm alle drie de zijden, 5 cm bovenrand

16:10 Maat groter dan 240 cm 5 cm alle vier de zijden
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Legamaster – Handbediening projectiescherm

PROJECTIE

n Instapmodel handmatig bediend projectiescherm

n Vooral geschikt voor licht tot normaal gebruik

n Bevestiging aan wand of plafond

n Witte stalen schermbehuizing met plastic eindkapjes

n Eenvoudig op te zetten met de bevestigingspunten op  
 de eindkapjes van de schermbehuizing

n Soepel op- en afrollen van projectiescherm

n Het scherm is voorzien van een simpele handgreep om  
 de hoogte en de grootte van het scherm in te stellen

n Met inbegrip van een handig touw dat aan de handgreep  
 kan worden bevestigd

n Zwarte omlijsting vergroot helderheid van de afbeelding 

n Wordt geleverd met bevestigingsmateriaal voor wand-/ 
 plafondbevestiging, touw en montagehandleiding

ECONOMY met handbediening projectiescherm

n Matwit doekoppervlak

n Vorm van schermbehuizing: achthoekig

n Kleur van textiel aan achterzijde: wit

n Automatische stop

n Rood stopteken op het scherm voorkomt dat de stof te  
 ver wordt uitgetrokken

Aanbevolen accessoires: 
Legamaster laserpointers zie pagina 86

Schermafmetingen 
Hoogte x Breedte

Zichtmaat  
H x B

Zichtmaat 
Inch (H x B x diagonaal)

Behuizing  
(L x B x H)

kg Reflexie-
waarde

Art.nr.

Formaat voor gegevens- / videoprojectie

120 x 160 cm 111 x 148 cm 47"x 80" / 63" 172,8 x 8,2 x 10,1 cm 6 1,0 7-544752

150 x 200 cm 146 x 190 cm 57"x 76" / 95" 213,0 x 8,2 x 10,1 cm 8 1,0 7-544754

180 x 240 cm 176 x 234 cm 69"x 92" / 115" 253,0 x 9,6 x 12,8 cm 12 1,0 7-544760

Formaat voor beeldscherm

129 x 200 cm 121 x 194 cm 48"x 76" / 90" 213,0 x 8,2 x 10,1 cm 10 1,0 7-544813

154 x 240 cm 144 x 230 cm 58"x 92" / 109" 253,0 x 8,2 x 10,1 cm 12 1,0 7-544814

179 x 280 cm 169 x 270 cm 66"x 106" / 125" 293,0 x 9,6 x 13,5 cm 17 1,0 7-544853

Formaat Maat Zwarte omlijsting

1:1 Maat tot 240 cm 3 cm links en rechts

1:1 Maat groter dan 240 cm 5 cm links en rechts

4:3 Maat tot 240 cm 3 cm drie de zijden, 5 cm bovenrand

4:3 Maat groter dan 240 cm 5 cm alle vier de zijden
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Legamaster – Mobiele projectieschermen

n Instapmodel mobiel projectiescherm op statief 

n Vooral geschikt voor licht tot normaal gebruik

n Met name voor mobiel gebruik; scherm is gemakkelijk van de  
 ene naar de andere ruimte te verplaatsen

n Gebruiksvriendelijke kenmerken, zoals transportvergrendeling  
 en met de voet te bedienen ontgrendeling

n Met zwart poeder gecoate schermbehuizing

n Hoogte instelbaar; schermhoogte kan worden ingesteld met  
 telescoopstang

n Snel en gemakkelijk op te zetten

n Zwarte opvouwbare driepoot

n Zwarte omlijsting vergroot helderheid van de afbeelding 

n Wordt geleverd met montagehandleiding

ECONOMY mobiel projectiescherm

n Matwit doekoppervlak 

n Kleur van textiel aan achterzijde: zwart

n Maximumhoogte: ca. 235 cm

n Stalen onderstel

Aanbevolen accessoires: 
Legamaster laserpointers zie pagina 86

Schermafmetingen 
Hoogte x Breedte

Zichtmaat  
H x B

Zichtmaat 
Inch (H x B x diagonaal)

Behuizing  
(L x B x H)

kg Reflexie-
waarde

Art.nr.

Formaat voor gegevens- / videoprojectie

120 x 160 cm 115,5 x 154 cm 63"x 47" / 80" 169,0 x 6,1 x 6,1 cm 7 1,0 7-531552

150 x 200 cm 145,5 x 194 cm 79"x 59" / 100" 210,3 x 7,1 x 7,1 cm 10 1,0 7-531554

180 x 240 cm 175,5 x 234 cm 87"x 65" / 110" 250,3 x 7,1 x 7,1 cm 12 1,0 7-531560

Formaat Maat Black Border

1:1 Allemaal Geen zwarte omlijsting

4:3 Allemaal 3 cm links en rechts
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Cash&Carry

Cash&Carry

Cash&Carry

    Laser 
class

  

    Laser 
class

  

    Laser 
class

  

PROJECTIE

Laserpointer LX 3 Het oog is 20 keer meer gevoelig voor een groene dan voor een rode kleur. 
Daarom is een groene laserpointer met name geschikt voor gebruik in daglicht 
situaties of voor een verlicht scherm. De groene punt is erg licht en duidelijk en 
heeft een groot bereik.

Voor gebruik op kantoor, in een klaslokaal of een conferentie omgeving

n De beste laserpointer voor high brightness schermen en presentaties  
 op grote displays

n Laserpointer met een groene stip, Ø 1,4 cm

n Door op de knop te drukken wordt de groene laserstip geactiveerd

n Groene laserstraal; beter zichtbaar (twintig keer beter dan een rode laserstraal)

n Zilverkleurig metalen etui

n Handige penclip

n Greep met zachte structuur

n Bereik: 200 m

n Laser klasse 2, energie < 1mW

n CE-goedgekeurd

n Voldoet aan de veiligheidsnorm EN 60825-1

n Wordt geleverd met etui, 2AAA-batterijen en een handleiding

Laserpointers LX 2 en LX 4

Laserpointer LX 2:

n Metallic houder

n Rode aan-uitknop

n Solide uitvoering

n Batterij: (AAA) battery SUM4R03

Laserpointer LX 4:

n Houder van zilver metaal

n Rode aan-uitknop

n Rode laserpunt: kan in een pijl worden  
 veranderd door de laserkop te draaien

n Batterij: (AAA) battery SUM4R03

Vermogen: <1 mW, rode laserpunt, diameter ca. 4 mm, gecertificeerd volgens 
standaard EN 60825-1, bereik max: 100 m, CE-gekeurd, inclusief etui en batterijen

Attentie: 
Laserstraal – 
niet in de straal kijken!

Legamaster – Projectie

Laserpresenter zwart Legamaster presenter: houd de aandacht van uw  
publiek vast en leid uw presentatie moeiteloos in  
goede banen met deze intuïtieve Legamaster presenter  
voor eenvoudige bediening van uw presentatie,  
compleet met een rode laseraanwijzer.

n Rode laserstip: draai de laserkop om van de stip een pijl te maken

n Incl. USB-ontvanger voor de besturing van presentaties

n Gecertificeerd volgens de norm EN 60825-1

n Afstandsbediening tot op 15 m

n Bereik: 100 m

n Batterij: (AAA) batterij SUM4R03

n Rode laserstip, diameter ca. 4 mm

n Zwarte behuizing en zwarte aan/uit-knop

n Inclusief hoes, batterijen en een gebruikershandleiding

Laserpointer Lengte Laser- 
klasse

Gewicht incl. 
batterijen

Art.nr.

LX 2 14 cm 2 56 g 7-575500

LX 4 14 cm 2 54 g 7-575700

Laserpointer Lengte Laser- 
klasse

Gewicht incl. 
batterijen

Art.nr.

LX 3 groen 15 cm 2 71 g 7-575600

Laserpointer Lengte Laser- 
klasse

Gewicht incl. 
batterijen

Art.nr.

Laser-presenter 13,8 cm 2 30 g 7-575800
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PLANNING
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PROFESSIONAL jaarplanner 365 dagen

Aanbevolen accessoires: 
Planningset 1 Art.nr. 7-435100

n Planner van hoge kwaliteit met geëmailleerd schrijfoppervlak

n Geef het hele jaar weer door de maanden en dagen in te vullen

n Het hele jaar in één oogopslag

n Geanodiseerde aluminium omlijsting

n Lichtgewicht met honingraatconstructie

n Handig en praktisch

n Magnetische datumstroken die elk jaar kunnen worden vervangen

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Geëmailleerd oppervlak (2 x ingebrand bij 800°C)

n Bestand tegen zuur en krassen

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van  
 het bordoppervlak met Legamaster-accessoires

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering 
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft.

n Inclusief ophangbevestiging, afleggoot,  
 datumstroken en een whiteboard marker

n Raster: H 22 x B 70 mm

Legamaster – Planners

PLANNING

Hoogte x Breedte Art.nr.

90 x 120 cm 7-400000
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PROFESSIONAL jaarplanner in jaarformaat

Aanbevolen accessoires: 
Planningset 2 Art.nr. 7-435200
Planningset 3 Art.nr. 7-435300

n Planner van hoge kwaliteit met geëmailleerd  
 schrijfoppervlak

n Ingedeeld in weken van 5 dagen

n Het hele jaar in één oogopslag

n Geanodiseerde aluminium omlijsting

n Lichtgewicht met honingraatconstructie

n Ideaal voor de personeelsplanning 

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Geëmailleerd oppervlak (2 x ingebrand bij 800°C)

n Bestand tegen zuur en krassen

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van  
 het bordoppervlak met Legamaster-accessoires

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering 
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft.

n Inclusief ophangbevestiging, afleggoot,datumstrokenset 2 en  
 een whiteboard marker

Schaal 1:1 

n Raster ca. H 12 x B 5 mm

n Afmetingen per indexkolom  
 ca. 2 x H 12 x B 60 mm

Legamaster – Planners

Hoogte x Breedte Voor Art.nr.

50 x 150 cm 30 people / events 7-404100

75 x 150 cm 50 people / events 7-404200

100 x 150 cm 75 people / events 7-404300
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Legamaster – Planners

PLANNING

n Planner van hoge kwaliteit met geëmailleerd schrijfoppervlak

n Indeling in 7-daagse weken en 365 dagen

n Geschikt voor 75 personen / evenementen / items

n Het hele jaar in één oogopslag

n Geanodiseerde aluminium omlijsting

n Lichtgewicht met honingraatconstructie

n Speciaal ontworpen voor plannen waarbij rekening moet worden  
 gehouden met de weekenden

n Grijs getinte weekendmarkering

n Levering incl.: datumstrokenset 3, met maandnamen (in vijf talen),  
 weeknummers en dagen (1-7)

n Door deze accessoires kunt u de planning in elke gewenste maand  
 beginnen 

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Geëmailleerd oppervlak (2 x ingebrand bij 800°C)

n Bestand tegen zuur en krassen

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van  
 het bordoppervlak met Legamaster-accessoires

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering 
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft

n Inclusief ophangbevestiging, afleggoot, datumstrokenset 3 en  
 een whiteboard marker

Schaal 1:1 

n Raster ca. H 12 x B 5 mm

n Afmetingen per indexkolom  
 ca. H 12 x B 90 mm

Aanbevolen accessoires: 
Planningset 3 Art.nr. 7-435300

PROFESSIONAL jaarplanner 75 items

PROFESSIONAL jaarplanner 30 items

n Planner van hoge kwaliteit met geëmailleerd schrijfoppervlak

n Indeling in 12 maanden en 365 dagen

n Geschikt voor 30 personen / evenementen / items  
 (of maximaal 15 personen/ evenementen/ items bij gebruik  
 van dubbele interliniëring)

n Geanodiseerde aluminium omlijsting

n Lichtgewicht met honingraatconstructie

n Combinatie van langetermijnplanning en uitgebreide dagrasters

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Geëmailleerd oppervlak (2 x ingebrand bij 800°C)

n Bestand tegen zuur en krassen

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van  
 het bordoppervlak met Legamaster-accessoires

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering 
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft

n Inclusief ophangbevestiging, afleggoot en een whiteboard marker

Schaal 1:1 

n Raster ca. H 12 x B 10 mm  
 (ca. H 24 x B 10 mm bij gebruik  
 van dubbele interliniëring)

n Indexkolom ca. H 12 x 80 mm  
 (ca. H 24 x B 80 mm bij gebruik  
 van dubbele interliniëring

Hoogte x Breedte Art.nr.

100 x 200 cm 7-405000

Hoogte x Breedte Art.nr.

100 x 200 cm 7-405500
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Legamaster – Planners

PROFESSIONAL jaarplanner in halfjaarformaat

n Planner van hoge kwaliteit met geëmailleerd schrijfoppervlak
n Jaarplanner in halfjaarformaat
n Indeling in 7-daagse weken en 365 dagen
n Geschikt voor maximaal 60 personen / evenementen /  
 items bij gebruik van het halfjaarformaat
n Geschikt voor maximaal 30 personen / evenementen /  
 items bij gebruik van het jaarformaat
n Geanodiseerde aluminium omlijsting
n Lichtgewicht met honingraatconstructie
n Grijs getinte weekendmarkering
n Levering incl.: datumstrokenset 3, met maandnamen (in vijf talen),   
 weeknummers en dagen (1-7)
n Door deze accessoires kunt u in elke gewenste maand beginnen  
 met de planning
n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare markers
n Geëmailleerd oppervlak (2 x ingebrand bij 800°C)
n Bestand tegen zuur en krassen
n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van  
 het bordoppervlak met Legamaster-accessoires
n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering Bronze 

van Cradle to Cradle Certified™ heeft
n Inclusief ophangbevestiging, afleggoot en een whiteboard marker

Schaal 1:1 

n Raster ca. H 12 x B 5 mm

n Afmetingen per indexkolom ca. 2 x H 12 x B 60 mm

Aanbevolen accessoires: Art.nr.
Planningset 2: voor maximaal 40 personen 7-435200
Planningset 3: voor maximaal 75 personen 7-435300
Datumlijn 7-430000

Hoogte x Breedte Art.nr.

90 x 120 cm 7-406000

PROFESSIONAL activiteitenplanner

n Planner van hoge kwaliteit met geëmailleerd schrijfoppervlak

n Veelzijdig beschrijfbaar planbord voor diverse planningen

n Geanodiseerde aluminium omlijsting

n 8 kolommen voor projecten en dagen van de week van maandag  
 tot en met zondag

n 5 x blokken van vijf lijnen

n Lichtgewicht met honingraatconstructie

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Geëmailleerd oppervlak (2 x ingebrand bij 800°C)

n Bestand tegen zuur en krassen

n 25 jaar garantie op het probleemloos beschrijven en wissen van  
 het bordoppervlak met Legamaster-accessoires

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering 
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft

n Inclusief ophangbevestiging, afleggoot en  
 een whiteboard marker

Schaal 1:1 

n Raster: H 28 x B 135 mm

Aanbevolen accessoires: 
Planningset 1 Art.nr. 7-435100

Hoogte x Breedte Art.nr.

90 x 120 cm 7-409000
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Schaal 1:1 

n Dagraster ca. H 42 x B 25 mm

Aanbevolen accessoires: 
Planningset 1 Art.nr. 7-435100

PREMIUMPLUS planners voor veelzijdige toepassing

PREMIUM jaarplanner horizontaal

n Een kwaliteitsplanner met  
 een geëmailleerd schrijfoppervlak

n Kan worden gebruikt als een weekplanner met  
 de dagen aan de bovenkant en projecten langs de zijkant

n Voor maximaal 40 projecten, personeelsleden, evenementen of  
 besprekingen

n Weekends zijn in een andere kleur gemarkeerd

n Geanodiseerde aluminiumomlijsting

n Magnetisch; geschikt om met drooguitwisbare markers op te schrijven

n Dagraster ca. H 1,1 x B 2,1 cm

n Afmetingen per indexkolom ca. H 1,1 x B 6,7 cm

n Planner van hoge kwaliteit, krasvast met geëmailleerd bordoppervlak

n Inclusief accessoireset: 
 – TZ 111 / set van 4 markers 
 – 40 etikethouders (10 x 60 mm) met witte insteeketiketten

n Inclusief afleggoot, accessoireset en ophangbevestiging

n  Dit product gebruikt e3 keramisch staal, dat de productcertificering  
Bronze van Cradle to Cradle Certified™ heeft

n Maanden kunnen aan de zijkant worden geschreven

n Ideaal als persoonlijk planbord

n Gelakt staal

n Geanodiseerde aluminium omlijsting

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Speciaal UV-gehard oppervlak

n Afleggoot van 30 cm

n Inclusief accessoireset: 
 – TZ 111 / set van 4 markers 
 – 1 set gesorteerde magnetische symbolen en vormen (20 mm)

n Inclusief afleggoot, accessoireset en ophangbevestiging

Legamaster – Planners

PLANNING

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-411000

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-410800
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Aanbevolen accessoires: 
Planningset 1 Art.nr. 7-435100

PREMIUM jaarplanner verticaal

PREMIUM jaarplanner 53 weken

n Ideaal als persoonlijk planbord

n Gelakt staal

n Geanodiseerde aluminium omlijsting

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Speciaal UV-gehard oppervlak

n Afleggoot van 30 cm

n Inclusief accessoireset: 
 – TZ 111 / set van 4 markers 
 – 1 set gesorteerde magnetische symbolen en vormen (20 mm)

n Inclusief afleggoot, accessoireset en ophangbevestiging

Schaal 1:1 

n Dagraster ca. H 15 x B 50 mm

n Jaarplanner in 53-wekenformaat

n Gelakt staal

n Geanodiseerde aluminium omlijsting

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Speciaal UV-gehard oppervlak

n Afleggoot van 30 cm

n Inclusief accessoireset: 
 – TZ 111 / set van 4 markers 
 – 40 etikethouders (10 x 60 mm) met witte insteeketiketten

n Inclusief afleggoot, accessoireset en ophangbevestiging

Schaal 1:1 

n Raster ca. H 11 x B 15 mm

n Afmetingen per indexkolom  
 H 11 x B 60 mm

Aanbevolen accessoires:
Planningset 2 Art.nr. 7-435200
Planningset 3 Art.nr. 7-435300

Legamaster – Planners

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-413000

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-412000
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PREMIUM weekplanner 35 dagen

PREMIUM projectplanner

n Planner van vijf weken over zeven dagen

n Ideaal voor het plannen van werkroosters

n Gelakt staal

n Geanodiseerde aluminium omlijsting

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Speciaal UV-gehard oppervlak

n Afleggoot van 30 cm

n Inclusief accessoireset: 
 – TZ 111 / set van 4 markers 
 – 40 etikethouders (10 x 60 mm) met witte insteeketikettens

n Inclusief afleggoot, accessoireset en ophangbevestiging

n Jaarplanner in formaat van 2 x 6 maanden

n Voor maximaal 20 personen / items / evenementen

n Gelakt staal

n Geanodiseerde aluminium omlijsting

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Speciaal UV-gehard oppervlak

n Afleggoot van 30 cm

n Inclusief accessoireset: 
 – TZ 111 / set van 4 markers 
 – 40 etikethouders (10 x 60 mm) met witte insteeketiketten

n Inclusief afleggoot, accessoireset en ophangbevestiging

Schaal 1:1

n Dagraster ca. H 11 x B 4 mm

Aanbevolen accessoires:
Planningset 1 Art.nr. 7-435100

Aanbevolen accessoires:
Planningset 2 Art.nr. 7-435200
Planningset 3 Art.nr. 7-435300

Schaal 1:1 

n Raster ca. H 11 x B 21 mm

n Afmetingen per indexkolom  
 H 11 x B 80 mm

Legamaster – Planners

PLANNING

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-413500

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-414000
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PREMIUM projectplanner

PREMIUM jaarplanner in halfjaarformaat

n Planning naar uw voorkeur

n Weekplanbord voor maximaal 5 personen / projecten of voor  
 1 persoon gedurende een periode van 5 weken

n Geanodiseerde aluminium omlijsting

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Speciaal UV-gehard oppervlak

n Afleggoot van 30 cm

n Inclusief accessoireset: 
 – TZ 111 / set van 4 markers 
 – 8 magneten (diam. 20 mm)

n Inclusief afleggoot, accessoireset en ophangbevestiging

n Jaarlijks overzicht

n Jaarplanner in formaat van 2 x 6 maanden

n Ingedeeld in 365 dagen

n Maximaal 33 personen / items / evenementen bij gebruik als jaarplanner

n Maximaal 66 personen / items / evenementen bij gebruik als halfjaarplanner

n U kunt de planning in elke gewenste maand beginnen

n Gelakt staal

n Geanodiseerde aluminium omlijsting

n Magneethoudend; beschrijfbaar met drooguitwisbare markers

n Speciaal UV-gehard oppervlak

n Afleggoot van 30 cm

n Inclusief accessoireset: 
 – TZ 111 / set van 4 markers 
 – 72 etikethouders (10 x 60 mm) met witte insteeketiketten 
 – 1 set gesorteerde magnetische symbolen en vormen (10 mm)

n Inclusief afleggoot, accessoireset en ophangbevestiging

Schaal 1:1 

n Raster ca. H 11 x B 5 mm

n Afmetingen per indexkolom ca. H 11 x B 70 mm

Aanbevolen accessoires:
Planningset 2 Art.nr. 7-435200
Planningset 3 Art.nr. 7-435300

Schaal 1:3 

n Dagraster ca. H 20 x B 111 mm

Aanbevolen accessoires:
Planningset 2 Art.nr. 7-435200
Planningset 3 Art.nr. 7-435300

Legamaster – Planners

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-418000

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-415000
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Cash&Carry

ACCENTS Linear planners – Cool jaarplanner

ACCENTS Linear planners – Cool maandplanner

n Jaarplanner met mogelijke maand aanduiding bovenaan

n Maanden zijn niet vooraf gedrukt

n Rastermaat: Hoogte 13 mm x breedte 39 mm

n Bordoppervlak van gelakt staal met een speciale coating

n Designerdrukwerk met een kleurschakering van donker naar licht

n Beschrijfbaar met drooguitwisbare boardmarkers  
 (inkt op alcoholbasis)

n Wandbevestiging met L-vormige haken

n Wordt compleet met een accessoireset geleverd: 
 – TZ 111 / set van 4 markers 
 – magnetische symbolen

n Designer omlijsting met plastic hoeken

n Tevens verkrijgbaar: ACCENTS Linear whiteboards

n Gewicht: ong. 5 kg/m2

n Wordt geleverd met bevestigingsmaterialen, afleggoot en  
 een accessoireset

n Maandplanner

n Maanden zijn niet vooraf gedrukt

n Rastermaat: Hoogte 91 mm x breedte 104 mm

n Bordoppervlak van gelakt staal met een speciale coating

n Designerdrukwerk met een kleurschakering van donker naar licht

n Beschrijfbaar met drooguitwisbare boardmarkers  
 (inkt op alcoholbasis)

n Wandbevestiging met L-vormige haken

n Wordt compleet met een accessoireset geleverd: 
 – TZ 111 / set van 4 markers 
 – magnetische symbolen

n Designer omlijsting met plastic hoeken

n Tevens verkrijgbaar: ACCENTS Linear whiteboards

n Gewicht: ong. 5 kg/m2

n Wordt geleverd met bevestigingsmaterialen, afleggoot en  
 een accessoireset

* Eveneens verkrijgbaar in Cash&Carry verpakking

Legamaster – Planners

PLANNING

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-489000*

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-489500*
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Cash&Carry

Cash&Carry

ACCENTS Linear planners – Cool weekplanner

ACCENTS Linear planners – Cool multiplanner

n Weekplanner met mogelijke dag aanduiding bovenaan

n Dagen zijn niet vooraf gedrukt

n Rastermaat: Hoogte 13 mm x breedte 104 mm

n Bordoppervlak van gelakt staal met een speciale coating

n Designerdrukwerk met een kleurschakering van donker naar licht

n Beschrijfbaar met drooguitwisbare boardmarkers 
(inkt op alcoholbasis)

n Wandbevestiging met L-vormige haken

n Wordt compleet met een accessoireset geleverd: 
– TZ 111 / set van 4 markers 
– magnetische symbolen

n Designer omlijsting met plastic hoeken

n Tevens verkrijgbaar: ACCENTS Linear whiteboards

n Gewicht: ong. 5 kg/m2

n Wordt geleverd met bevestigingsmaterialen, afleggoot en
een accessoireset

n Multiplanner met ruimte voor maximaal 5 personen, voorwerpen 
of evenementen

n Flexibel persoonlijk planschema

n Rastermaat: Hoogte 13 mm x breedte 104 mm

n Bordoppervlak van gelakt staal met een speciale coating

n Designerdrukwerk met een kleurschakering van donker naar licht

n Beschrijfbaar met drooguitwisbare boardmarkers 
(inkt op alcoholbasis)

n Wandbevestiging met L-vormige haken

n Wordt compleet met een accessoireset geleverd: 
– TZ 111 / set van 4 markers 
– magnetische symbolen

n Designer omlijsting met plastic hoeken

n Tevens verkrijgbaar: ACCENTS Linear whiteboards

n Gewicht: ong. 5 kg/m2

n Wordt geleverd met bevestigingsmaterialen, afleggoot en
een accessoireset

* Eveneens verkrijgbaar in Cash&Carry verpakking

Legamaster – Planners

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-490000*

Hoogte x Breedte Art.nr.

60 x 90 cm 7-490500*
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Verdeeltape voor Agile-gebruik

n Een snelle en nauwkeurige methode om kolommen en rijen op te delen

n Zelfhechtend, verkrijgbaar in zwart, rood, blauw en groen

n Praktische accessoires voor raster- en planborden

n Voeg de juiste kleurcode toe aan het art.nr.

zwart rood blauw groen

Datumstrokensets

n Inhoud:
– 12 maandstroken (data 1-31); 

van toepassing op specifiek drie jaar 
– Weekstroken van 5 dagen (1e letter van de dagen: M-V);

van toepassing op elke week en maand. 
De weekstroken worden geleverd in vijf talen: 
Engels, Duits, Nederlands, Frans en Zweeds

Datumstrokenset 2:

n Voor jaarplanner:
Art.nr. 7-404100,
Art.nr. 7-404200 
Art.nr. 7-404300

n Indeling in weken van 5 dagen

n Deze set is bruikbaar voor de 
jaren 2020 tot en met 2022

Art.nr. 7-431200

Datumstrokenset 3:

n Voor jaarplanner
Art.nr. 7-405000

n Indeling in 7-daagse weken 
en 365 dagen

Art.nr. 7-431300

Datumlijn n Markeert de datum van de dag

n Lengte instelbaar voor alle bordformaten

n Magnetische datumlijn voor onbeperkt gebruik op alle 
metaalhoudende borden

Art.nr. 7-430000

n Inhoud:
– 12 maanden indicators ( januari...enz.) in het 

Engels, Duits, Nederlands, Frans en Zweeds 
– 12 maandstroken (data 1-31); 

toepasbaar op elk jaar 
– Kalenderweeknummers 1-53
– Weekstroken van 7 dagen (1e letter van de dagen: M-Z);

van toepassing op elke week en maand.  
De weekstroken worden geleverd in vijf talen:  
Engels, Duits, Nederlands, Frans en Zweeds

Legamaster – Planner accessoires

PLANNING

Afmeting Art.nr.

1.0 mm x 16 m 7-4331xx

2.5 mm x 16 m 7-4332xx

3.0 mm x   8 m 7-4333xx
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Planningssets

Planningsset 1:

n Voor persoonlijke planning

n Inhoud:
– 1 etui met 4 markers TZ 140 (zwart, rood, blauw, groen)
– 1 OHP-marker edding 152 M (zwart)
– 12 magneetstroken (10 x 300 mm) 

3 rood, 3 blauw, 3 groen en 3 geel
– 120 gesorteerde magneetsymbolen (20 mm) 

30 rood, 30 blauw, 30 groen en 30 geel

Art.nr. 7-435100

Planningsset 2:

n Voor maximaal 40 personen / evenementen / projecten

n Inhoud:
– 1 etui met 4 markers TZ 140 (zwart, rood, blauw, groen)
– 1 OHP-marker edding 152 M (zwart)
– 12 magneetstroken (10 x 300 mm) 

3 rood, 3 blauw, 3 groen en 3 geel
– 280 gesorteerde magneetsymbolen (10 mm) 

70 rood, 70 blauw, 70 groen en 70 geel 
– 40 etikethouders (10 x 60 mm)
– 6 etiketvellen: 1 geel, 1 roze, 1 rood, 1 groen, 1 blauw en 1 wit

(45 etiketten per vel)

Art.nr. 7-435200

Planningsset 3:

n Voor maximaal 75 personen / evenementen / projecten

n Inhoud:
– 1 etui met 4 markers TZ 140 (zwart, rood, blauw, groen)
– 1 OHP-marker edding 152 M (zwart)
– 24 magneetstroken (10 x 300 mm) 

6 rood, 6 blauw, 6 groen en 6 geel
– 280 gesorteerde magneetsymbolen (10 mm) 

70 rood, 70 blauw, 70 groen en 70 geel 
– 10 etikethouders (20 x 60 mm),
– 3 etiketvellen: 1 geel, 1 wit, 1 groen (18 etiketten per vel)
– 75 etikethouders (10 x 60 mm)
– 12 etiketvellen: 2 geel, 2 roze, 2 rood, 2 groen, 2 blauw en 2 wit

(45 etiketten per vel)

Art.nr. 7-435300

Legamaster – Planner accessoires
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n Formaat: H 60 x B 90 cm 
(Traditionele, verticale kartonnen jaarplanner H 90 x B 60 cm)

n Andere talen zijn op verzoek verkrijgbaar

n Seizoensartikel, levering zolang de voorraad strekt

Kartonnen jaarplanner

n Karton: 400 g/m2

Gelamineerde jaarplanner

n Gelamineerde versie verhoogt de duurzaamheid en is na het gebruik met
boardmarkers drooguitwisbaar of kan na gebruik van niet-permanente 
OHP-pennen met een vochtige doek worden uitgeveegd

n De gelamineerde folie bevat polypropyleen waardoor voor een volkomen 
doorzichtig en sterk oppervlak van de planner wordt gezorgd

Oprolbare jaarplanner

n Papier kwaliteit: 170 g/m2

n Gelamineerd planner oppervlak

n Individueel verpakt

n Cash&carry verpakking

n Levering inclusief accessoires

Planners 2021

Traditionele, horizontale kartonnen jaarplanner

n Jaarplanner met de dagen aan de bovenkant (alleen de eerste twee letters) 
en de maanden langs de zijkant

n Weekends zijn in een andere kleur gemarkeerd
n Ruimte voor aantekeningen onderaan de planner
n Weeknummers zijn in het design opgenomen
n Dagraster: ca. H 42 x B 22 mm

Traditionele, verticale kartonnen jaarplanner

n Jaarplanner met de maanden aan de bovenkant en de dagen 
langs de zijkant

n Weekends zijn in een andere kleur gemarkeerd
n Ruimte voor aantekeningen onderaan de planner
n Weeknummers zijn in het design opgenomen
n Dagraster: ca. H 21 x B 42 mm

Legamaster – Planners 2021

PLANNING

Land Art.nr.  
Karton

Art.nr.  
Gelamineerd

Art.nr.  
Opgerold

Duitsland en Oostenrijk 7-421021-21 7-421121-21 7-421221-21

Benelux 7-421022-21 7-421122-21 7-421222-21

Zwitserland 7-421025-21 7-421125-21 –

Land Art.nr.  
Karton

Art.nr.  
Gelamineerd

Art.nr.  
Opgerold

Duitsland en Oostenrijk 7-420021-21 7-420121-21 7-420221-21

Benelux 7-420022-21 7-420122-21 7-420222-21

Zwitserland 7-420025-21 7-420125-21 –
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Kartonnen vakantieplanner April-maart

n Ideaal voor het plannen van vakanties
n De half jaar indeling kan worden opgesplitst naar april-september

en oktober-maart
n Inclusief schooltrimester data
n Dagraster: ca. H 7 x B 4 mm

Kartonnen vakantieplanner januari-december

n Jaarplanner met de maanden aan de bovenkant en ruimte 
voor personeelsleden langs de zijkant

n Voor maximaal 30 personeelsleden
n Extra ruimte voor aantekeningen aan de rechterkant van de planner
n Ruimte voor aantekeningen onderaan de planner
n Weeknummers zijn in het design opgenomen 
n Week raster afmeting ca.: H 16 x B 15 mm

Verticale kartonnen jaarplanner voor persoonlijk gebruik

n Jaarplanner met de maanden aan de bovenkant en de dagen 
langs de zijkant (alleen de eerste letter)

n Verticale jaarplanner in liggende opmaak
n Met drie extra kolommen voor iedere maand; 

helpt bij het aangeven van prioriteiten
n Weekends zijn in een andere kleur gemarkeerd
n Ruimte voor aantekeningen onderaan de planner
n Weeknummers zijn in het design opgenomen 
n Dagraster: ca. H 14 x B 46 mm

Kartonnen projectplanner

n Jaarplanner met de maanden aan de bovenkant en de projecten 
langs de zijkant

n Twee blokken van 6 maanden, het ene boven het andere
n Voor maximaal 30 projecten, personeelsleden, evenementen of besprekingen
n Weekends zijn in een andere kleur gemarkeerd
n Ruimte voor aantekeningen onderaan de planner
n Weeknummers zijn in het design opgenomen 
n Dagraster: ca. H 7 x B 4,2 mm

Legamaster – Planners 2021

Land Art.nr.  
Karton

Art.nr.  
Gelamineerd

Art.nr.  
Opgerold

Duitsland en Oostenrijk 7-422021-21 7-422121-21 7-422221-21
Benelux 7-422022-21 7-422122-21 7-422222-21
Zwitserland 7-422025-21 7-422125-21 –

Land Art.nr.  
Karton

Art.nr.  
Gelamineerd

Art.nr.  
Opgerold

Duitsland en Oostenrijk 7-423021-21 7-423121-21 7-423221-21
Benelux 7-423022-21 7-423122-21 7-423222-21
Zwitserland 7-423025-21 7-423125-21 –

Land Art.nr.  
Karton

Art.nr.  
Gelamineerd

Art.nr.  
Opgerold

Oostenrijk 7-425021-21 7-425121-21 7-425221-21
Benelux 7-425022-21 7-425122-21 7-425222-21

Land Art.nr.  
Karton

Art.nr.  
Gelamineerd

Art.nr.  
Opgerold

Duitsland en Zwitzerland 7-424021-21 7-424121-21 7-424221-21
Benelux 7-424022-21 7-424122-21 7-424222-21
Oostenrijk 7-424027-21 7-424127-21 –
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99100908070605

Cash&Carry

CAP OFF

CAP OFF

04030201
Cash&Carry

TZ 1 Board marker

Lijnbreedte:  
ong. 1,5 – 3,0 mm

Punt:

zwart rood blauw groen

geel oranje bruin paars roze licht-
blauw

alle 
kleuren

n Voor gebruik op whiteboards en flipovers

n Kan makkelijk worden verwijderd van alle schrijfoppervlakken 
van whiteboards

n Aluminium reservoir

n Snel en eenvoudig navulbaar in kleuren 1 tot en met 4

n Maak voor het navullen van de markers gebruik van het flesje 
van 25 ml Art.nr. 7-1195xx (capillair systeem), of het flesje van 
100 ml Art.nr. 7-1199xx (druppel systeem)

n Reukarme inkt op alcoholbasis

n Lengte: 13,8 cm, diam. 14 mm

n Cap Off-inkt voorkomt snel uitdrogen

TZ 1 Doos met 10 markers, één kleur of gesorteerd – 
Geef bij uw bestelling de gewenste kleurcode op 
Art.nr. 7-1100xx

TZ 1 Etui met 4 markers, gesorteerd: zwart, rood, blauw en groen 
Art.nr. 7-110094

TZ 1 Etui met 6 markers, gesorteerd  
zwart, rood, blauw, groen, oranje en paars 
Art.nr. 7-110096

10 reservepunten voor TZ 1 
Art.nr. 7-110300

TZ 100 Board marker

Lijnbreedte:  
ong. 1,5 – 3,0 mm

Punt:

n Voor gebruik op whiteboards en flipovers

n Kan makkelijk worden verwijderd van alle schrijfoppervlakken 
van whiteboards

n Kunststof reservoir

n Snel en eenvoudig navulbaar in kleuren 1 tot en met 4

n Maak voor het navullen van de markers gebruik van 
het flesje van 25 ml Art.nr. 7-1195xx (capillair systeem)

n Reukarme inkt op alcoholbasis

n Lengte: 13,8 cm, diam. 14 mm

zwart rood blauw groen

TZ 100 Doos met 10 markers, één kleur – 
Geef bij uw bestelling de gewenste kleurcode op 
Art.nr. 7-1105xx

TZ 100 Etui met 4 markers, gesorteerd: zwart, rood, blauw en groen 
Art.nr. 7-110594

Legamaster – Accessoires voor whiteboards
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Cash&Carry

CAP OFF

PLUS TZ 10 marker en TZ 11 navulpatronen

TZ 10 Doos met 10 markers, één kleur – 
Geef bij uw bestelling de gewenste kleurcode op 
Art.nr. 7-1110xx

TZ 10 Etui met 4 markers, gesorteerd: zwart, rood, blauw en groen 
Art.nr. 7-111094

TZ 11 Doos met 5 navulpatronen in één kleur – 
Geef bij uw bestelling de gewenste kleurcode op 
Art.nr. 7-1119xx

Lijnbreedte:  
ong. 1,5 – 3,0 mm

Punt:

zwart rood blauw groen

TZ 140 marker

TZ 140 Doos met 10 markers, één kleur – 
Geef bij uw bestelling de gewenste kleurcode op 
Art.nr. 7-1140xx

TZ 140 Etui met 4 markers, gesorteerd: zwart, rood, blauw en groen 
Art.nr. 7-114094

Lijnbreedte:  
ong. 1,0 mm

Punt:

zwart rood blauw groen

n Voor gebruik op whiteboards en flipovers

n Met free-ink techniek waardoor uw marker langer mee gaat

n Pompventiel in de punt zorgt voor een soepele doorstroom

n Kan makkelijk worden verwijderd van alle schrijfoppervlakken 
van whiteboards

n Milieuvriendelijk

n Groot inktreservoir met de mogelijkheid om te zien hoeveel 
inkt er nog is

n Snel en makkelijk na te vullen met de TZ 11 inktpatronen

n Reukarme inkt op alcoholbasis

n Lengte 13,8 cm, diam. 14 mm

n Voor fijngeschreven tekst, ideaal voor planborden

n Kan met een bordwisser van alle schrijfoppervlakken 
van whiteboards worden gewist

n Kunststof reservoir

n Droogt snel

n Snel en makkelijk na te vullen

n Maak voor het navullen van de markers gebruik van het flesje van 
25 ml Art. 7-1195xx (capillair systeem) of het flesje van 100 ml 
Art.nr. 7-1199xx (druppel systeem)

n Reukarme inkt op alcoholbasis

n Lengte: 14,5 cm, diam. 12 mm

Een ideale marker voor 
planborden.

ACCESSOIRES

Legamaster – Accessoires voor whiteboards
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CAP OFF

TZ 150 en JUMBO TZ 180 marker

TZ 150 Doos met 10 markers, één kleur – 
Geef bij uw bestelling de gewenste kleurcode op 
Art.nr. 7-1150xx

TZ 150 Etui met 4 markers, gesorteerd: zwart, rood, blauw en groen 
Art.nr. 7-115094

TZ 180 Doos met 10 markers, één kleur – 
Geef bij uw bestelling de gewenste kleurcode op 
Art.nr. 7-1180xx

TZ 180 Etui met 4 markers, gesorteerd: zwart, rood, blauw en groen 
Art.nr. 7-118094

zwart rood blauw groen

zwart rood blauw groen

Lijnbreedte TZ 180:  
ong. 3,0 – 12,0 mm

Punt:

Lijnbreedte TZ 150:  
ong. 2,0 – 7.0 mm

Punt: n Dikke lijnen voor extra effect

n Bijzonder geschikt voor kopteksten en onderstrepen

n Kunststof reservoir

n Voor gebruik op whiteboards en flipovers

n Kan makkelijk worden verwijderd van alle schrijfoppervlakken 
van whiteboards

n Snel en makkelijk na te vullen

n Maak voor het navullen van de markers gebruik van het flesje 
van 100 ml Art.nr. 7-1199xx (druppel systeem)

n Reukarme inkt op alcoholbasis

n TZ 150: Lengte: 12 cm, diam. 21 mm
TZ 180: Lengte: 15,8 cm, diam. 26 mm

MINI TZ 111 Board marker

TZ 111 Doos met 10 markers, één kleur – 
Geef bij uw bestelling de gewenste kleurcode op 
Art.nr. 7-1111xx

TZ 111 Etui met 4 markers, gesorteerd: zwart, rood, blauw en groen 
Art.nr. 7-111194

Lijnbreedte:  
ong. 1,0 mm

Punt:

n Klein en dun voor dunnere lijnen

n Ronde punt

n Voor gebruik op whiteboards en planborden

n Kan makkelijk worden verwijderd van alle schrijfoppervlakken 
van whiteboards

n Kunststof reservoir

n Reukarme inkt op alcoholbasis

n Lengte: 10,3 cm, diam. ca. 11 mm

Legamaster – Accessoires voor whiteboards
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Cash&Carry

CAP OFF CAP OFF

Navulinkt voor markers

n Reukarm, van hoge kwaliteit, op alcoholbasis, sneldrogend

n Gemakkelijk te wissen van alle whiteboards

n Voeg de gewenste kleur-code toe aan het art.nr.

zwart rood blauw groen

Navulinkt voor markers: flesje van 25 ml, capillair systeem

n Steek de punt van de marker in het navulflesje en
na een paar minuten kan hij weer worden gebruikt 

n Cap Off-inkt voorkomt snel uitdrogen

Art.nr. 7-1195xx

Navulinkt voor markers: flesje van 100 ml

n Druppelaar voor nauwkeurig navullen 

n Cap Off-inkt voorkomt snel uitdrogen

Art.nr. 7-1199xx

Een milieuvriendelijke oplossing: 
recycle uw marker door na te vullen 
met inkt!

Legamaster – Accessoires voor whiteboards en glassboards

ACCESSOIRES

Krijtmarkers voor glassboards – voor 100% duidelijke schrijfresultaten

n Voor het beschrijven van glassboards,
ramen en spiegels

n Heldere kleuren, opaak en geurloos 
vloeibaar krijt op waterbasis

n Met een vochtige doek afwisbaar op 
vrijwel alle niet-poreuze oppervlakken

Lijnbreedte:  
ong.  2,0 – 3,0 mm

Punt:

Hoesje Kleur Art.nr.

Hoesje met 4 stuks zwart 7-118101

Hoesje met 4 stuks groen 7-118104

Hoesje met 4 stuks geel 7-118105

Hoesje met 4 stuks roze 7-118109

Hoesje met 4 stuks wit 7-118119

Hoesje met 5 stuks diverse kleuren 7-118195
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Cash&Carry Cash&Carry

Cash&Carry

n Wisser voor het snel en droog 
reinigen van borden 

n Met magneet binnenin voor 
hechting aan bord

n Met verwisselbare doekjes

n Celstofdoekjes

n Kleur: wit

n Afmetingen ong. 
L 14,3 x B 4,8 cm

Art.nr. 7-120100

Kleine whiteboardwisser

Magnetische whiteboard wisser

n Wisser voor het snel en droog 
reinigen van borden 

n Met magneet binnenin voor 
hechting aan bord

n Wisserstrips worden geleverd 
met klittenband zodat zij snel 
kunnen worden verwisseld

n Viltstrips

n Kleur: wit

n Afmetingen ong. 
L 14 x B 4,5 x H 3,5 cm

Art.nr. 7-120300

Bordwisser TZ 4

n Wisser voor het snel en droog reinigen van borden 

n Modern ontwerp

n Ligt goed in de hand

n Extra brede magneetstrip voor 
uitstekende hechting aan het bord

n Kleur: antraciet

n Ong. L 17 x B 7 cm

Art.nr. 7-120500

Navuldoekjes

n Geschikt voor TZ 4 wisser

n Verkrijgbaar in pak van 100

n Doekjes van 100% viscose

n Biologisch afbreekbaar

n Afmetingen ong. 
L 22 x B 16,2 cm

Art.nr. 7-120600

Wisserstrips

n Strips voor magnetische wisser

n Per pak van 10

Art.nr. 7-120400

Navuldoekjes

n Tissues voor kleine wisser

n Pak van 100 stuks

n Biologisch afbreekbaar

n Afmetingen ong. 
L 13,7 x B 16,5cm

Art.nr. 7-120200

Legamaster – Accessoires voor whiteboards en glassboards

n Beste oplossing voor intensief nat uitwissen en schoonmaken 

n Verwijdert zelfs inkt waas en vlekken

n U heeft alleen water nodig; gebruik voor een optimaal resultaat Legamaster 
cleaner voor whiteboards en glassboards. Andere oplosmiddelen zijn niet nodig

n Afmetingen 40 x 40 cm

n Wasbaar tot 60 graden

Microvezeldoekje 40 x 40 cm –  
2 stuks Art.nr. 7-121700

Microvezeldoekje – voor grondige reiniging van whiteboards en glassboards
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Cash&Carry

Cash&Carry

ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY

NO FUEL GAS

Speciaal voor het gebruik op borden met een geëmailleerd  
schrijfoppervlak; u herkent uw Legamaster bord met geëmailleerd 
bordoppervlak aan het enamel / ceramic steel logo 

n Voor het intensief reinigen van whiteboards

n Verwijdert de meest hardnekkige inktresten en vlekken,
zelfs van permanente markers

n Gebruiksklaar: u hoeft alleen maar de MagicWipe met 
water of Legamaster bordreiniger te bevochtigen

n Materiaal: microvezel, wasbaar op 60°

n Milieuvriendelijk materiaal; 100% recycelbaar

n Inhoud: 2 MagicWipes + 1 droogdoekje

Art.nr. 7-121500

MagicWipe

n Voor het regelmatig en grondig reinigen van whiteboards,
planborden en glassboards

n Verstuiver

n Oppervlak-actief reinigingsmiddel 
in alcoholoplossing

n Droogt snel

TZ 6 flesje van 150 ml  
Art.nr. 7-121000

TZ 7 flesje van 125 ml  
Art.nr. 7-121200

TZ 8 flesje van 250 ml  
Art.nr. 7-121300

TZ 6 / TZ 7 / TZ 8 / TZ 9 Cleaner voor whiteboards en glassboards

TZ 66 reinigingsdoekjes voor markerborden 

n Vochtige, pluisvrije wegwerpdoekjes

n Door de geperforeerde afscheurrand kunnen 
de doekjes één-voor-één worden uitgenomen

n Houder met 100 doekjes

n Vochtig met oppervlak-actief reinigingsmiddel in alcoholoplossing

n Droogt snel

Art.nr. 7-121400

Houd uw borden als nieuw met deze 
handige cleaners.

Speciaal voor het gebruik op  
borden met een geëmailleerd 
schrijfoppervlak.

Legamaster – Accessoires voor whiteboards en glassboards

ACCESSOIRES

 � Gebruik deze reiniger om extra grote 
schrijfoppervlakken efficiënt schoon 
te maken

 � Perfect voor gebruik in combinatie met 
de Space-Up schrijfoplossingen van 
Legamaster

 � Makkelijk vast te houden spuitfles

 � Extra grote fles

 � Milieuvriendelijk: geen drijfgas

TZ 9 flesje van 750 ml  
Ref.no. 7-121800 NIEUW
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Legamaster – Accessoires voor whiteboards en glassboards

Marker houder

Accessoire houder

Boardhulpje
n Geschikt voor alle magneethoudende whiteboards

n Magneethoudend

n Markerbakje en wisser in één

n Deksel van markerbakje tevens te gebruiken als bordwisser

n Modern ontwerp

n Kleur: antraciet

n Geschikt voor alle markers van Legamaster

n Markers niet inbegrepen

Art.nr 7-122500

n Magnetische bord accessoire houder

n Geschikt voor magnetische glassboards of whiteboards

n Multifunctionele en flexibele opbergoplossing

n   Voor accessoires zoals reinigers, doekjes, bordwissers en 
Magic-Chart Notes

n Levering zonder accessoires

n Magnetische bordmarker houder

n Geschikt voor magnetische glassboards of whiteboards

n  Houdt de markers in horizontale positie voor het behoud
van een optimale inktkwaliteit

n Geschikt voor 4 boardmarkers

n  Geschikt voor alle boardmarkers van Legamaster,
behalve de TZ 180

n Markers niet inbegrepen

Magnetisch accessoire houders 
De magnetische accessoire houder is de perfecte oplossing voor het opbergen van accessoires zoals reinigers, microvezeldoekjes, 
wissers, markers, magneten en Magic-Chart Notes. De houders ondersteunen een clean-desk policy en dragen bij aan een 
schone en opgeruimde werkomgeving. De magnetische accessoire houders zijn beschikbaar voor whiteboards en glassboards.

* Houders voor glassboard accessoires komen met een extra krachtige 
neodymium magneet voor specifiek gebruik op glassboards

* Houders voor glassboard markers komen met een extra krachtige 
neodymium magneet voor specifiek gebruik op glassboards

Afmeting (ca. cm) Kleur Art.nr.

whiteboard accessoire houder H9,8 x W15,3 x D6,9 RAL 9016 white 7-122600

glassboard accessoire houder* H9,8 x W15,3 x D6,9 RAL 9017 black 7-122700

Afmeting (ca. cm) Kleur Art.nr.

whiteboard marker houder H12 x B15,5 x D4 RAL 9016 white 7-122000

glassboard marker houder* H12 x B15,5 x D4 RAL 9017 black 7-122100
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ACCESSOIRES

Meeting Kit Deluxe
n Een must-have in elke vergaderruimte

n Alle essentiële benodigdheden voor de 
vergaderruimte in één pakket

n Meer dan 40 tools; inclusief een Legamaster presenter 
en Magic-Chart Notes!

n Compleet en praktisch pakket: de allerhoogste kwaliteit 

n Voor een professionele indruk in elke vergaderruimte

n Voor een complete professionele presentatie, 
scrum-sessie of bijeenkomst in elke vergaderruimte

n Een allesomvattende verzameling aan tools, verpakt 
in een stevige en veilige doos met luxe uitstraling 

n Afmetingen: L39 x H6 x D35 cm 

n Gewicht inclusief inhoud: 2,3 kg 

n Inhoud:
6 presentatiemarkers TZ 41: 3 zwart, 1 rood, 1 blauw, 1 groen ·
2 presentatiemarkers TZ 48: 1 zwart, 1 rood · 6 boardmarkers TZ 100:
3 zwart, 1 rood, 1 blauw, 1 groen · 10 ronde magneten, 30 mm blauw ·
1 kleine whiteboardwisser · 20 navulling tissues · 1 reiniger voor
whiteboards en glassboards TZ 7 · 1 microvezeldoekje · 1 schaar ·
1 tapedispenser · 1 Legamaster presenter · 1 liniaal · 1 doos paperclips · 
nietapparaat · Magic-Chart Notes, 10 x 10 cm: 100 roze, 100 groen, 100 wit ·
2 e-2185 crystaljelly pen blauw · 2 e-345 highlighters: 1 roze, 1 geel

Art.nr. 7-125300

Agile Toolbox
 � Transformeer elk whiteboard in een agile, scrum of lean bord

 � Alle essentiële hulpmiddelen voor agile/scrum in één handige verpakking

 � Makkelijk mee te nemen naar (scrum) meetings

 � Overzichtelijke, handige en goed georganiseerde toolbox 

 � Voor een perfecte Agile sessie

 � Voor het visualiseren van taken en vooruitgang

 � De inhoud is ook afzonderlijk verkrijgbaar

 � Stevige en veilige kartonnen doos met handgreep

 � Doos is hersluitbaar

 � Kartonnen inleg aan de binnenzijde zorgt voor
bescherming en stabiliteit van de inhoud

 � Afmeting doos: L 390 x B 270 x H 67 mm

 � Gewicht doos: ca. 2 kg.

 Art.nr. 7-125400

Voor een overzicht van de inhoud van 
de Agile Toolbox zie pagina 24
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CAP OFF

PROFESSIONAL kit bordaccessoires

n Set van uitstekende kwaliteit voor alle whiteboards

n Uitgebreid assortiment accessoires in een doos

n Inhoud:
– 10 markers TZ 1 (gesorteerd, zwart, rood, blauw, groen, 

geel, oranje, bruin, paars, roze, lichtblauw) 
– 1 bordhulpje (markerbakje en wisser)
– 50 navuldoekjes voor bordwisser
– 1 bordreiniger TZ 8 van 250 ml
– 10 magneten met een diameter van 30 mm 
– 5 supersterke magneten met een diameter 

van 35 mm

Art.nr. 7-125500

Magneetsterkte  
≈ 2500 g (super)

Magneetsterkte  
≈ 850 g

n Verstuiver

n Droogt snel

n Geschikt voor alle magneethoudende 
whiteboards

n Markerbakje en wisser in één

n Deksel van markerbakje tevens te 
gebruiken als bordwisser

Lijnbreedte:  
ong. 1,5 – 3,0 mm

Punt:

n Doekjes van 
100% viscose

n Biologisch
afbreekbaar

Legamaster – PROFESSIONAL kit
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CAP OFF

CAP OFF

Legamaster – Accessoires voor flipovers

ACCESSOIRES

STARTER kit bordaccessoires

BASIC kit bordaccessoires

n Complete kit voor whiteboards

n Selectie onmisbare accessoires in doos

n Inhoud: 
 – 4 markers TZ 100 (zwart, rood, blauw, groen) 
 – 1 markerhouder 
 – 1 kleine bordwisser 
 – 10 navuldoekjes voor bordwisser 
 – 1 bordreiniger TZ 7 van 125 ml 
 – 10 magneten met een diameter van 30 mm

Art.nr. 7-125000

n Basic set voor whiteboards

n Selectie onmisbare accessoires in  
 een blister

n Inhoud: 
 – 4 markers TZ 100  
  (1 zwart, 1 rood, 1 blauw, 1 groen) 
 – 1 kleine bordwisser 
 – 1 bordreiniger TZ 7 van 125 ml 
 – 4 magneten met een diameter  
  van 30 mm

Art.nr. 7-125100

Magneetsterkte  
≈ 850 g

n Verstuiver

n Droogt snel

n Wisser voor het snel en droog   
 reinigen van borden 

n Met magneet binnenin voor   
 hechting aan bord

n Met verwisselbare  
 doekjes

n Geschikt voor alle magnetische  
 borden

n Houdt de markers in een  
 horizontale stand

n Ruimte voor 4 markers

Magneetsterkte  
≈ 850 g

n Voor gebruik op  
 whiteboards en flipovers

n Verstuiver

n Droogt snel

n Wisser voor het snel en droog   
 reinigen van borden 

n Met magneet binnenin voor   
 hechting aan bord

Lijnbreedte:  
ong. 1,5 – 3,0 mm

Punt:

n Tissues voor kleine wisser

n Biologisch afbreekbaar
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CAP OFF

Legamaster – Accessoires voor flipovers

TZ 41 presentatiemarker

TZ 41 Doos met 10 markers, één kleur – 
Geef bij uw bestelling de gewenste kleurcode op 
Art.nr. 7-1550xx

TZ 41 Etui met 4 markers, gesorteerd: zwart, rood, blauw en groen 
Art.nr. 7-155094

Lijnbreedte: 
ong. 2,0 – 5,0 mm

Punt:

zwart rood blauw groen

JUMBO TZ 48 presentatiemarker

Lijnbreedte: 
ong. 4,0 – 12,0 mm

Punt:

n Speciaal voor gebruik op flipoverpapier

n Speciale, niet-uitlopende en reukarme inkt

n De inkt vloeit niet door het papier

n Afgeplatte punt voor bredere schrijfbreedte 
en sierlijke letters

n Tevens geschikt voor workshopdoeleinden

n Speciale inkt op waterbasis

TZ 48 Doos met 10 markers, één kleur – 
Geef bij uw bestelling de gewenste kleurcode op 
Art.nr. 7-1555xx

TZ 48 Etui met 4 markers, gesorteerd: zwart, rood, blauw en groen 
Art.nr. 7-155594

zwart rood blauw groen

n Speciaal voor gebruik op flipoverpapier 

n Speciale, niet-uitlopende en reukarme inkt

n Afgeplatte punt voor bredere schrijfbreedte

n Ook geschikt voor moderatiedoeleinden

n Speciale inkt op waterbasis

Presentatiemarkers  
met inkt op waterbasis!

Starterkit voor glassboards n 4 supersterke, chroomkleurige glassboard magneten – 
ideaal om notities op te hangen

n 5 Legamaster krijtmarkers – 
voor 100% duidelijke schrijfresultaten 

n 1 microvezeldoekje – 
ideaal voor nat wissen van krijt op glas

n 1 reinigingsspray – 
voor grondige reiniging van whiteboards & glassboards

Starterkit voor glassboards 
alles-in-één-pakket
Art.nr. 7-125200
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Legamaster – Accessoires voor flipovers

ACCESSOIRES

 �  Inhoud:

 – 3 blokken flipover-papier 20 normale vellen

 – set van 4 presentatiemarkers TZ 41 
  (één van elke kleur: zwart, rood, blauw, groen)

 – set van 2 presentatiemarkers TZ 48 
  (één van elke kleur: zwart, rood)

 – 4 magneten 30 mm

 – 1 gratis folder met tips en tricks

STARTER kit Flipchart accessoires

 �  Een praktische alles-in-een accessoireset voor uw flipover

 �  Bevat zowel papier als accessoires

 �  Bevat een foldertje met tips en tricks over:

 – optimaal gebruik van de accessoires  
  in combinatie met uw flipover

 – efficiënt gebruik van flipover-papier

 – duidelijk en vlekkeloos schrijven op  
  flipover-papier met onze speciale  
  Legamaster-markers 

 – en nog veel meer!

Art.nr. 7-124900

Push-pins

 � Kleurrijke push-pins 

 �  Eenvoudig in het gebruik

 �  5 kleuren: zwart, rood, blauw, 
groen en wit

Verpakking van 50 
Voeg de gewenste kleurcode  
toe aan het art.nr. 
Art.nr. 7-1451xx

Verpakking van 200, assorti 
Art.nr. 7-145299

zwart rood blauw groen wit

Presentatiespelden  
kopspelden

 � Extra dikke kop van 6 mm voor  
maximale houvast

 � Gesorteerd pakket met rode, blauw,  
groene en gele kopspelden 

 � Per set van 200

 � Doorsnee 6 mm x L 15 mm

Art.nr. 7-241099

Magic-Chart draagkoker

 � De perfecte bescherming voor uw Magic-Chart of flipoverpapier 

 � Houd waar en wanneer dan ook een bijeenkomst – en neem de  
Magic-Chart gewoon met u mee

 � Ideaal voor trainers, coaches en iedereen die op  
verschillende locaties wil werken

 – Stevige zwarte koker om de Magic-Chart in mee te nemen en op te bergen

 – Met verstelbare draagriem, uitschuifbare behuizing en afsluitdop

 – Geschikt voor één rol Magic-Chart of flipoverpapier

 – Afmetingen 6,5 cm x 50-92 cm

 – Materiaal van behuizing: polypropyleen

Art.nr. 7-159600

NIEUW
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Flipoverklem voor flipcharts en multiboards

 � Voor flipoverblokken

 � Magneethoudend

 � Ophanging instelbaar voor alle gebruikelijke papierblokformaten

 � Aluminium

 � H 7 x B 70 cm

Art.nr. 7-123000

Verander eenvoudig  
een whiteboard in  
een flipover.

Papierrol voor SILVERTEC | BLACKTEC | WHITETEC

 � Papierrol voor flipover SILVERTEC,  
BLACKTEC en WHITETEC  

 � Rol van 35 m

 � Houtvrij, wit

 � 80 g/m2

 � Chloorvrij, gebleekt papier

Art.nr. 7-156900

Flipoverpapier

Legamaster – Accessoires voor flipovers

Papier Geruitmaat Art.nr.

Blanco – 7-156000

Geruit 2,5 x 2,5 cm 7-156500

 � Blokken van 20 vel

 � Houtvrij, wit

 � Set van 5 blokken

 � Dankzij de perforaties kunnen losse vellen eenvoudig 
worden  afgescheurd

 � Papiermaat: 98 x 65 cm

 � 80 g/m2

 � Chloorvrij, gebleekt papier



116

04030201 1905

04030201 19

Cash&Carry

Cash&Carry

Hechtmagneten n Verkrijgbare kleuren: zwart, rood, blauw, groen, geel en wit

n De magneten hebben een speciale laag en dit voorkomt krassen op het bordoppervlak

n Per set van 10

n Voeg de juiste kleurcode toe aan het art.nr.

zwart rood blauw groen witgeel

zwart rood blauw groen wit

Legamaster – Magnetische accessoires

ACCESSOIRES

Glassboard magneten n 6 extra sterke glassboard magneten om notities op te hangen

n Magneten in zilverchroomkleur

n Afmeting 12 x 7 mm, per 6 stuks verpakt 

Glassboard magneten zilverkleurig – 6 stuks 
Art.nr. 7-181700

Glassboard magneten zwart – 5 stuks 
Art.nr. 7-181600

n De magneetset voor sportborden bevat de perfecte keuze aan magneten en 
één boardmarker voor gebruik in combinatie met een sportbord – allemaal in 
één doos, geschikt voor retail

n Magneten voor tactische strategieën en voor gebruik op alle droog afveegbare 
tactiekborden (sportborden)

n Tevens geschikt voor gebruik op bedrukte whiteboards

n De magneten hebben een zachte (vilten) afwerking en krassen niet

n Gegarandeerd: krasvrij actief gebruik van magneten op alle 
bedrukte bordoppervlakken

n Inhoud: 
13 rode magneten 20 mm, 13 blauwe magneten 20 mm,
2 witte magneten 20 mm, 2 zwarte magneten 20 mm,
1 TZ 100 boardmarker

Art.nr. 7-182000

Sportboard magnet set

Magnetische emoticons Aantal magneten Art.nr.

blij 5 stuks 7-123301

verdrietig 5 stuks 7-123302

neutraal 5 stuks 7-123303

diversen 6 stuks (2 blij, 2 verdrietig, 2 neutraal) 7-123304

Diameter Magneetsterkte Art.nr.

10 mm ≈ 150 g 7-1810xx

20 mm ≈ 250 g 7-1811xx

30 mm ≈ 850 g 7-1812xx

Diameter Magneetsterkte Art.nr.

35 mm ≈ 1000 g 7-1813xx

35 mm ≈ 2000 g 7-1814xx

 �  Deze magnetische emoji’s visualiseren statusupdates in een handomdraai

 �  Visualiseer updates op Agile-borden, Scrum-borden, Lean-borden,
Kanban-borden, Planborden en Communicatieborden

 �  Gebruik de magneten op uw borden voor visueel management om optimaal 
te communiceren met alle teamleden van een project: 
- Wat is de status van een project? 
- Wat voor reactie krijgen bepaalde ideeën? 
- Welke projecten zijn urgent?

 �  Maak duidelijk of een project volgens plan verloopt, of specifieke 
aandacht vereist

 �  Diameter 50 mm / dikte 0,9 mm

Magnetische emoticons
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Magneetstroken

n Zelfhechtend aan één kant

n Briefjes en foto's kunnen met magneetjes 
bevestigd worden op de stalen strook

n 10 stuks

Zelfhechtende magneetband n Magnetisch op alle oppervlakken op staalbasis

n Verander voorwerpen in magneten door er
een strip tape op te plakken

n Aan één zijde zelfklevend

n Permanent magnetisch aan de andere zijde

n Magneetkracht ongeveer 70 g/cm2

n 1,5 mm dik

n 1 rol, bruin

Magneetvellen n Magnetisch op alle oppervlakken op staalbasis

n Kan in afzonderlijke vormen en symbolen worden gesneden

n Voor het markeren en labelen van allerlei voorwerpen,
bijv. legplanken, etc.

n Magneetkracht ongeveer 35 g/cm2

n Ongeveer 0,7 mm dik

n 1 vel, wit

Magnetisch etikettenband n Magnetisch op alle oppervlakken op staalbasis

n Handige rol; verkrijgbaar in verschillende breedtes

n Knip de gewenste lengte van de rol

n Voor het markeren en labelen van allerlei voorwerpen,
bijv. legplanken, etc.

n Magneetkracht ongeveer 32 g/cm2

n Ongeveer 0,6 mm dik

n 1 rol, wit

Beschrijfbaar
0.7 mm dik

Legamaster – Magnetische accessoires

Afmeting Art.nr.

20 mm x 3 m 7-187200

30 mm x 3 m 7-187400

40 mm x 3 m 7-187500

50 mm x 3 m 7-187600

Afmeting Art.nr.

200 x 300 mm 7-189000

Afmeting Art.nr.

12.5 mm x 3 m 7-186100

19.0 mm x 3 m 7-186300

25.0 mm x 3 m 7-186500

Afmeting Art.nr.

5 x 100 cm 7-185400

� Deze magnetische emoji’s visualiseren statusupdates in een handomdraai

� Visualiseer updates op Agile-borden, Scrum-borden, Lean-borden,  
Kanban-borden, Planborden en Communicatieborden

� Gebruik de magneten op uw borden voor visueel management om optimaal  
te communiceren met alle teamleden van een project: 
- Wat is de status van een project? 
- Wat voor reactie krijgen bepaalde ideeën? 
- Welke projecten zijn urgent?

� Maak duidelijk of een project volgens plan verloopt, of specifieke 
aandacht vereist

� Diameter 50 mm / dikte 0,9 mm
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Magnetische vellen

n Makkelijk voor het uitknippen van alle 
gewenste vormen en symbolen

n Magneetsterkte ca. 50 g/cm2

n Dikte ca. 1,7 mm

n Verkrijgbaar in zwart, rood, blauw, groen en geel

n 1 vel

n Voeg de gewenste kleurcode toe aan het art.nr.

Magneetstroken

Magnetische documenthouders

n Voor het markeren van langere planningsperioden

n Is geschikt voor non-permanente OHP-markers (afnemen met 
een vochtige doek) of bordmarkers (droog afnemen)

n Magneetsterkte ca. 50 g/cm2

n Dikte ca. 1,7 mm

n Verkrijgbaar in zwart, rood, blauw, groen en geel

n Voeg de gewenste kleurcode toe aan het art.nr.

n Documenten zijn eenvoudig en snel te verwisselen

n Magnetische documenthouders welke op een magneethoudend 
(white)board bevestigd kunnen worden

n Presenteer uw boodschap systematisch op een whiteboard of 
elk ander stalen oppervlak

n Magnetische strips aan de achterzijde, aan drie kanten van de houder 

n Kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt

n UV bescherming

n Transparant folie oppervlak

n Per 5 verpakt

n Kleur rand: beschikbaar in zwart, rood, blauw en groen

n Voeg de juiste kleurcode toe aan het art.nr.

Datumlijn

n Markeert de datum van de dag

n Lengte instelbaar voor alle bordformaten

n Magnetische datumlijn voor onbeperkt gebruik op alle 
metaalhoudende borden

Art.nr. 7-430000

zwart rood blauw groen geelzwart rood blauw groen geel

ACCESSOIRES

Legamaster – Magnetische accessoires

zwart rood blauw groen

DIN Art.nr.

A4 7-6356xx

A3 7-6357xx

Afmeting Art.nr.

240 x 320 mm 7-4410xx

Afmeting Stuks Art.nr.

5 x 300 mm 12 7-4401xx

10 x 300 mm 6 7-4402xx
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zwart rood blauw groen geel

Legamaster – Magnetische accessoires

Blokmagneet n Voor de bevestiging van borden op stalen systeem- en scheidingswanden

n Zelfhechtende blokmagneten

n Uitsluitend voor borden met een stalen achterzijde

n Verwijder het papier van de zelfhechtende laag en plaats de blokmagneet  
 met de zelfhechtende laag op de achterzijde van het bord 

n De magnetische zijde dient tegen de stalen wand bevestigd te worden

n De blokmagneet is voorzien van een rubberen laag wat de magneetkracht  
 versterkt. Deze laag voorkomt eveens beschadiging van de muur

n Zet voor een stevige aanhechting de magneten steeds in een  
 driehoek op de achterkant van het bord

n Geschikt voor de volgende Legamaster borden:  
 PROFESSIONAL, PREMIUMPLUS, PREMIUM, UNIVERSALPLUS

n Ong. 53 x 78 x 13 mm

n Aantal magneten dat u nodig heeft: 
 bordformaat 60 x 90 cm = 4 
 bordformaat 90 x 120 cm = 5 
 bordformaat 90 x  180 cm = 7

Art.nr. 7-184000

Borden die met blokmagneten 
gemonteerd kunnen worden, zijn te 
herkennen aan het volgende logo:

Magnetische symbolen / vormen

Rondjes:

n Verkrijgbaar in 2 kleuren: rood en geel

n 1,7 mm dik, permanent magnetisch

n Magneetsterkte 50 g/cm2

Rechthoeken:

n Verkrijgbaar in 2 kleuren: rood en geel

n 1,7 mm dik, permanent magnetisch

n Magneetsterkte 50 g/cm2

Pijlen:

n Verkrijgbaar in rood

n 1,7 mm dik, permanent magnetisch

n Magneetsterkte 50 g/cm2

Gesorteerde magnetische symbolen:

n Verkrijgbaar in 5 kleuren: zwart, rood, blauw, groen, geel

n 1,7 mm dik, permanent magnetisch

n Magneetsterkte 50 g/cm2

n Voeg de gewenste kleurcode toe aan het art.nr.

Afmeting Stuks Art.nr.

ca. 10 mm hoog 70 7-4481xx

ca. 20 mm hoog 30 7-4482xx

Afmeting Stuks Kleur Art.nr.

10 x 20 mm 35 Rood 7-446102

20 x 35 mm 12 Rood 7-446202

Afmeting Stuks Kleur Art.nr.

Ø 10 mm 54 Rood 7-443102

Ø 10 mm 54 Geel 7-443105

Ø 20 mm 15 Rood 7-443202

Ø 20 mm 15 Geel 7-443205

Afmeting Stuks Kleur Art.nr.

10 x 30 mm 32 Rood 7-444202

10 x 30 mm 32 Geel 7-444205

20 x 30 mm 16 Rood 7-444402

20 x 30 mm 16 Geel 7-444405

20 x 60 mm 8 Rood 7-444602

20 x 60 mm 8 Geel 7-444605

30 x 60 mm 6 Rood 7-444702

30 x 60 mm 6 Geel 7-444705

30 x 80 mm 4 Rood 7-444802

30 x 80 mm 4 Geel 7-444805

40 x 80 mm 3 Rood 7-444902

40 x 80 mm 3 Geel 7-444905
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Magnetische etikethouders

n Geschikt voor alle raster- en planborden

n Vlak C-profiel voor het invoegen van beschreven etiketten

n Inclusief set met witte etiketten

Etiketten voor etikethouders
n Snel en eenvoudig in te voegen

n Voor etikethouders

n Wit

n Snel en eenvoudig in te voegen

n Voor etikethouders

n 6 kleuren: rood, blauw, groen, geel, roze en wit

n Voeg de gewenste kleurcode toe aan het art.nr.

rozerood blauw groen geel wit

Legamaster – Accessoires voor planning

ACCESSOIRES

Verdeeltape voor planborden

n Een snelle en nauwkeurige methode om kolommen en rijen op te delen

n Zelfhechtend, verkrijgbaar in zwart, rood, blauw en groen

n Praktische accessoires voor raster- en planborden

n Voeg de juiste kleurcode toe aan het art.nr.

zwart rood blauw groen

Afmeting Aantal / set Art.nr.

10 x 60 mm 72 7-450100

15 x 60 mm 63 7-450200

20 x 60 mm 54 7-450400

30 x 60 mm 36 7-450600

30 x 90 mm 24 7-450700

30 x 120 mm 18 7-450800

Afmeting Aantal / set Art.nr.

10 x 60 mm 225 7-455119

15 x 60 mm 120 7-455219

30 x 60 mm 60 7-455619

30 x 90 mm 40 7-455719

30 x 120 mm 30 7-455819

Afmeting Aantal / set Art.nr.

20 x 60 mm 90 7-4554xx

Afmeting Art.nr.

1.0 mm x 16 m 7-4331xx

2.5 mm x 16 m 7-4332xx

3.0 mm x   8 m 7-4333xx
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Planningssets

Planningsset 1:

n Voor persoonlijke planning

Art.nr. 7-435100

Planningsset 2:

n Voor maximaal 40 personen /  
 evenementen / projecten

Art.nr. 7-435200

Planningsset 3:

n Voor maximaal 75 personen /  
 evenementen / projecten

Art.nr. 7-435300

n Inhoud: 
 – 1 etui met 4 markers TZ 140 (zwart, rood, blauw, groen) 
 – 1 OHP-marker edding 152 M (zwart) 
 – 12 magneetstroken (10 x 300 mm) 
  3 rood, 3 blauw, 3 groen en 3 geel 
 – 120 gesorteerde magneetsymbolen (20 mm)  
  30 rood, 30 blauw, 30 groen en 30 geel

n Inhoud: 
 – 1 etui met 4 markers TZ 140 (zwart, rood, blauw, groen) 
 – 1 OHP-marker edding 152 M (zwart) 
 – 12 magneetstroken (10 x 300 mm) 
  3 rood, 3 blauw, 3 groen en 3 geel 
 – 280 gesorteerde magneetsymbolen (10 mm)  
  70 rood, 70 blauw, 70 groen en 70 geel 
 – 40 etikethouders (10 x 60 mm) 
 – 6 etiketvellen: 1 geel, 1 roze, 1 rood, 1 groen, 1 blauw en 1 wit 
  (45 etiketten per vel)

n Inhoud: 
 – 1 etui met 4 markers TZ 140 (zwart, rood, blauw, groen) 
 – 1 OHP-marker edding 152 M (zwart) 
 – 24 magneetstroken (10 x 300 mm) 
  6 rood, 6 blauw, 6 groen en 6 geel 
 – 280 gesorteerde magneetsymbolen (10 mm)  
  70 rood, 70 blauw, 70 groen en 70 geel 
 – 10 etikethouders (20 x 60 mm), 
 – 3 etiketvellen: 1 geel, 1 wit, 1 groen (18 etiketten per vel) 
 – 75 etikethouders (10 x 60 mm) 
 – 12 etiketvellen: 2 geel, 2 roze, 2 rood, 2 groen, 2 blauw en 2 wit 
  (45 etiketten per vel)

Datumstrokensets

n Inhoud: 
 – 12 maandstroken (data 1-31);  
  van toepassing op specifiek drie jaar 
 – Weekstroken van 5 dagen (1e letter van de dagen: M-V);  
  van toepassing op elke week en maand.  
  De weekstroken worden geleverd in vijf talen:  
  Engels, Duits, Nederlands, Frans en Zweeds

Datumstrokenset 2:

n Voor jaarplanner:  
 Art.nr. 7-404100,  
 Art.nr. 7-404200 
 Art.nr. 7-404300

n Indeling in weken van 5 dagen

n Deze set is bruikbaar voor de  
 jaren 2020 tot en met 2022

Art.nr. 7-431200

Datumstrokenset 3:

n Voor jaarplanner  
 Art.nr. 7-405000

n Indeling in 7-daagse weken  
 en 365 dagen

Art.nr. 7-431300

n Inhoud: 
 – 12 maanden indicators ( januari...enz.) in het  
  Engels, Duits, Nederlands, Frans en Zweeds 
 – 12 maandstroken (data 1-31);  
  toepasbaar op elk jaar 
 – Kalenderweeknummers 1-53 
 – Weekstroken van 7 dagen (1e letter van de dagen: M-Z);  
  van toepassing op elke week en maand.  
  De weekstroken worden geleverd in vijf talen:  
  Engels, Duits, Nederlands, Frans en Zweeds

Legamaster – Accessoires voor planning
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ACCESSOIRES

Legamaster – Accessoires voor projectie

Laserpointer LX 3 Het oog is 20 keer meer gevoelig voor een groene dan voor een rode kleur. 
Daarom is een groene laserpointer met name geschikt voor gebruik in daglicht 
situaties of voor een verlicht scherm. De groene punt is erg licht en duidelijk en 
heeft een groot bereik.

Voor gebruik op kantoor, in een klaslokaal of een conferentie omgeving

n De beste laserpointer voor high brightness schermen en presentaties 
op grote displays

n Laserpointer met een groene stip, Ø 1,4 cm

n Door op de knop te drukken wordt de groene laserstip geactiveerd

n Groene laserstraal; beter zichtbaar (twintig keer beter dan een rode laserstraal)

n Zilverkleurig metalen etui

n Handige penclip

n Greep met zachte structuur

n Bereik: 200 m

n Laser klasse 2, energie < 1mW

n CE-goedgekeurd

n Voldoet aan de veiligheidsnorm EN 60825-1

n Wordt geleverd met etui, 2AAA-batterijen en een handleiding

Laserpointers LX 2 en LX 4

Laserpointer LX 2:

n Metallic houder

n Rode aan-uitknop

n Solide uitvoering

n Batterij: (AAA) battery SUM4R03

Laserpointer LX 4:

n Houder van zilver metaal

n Rode aan-uitknop

n Rode laserpunt: kan in een pijl worden 
veranderd door de laserkop te draaien

n Batterij: (AAA) battery SUM4R03

Vermogen: <1 mW, rode laserpunt, diameter ca. 4 mm, gecertificeerd volgens 
standaard EN 60825-1, bereik max: 100 m, CE-gekeurd, inclusief etui en batterijen

Attentie: 
Laserstraal – 
niet in de straal kijken!

Laserpresenter zwart Legamaster presenter: houd de aandacht van uw  
publiek vast en leid uw presentatie moeiteloos in  
goede banen met deze intuïtieve Legamaster presenter  
voor eenvoudige bediening van uw presentatie,  
compleet met een rode laseraanwijzer.

n Rode laserstip: draai de laserkop om van de stip een pijl te maken

n Incl. USB-ontvanger voor de besturing van presentaties

n Gecertificeerd volgens de norm EN 60825-1

n Afstandsbediening tot op 15 m

n Bereik: 100 m

n Batterij: (AAA) batterij SUM4R03

n Rode laserstip, diameter ca. 4 mm

n Zwarte behuizing en zwarte aan/uit-knop

n Inclusief hoes, batterijen en een gebruikershandleiding

Laserpointer Lengte Laser- 
klasse

Gewicht incl. 
batterijen

Art.nr.

LX 2 14 cm 2 56 g 7-575500

LX 4 14 cm 2 54 g 7-575700

Laserpointer Lengte Laser- 
klasse

Gewicht incl. 
batterijen

Art.nr.

LX 3 groen 15 cm 2 71 g 7-575600

Laserpointer Lengte Laser- 
klasse

Gewicht incl. 
batterijen

Art.nr.

Laser-presenter 13,8 cm 2 30 g 7-575800



123

19090605A

C

B

040302

   

Letters en cijfers

n Witte kunststof letters

n Afmeting doos: L 36 x B 25 x H 5 cm

Complete letterdozen:

n Onmisbaar voor gebruik met PREMIUM informatieborden

n Ieder teken wordt in een aantal geleverd dat overeenkomt met  
 de gebruiksfrequentie

n Doos met afzonderlijke vakken voor iedere letter

n Voor de inhoud, zie overzicht beneden

Aanvullende sets:

n Inhoud set is helft inhoud van complete doos

n Volledige set letters, cijfers en tekens in alle verkrijgbare formaten

n Het is alleen mogelijk de complete set met aanvullingen te bestellen

Legamaster – Accessoires voor informatie

T-kaarten

n Stevige kaart

n 240 grams karton

n Voorzijde gelinieerd, achterzijde blanco

n Pak van 100 stuks

n Verkrijgbaar in rood, blauw, groen, geel, oranje, roze en wit  
 (geef de kleurcode)

n Voeg de juiste kleurcode toe aan het art.nr.

geel oranje roze witrood blauw groen

Letterhoogte Tekens Art.nr.

H 12 mm 288 7-606100

H 20 mm 280 7-606200

H 30 mm 192 7-606300

Letterhoogte Tekens Art.nr.

H 12 mm 576 7-605100

H 20 mm 560 7-605200

H 30 mm 384 7-605300

Letterhoogte A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H 12 mm 24 8 8 16 32 8 8 8 16 8 16 16 16 24 16 8 8 16 16 16 16 16 8 8 8 8

H 20 mm 24 8 8 16 32 8 8 8 16 8 16 16 8 24 16 8 8 16 16 16 16 16 8 8 8 8

H 30 mm 16 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Letterhoogte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ! ? ( ) / - – “ €

H 12 mm 16 8 8 8 16 8 8 8 8 16 24 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8

H 20 mm 16 8 8 8 16 8 8 8 8 8 24 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8

H 30 mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 – – – 8 8

Voor planningsmodulen A B C Art.nr.

T.b.v. breedte   70 mm 61 mm 48 mm 83 mm 7-4752xx

T.b.v. breedte 101 mm 91 mm 79 mm 105 mm 7-4753xx
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129Legamaster – INTERACTIEVE OPLOSSINGEN

Interactieve oplossingen – om uw verhaal digitaal te ondersteunen
Legamaster biedt een uitgebreid assortiment interactieve oplossingen voor elke denkbare situatie, van interactieve samenwerking 
met collega’s in andere landen tot brainstorming in een huddle room en het delen van informatie in een zaal met een groot publiek. 

 ■ Annoteren en digitaal informatie delen… Supereenvoudig

 ■ Scherpe beelden geven uw presentatie een WOW-factor

 ■ betrek internationale collega's en werk samen in realtime en via elk apparaat aan hetzelfde project

 ■ Geen stress. Alles werkt intuïtief!

Hulp nodig bij het kiezen van de ideale interactieve Legamaster-oplossing? 

of ons complete interactieve 
assortiment bekijken in onze 
elektronische catalogus. 

 U kunt ons 24 uur 
per dag bereiken via :  

www.legamaster.com 

Onze verkoopteams staan altijd klaar om u te helpen. 
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Alles voor visueel 
presenteren en samenwerken.

Whiteboards, flipovers, glassboards, markers, accessoires en meer!

Catalogus 2020

Meer inspiratie nodig? Ga voor meer informatie over ons volledige assortiment naar 

www.legamaster.com
 Hoogwaardige en duurzame producten

 Minimaal 2 jaar garantie

 Uitmuntende dienstverlening voor, tijdens en na de aankoop 

 Tijdige levering

 Oplossingen voor elke behoefte en elk budget 

U1-U4_Traditional-Catalogue 2020.indd   1 10.10.19   13:15


	U1_NL
	001-007_Traditional-Catalogue 2020_NL
	008-043_Traditional-Catalogue 2020_NL
	044-061_Traditional-Catalogue 2020_NL
	062-077_Traditional-Catalogue 2020_NL
	078-087_Traditional-Catalogue 2020_NL
	088-101_Traditional-Catalogue 2020_NL
	102-123_Traditional-Catalogue 2020_NL
	124-128_Traditional-Catalogue 2020_NL
	U4_NL



