
Customized printed whiteboards
De nieuwe presentatieoplossing 
van Legamaster!
• Zorg dat uw boodschap altijd duidelijk overkomt, met producten van Legamaster

•  Breed productassortiment voor visuele communicatie, van ‘klassieke’ presentaties tot 

interactieve oplossingen

• Meer dan 60 jaar ervaring in visuele communicatie   

• Ontwerp, kwaliteit, innovatie en duurzaamheid

• Gecertifi ceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001

Welkom in de wereld van visuele 
communicatie
Om overtuigend te zijn, moet een boodschap helder en overzichtelijk worden gepresenteerd. Legamaster 

is een gerenommeerd specialist in de markt voor visuele communicatie en lid van de edding group. Wij zijn 

van mening dat een product iets is dat in een fabriek wordt gemaakt, terwijl een merk iets is dat door een 

klant wordt gekocht. Het gigantische assortiment bijzonder praktische, goed doordachte producten van 

Legamaster omvat niet alleen allerlei verschillende standaard whiteboards, maar ook een nieuw concept 

voor whiteboards die u met uw eigen creativiteit kunt invullen: ‘Your art, our work’ (‘Uw kunstwerk, ons 

drukwerk’). Bezoek ons online en ontdek onze uitgebreide keuze aan kwalitatief hoogwaardige oplossin-

gen voor visuele communicatie. 

Legamaster, brand of the edding group

Magnetisch 

Hoe werkt het?

Uw kunstwerk, ons drukwerk
Legamaster biedt u de mogelijkheid uw ideeën visueel weer te geven met behulp van een online tool. 

Ga naar www.yourartourwork.com en laat uw creativiteit de vrije loop!

De productfoto’s in deze brochure zijn voorbeelden van op maat bedrukte whiteboards van Legamaster.  Vraag een Legamaster dealer 

om een prijsopgave voor een op maat gemaakt whiteboard.*

*Hulp nodig bij het ontwerp?
Legamaster biedt ondersteuning als er geen compatibel artworkbestand beschikbaar is, of als u wel een idee voor een bordindeling, 

maar geen foto of ontwerp heeft. Neem contact op met uw Legamaster dealer of ga naar www.yourartourwork.com voor hulp met het 

ontwerp of advies over andere niet-standaard maten en speciale ontwerpen.

your Art 
      our
   Work!
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Beschrijfbaar 

Droog uitwisbaar 



ACCENTS sportborden verkrijgbaar in diverse maten, van 30 x 40 cm tot 90 x 120 cm

PREMIUM onderwijsborden  verkrijgbaar in diverse maten, van 45 x 60 cm tot 120 x 180 cmMake your point
with your design
Een mooi plaatje, zelfs zonder de presentatie

Nog te fotograferen: 3. Setting ‘aan het werk’ op locatie 2

Ontwerp uw eigen whiteboard en maak een blijvende indruk.

Legamaster heeft een uitgebreid aanbod voorbedrukte 
borden. Kies een ontwerp en voeg daar uw eigen logo of 
clublogo aan toe!

Speciaal bedrukte whiteboards

Voorbedrukte whiteboards
Talloze ontwerpen
• Sportborden

• Zakelijke borden

• Onderwijs borden

Kwaliteitsopties
• ACCENTS

• PREMIUM

Oneindig veel 
mogelijkheden
• Lege whiteboards waarop 

het ontwerp van uw keuze 

kan worden gedrukt.

• Van kleine persoonlijke 

ontwerpen tot compleet 

bedrukte borden.

• Fullcolour drukwerk of 

watermerk.

Kwaliteitsopties
• ACCENTS

• PREMIUM

Productfoto’s zijn voorbeelden van speciaal bedrukte whiteboards van Legamaster. 
Voor meer informatie en opties kunt u contact opnemen met Legamaster.

Productfoto’s zijn voorbeelden van voorbedrukte whiteboards van Legamaster. 
Voor meer informatie en opties kunt u contact opnemen met Legamaster.

•  Speciaal bedrukte whiteboards geven uw (kantoor)muren een persoonlijk tintje zonder afbreuk te 
doen aan de functionaliteit: alle borden kunnen droog worden schoongeveegd en zijn magnetisch

• Laat uw bord bedrukken met foto’s, tekst en logo’s; allemaal in fullcolour!
• Toon elementen van uw corporate identity in alle vergaderruimtes en kantoren
• Maak een professionele indruk
• Draag een reclameboodschap uit
• Oneindig veel ontwerpen; tevens voorbedrukte whiteboards verkrijgbaar

Speciale opties
• Bedrijfslogo

• Clublogo

Voorbedrukte whiteboards

Speciaal ontworpen whiteboards

Maten
• ACCENTS: 

verkrijgbaar in 

diverse maten, van 

30 x 40 cm tot 

90 x 120 cm

• PREMIUM: 

verkrijgbaar in diverse 
maten, van 30 x 45 cm 

tot 120 x 180 cm

Hoe het werkt
Voor meer informatie, 

zie ommezijde.

Uw kunst
• Uitermate nauwkeurig grafi sch werk

• Inkt op waterbasis; milieuvriendelijk oplosmiddel

• Levendige en bijzonder heldere kleuren

• Fullcolour of als watermerk

•  Planning, decoratie, publiciteit, onderwijs, corporate 

identity… elk denkbaar ontwerp!

Ons werk
• Magnetisch whiteboardoppervlak van gelakt staal

•  Whiteboardoppervlak kan droog worden schoongeveegd

•  5 jaar garantie op het bordoppervlak indien gebruikt in 

combinatie met accessoires van Legamaster

•  Wordt geleverd met: één boardmarker; pennengootje; 

bevestigingsset; bevestigingsinstructies

Hockey, handbal, ijshockey, voetbal, basketbal.

Kruisjes, hardlopende anatomieman, staande anatomieman, raster, notenbalken. • Magnetisch

• Lichtgewicht

• Zonder frame

•  Kan langs de randen worden 

bedrukt

ACCENTS KWALITEIT SPECIFICATIES

• Magnetisch

• Aluminium frame

•  Kan alleen binnen het frame 

worden bedrukt

PREMIUM KWALITEIT SPECIFICATIES
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