H AN DIG V O O R I EDER EEN

Visuele communicatie op school
Voor al uw informatie: activiteiten, berichten, interne reglementen,
schoolkalender, hygiëne- en gedragsregels, ...
Geschikt voor prikborden, klaslokalen, secretariaten, keuken, toiletten, ...

A
A

Handige labels om op kisten, kasten of rolkisten te
bevestigen. Jouw symbool of omschrijving zit stevig
geklemd in de plastic pochette!

B

Verzorgde en goed
georganiseerde
communicatie!

LABELHOUDER POCHETTES

A. POCHETTE MAGNETISCH EFFEN

Transparante mapjes om op dozen, laden of
mapjes te kleven waarin je zelf een document kan schuiven.
Kenmerken: Inclusief: 35 blanco naambordjes.
Zelfklevend.
B. Afmetingen: 9 x 9 cm.

Magnetische pochette om gemakkelijk te gebruiken en
te plaatsen. Enkel de rand losmaken om het document in
te schuiven en terug sluiten.
Kenmerken: Zelfklevende en herpositioneerbare rug,
staand of liggend. Ook magnetisch!
Afmetingen: A4-formaat.
BL (Blauw), GL (Geel), GR (Groen), RD (Rood), ZW (Zwart)

NE8397+kleurcode 

Set van 2 (€ 11,03)

VK5002 

C.
€ 13,35

Etiketten met een plastic film
die beschermt tegen vuil en
vochtigheid

D

Set van 30 (€ 36,16)

€ 43,75

Afmetingen: 14 x 10 cm.

VJ5001 

Herbruikbare personalisatie met zelfklevende rug
8 x 4,5 cm

BESCHERMENDE ETIKETTEN
Ideaal om voorwerpen, boeken, schriften te personaliseren.
Het etiket heeft een beschermende plastic film tegen vocht en vuil.
Kenmerken: Op maat gesneden en zelfklevend.
D. Afmetingen: L/b: 4 x 6 cm.

MJ8384 

Set van 18 (€ 3,31)

€ 4,00

Set van 8 (€ 2,85)

€ 3,45

Afmetingen: L/b: 6 x 8 cm.

MM8387 

16

€ 43,75
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E

E.

Set van 30 (€ 36,16)

IN DE KIJ KE R

F. AFFICHEERKADERS
Kleurrijke labels om op kisten, kasten of elders in het lokaal
aan te brengen.
Kenmerken: Vijf kleuren naar keuze, zelfklevende rug die zich
gemakkelijk hecht op alle gladde ondergronden.
Afmetingen: 8 x 4,5 cm.
BL (Blauw), GL (Geel), GR (Groen), RD (Rood), WT (Wit)

NG8399+kleurcode 

Set van 4 (€ 5,74)

(€ exclusief)

€ 6,95

€ inclusief

