HANDIG VOOR IEDEREEN

ME-CLIP INFO RAIL
KN8632
De Me-Clip voegt een
extra persoonlijk en mooi
vormgegeven element toe aan
het Info Rail systeem. Voor elk
kind een eigen clip, met de
mogelijkheid om er de eigen
naam op te zetten.
Per 10
(€ 8,22) € 9,95

de info rail
144 cm

De Info Rail is het ideale presentatiesysteem
voor
kaarten,
posters,
tekeningen en foto’s aan de wand. Het
presenteren van documenten kan op
een nette en georganiseerde manier.
Met dit systeem hoeven wanden
niet beschadigd te worden door
duimspijkers, plakband e.d. en is het
wisselen van tekeningen of posters
snel en eenvoudig. Dit ophangsysteem
is onmisbaar geworden in klaslokalen
en gangen van scholen en wordt
ingezet als de ideale etalage voor
kindercreaties.

Inclusief
4 witte
magneetjes in
de vorm van
een muisje!

Info Rail aluminium

KJ8628 ALU 100 CM
(€ 18,97) € 22,95

KK8629 ALU 200 CM
(€ 37,19) € 45,00

Info Rail wit

KL8630 WIT 100 CM
(€ 18,97) € 22,95

KM8631 WIT 200 CM
(€ 37,19) € 45,00

(€ exclusief) € INCLUSIEF

Dit handige haakje
klik je heel
eenvoudig op de
Info Rail!
CLIPHANGER
INFO RAIL
KP8633
De Clip Hanger is een klein
haakje welke aan de Info Rail
geklikt kan worden. Ideaal voor
knutselwerkjes van kinderen
die niet in de Info Rail passen
maar welke wel gepresenteerd
mogen worden.

KAARTJESRAIL WIT
KR8634
Dit verticale presentatiesysteem
neemt weinig ruimte in, waardoor
het op vele plekken gebruikt
kan worden. De Card Rail is een
ophangsysteem voor bijvoorbeeld
kaarten en foto's. Ze kunnen aan
beide zijden in de rail geschoven
worden. De Card Rail is tevens
voorzien van een magnetische
strip om zo ook op de rail zelf iets te
kunnen bewaren.

Per 10

Per stuk

(€ 3,26) € 3,95

(€ 24,75) € 29,95
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