
Stoepborden
Met een stoepbord val je op tussen de  menigte, de ultieme winkelreclame! Je hebt de keuze uit   
6 fantastische stoepborden, mét of zonder poster. 

Spatwaterdicht klapbord
Dit A-model is dé klassieker onder de stoepborden. Het klapbord is zeer stabiel,  ideaal voor binnen- en buitenpresentaties 
en moeiteloos te verplaatsen. Beide zijden zijn voorzien kliklisten. Posters zijn 
hierdoor in een handomdraai te wisselen. Het klapbord is vervaardigd van mooi 
geanodiseerd aluminium.

Kleur Zilver
Materiaal Geanodiseerd aluminium
Drukwerk Poster A1
Afmeting 84,6 x 59,4 cm
Netto gewicht 11 kg
Opzettijd Circa 2 minuten
Overig Bestand tegen wind en regen

Schanierstuk Kliklijst

Spatwaterdicht swingbord met aluminium dwarspoten
Dit stabiele bord op een aluminium statief is eenvoudig verplaatsbaar. De stevige veren bieden een goede weerstand 
tegen krachtige winden, Wat het swingbord met aluminium voet zeer geschikt maakt voor uw buitenpresentatie. Door 
het handige wisselmechanisme zijn posters binnen ‘no time’ te vervangen. Het swingbord met aluminium voet is 
vervaardigd van mooi geanodiseerd aluminium.

Kleur Zilver
Materiaal Geanodiseerd aluminium
Drukwerk Poster A1 / A0
Afmeting A1 84,6 x 59,4 cm / A0 118,8 x 84,6 cm
Netto gewicht A1 16,6 kg / A0 20,4 kg
Opzettijd Circa 2 minuten
Standaard Bord en aluminium voet
Overig Bestand tegen wind en regen

Kliklijst Voet met stevige vering
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Spatwaterdicht swingbord met vulbare watertank
Dit stoepbord is voorzien van een vulbare watertank op wieltjes. Dit maakt het tot een zeer stabiel en mobiel systeem. 
De stevige veren bieden een goede weerstand tegen krachtige winden; zeer geschikt voor buitenpresentaties. Dus 
door het handige wissel mechanisme zijn posters binnen ‘no time’ te vervangen. Het swingbord met watertank is 
vervaardigd van mooi geanodiseerd aluminium en heeft een kunststof voet.

Kleur Zilver
Materiaal Geanodiseerd aluminium en kunststof
Drukwerk Poster A1 / A0
Afmeting A1 84,6 x 59,4 cm / A0 118,8 x 84,6 cm
Netto gewicht A1 11,4 kg / A0 17,5 kg
Opzettijd Circa 2 minuten
Standaard Bord en watertank
Inhoud watertank A1 24 liter / A0 46 liter
Overig Bestand tegen wind en regen

Kliklijst Stevige vering Watertank op wieltjes

100 procent waterdicht swingbord met aluminium dwarspoten 
Dit swingbord met aluminium onderstel is makkelijk verplaatsbaar en 100% waterdicht. De stevige veren bieden 
weerstand tegen regen en wind. Het bord heeft mooi afgewerkte hoeken en een een voudig te openen kliklijst. Hierdoor 
zijn posters binnen ‘no time’ te vervangen. Het swingbord is vervaardigd van mooi geanodiseerd aluminium en heeft 
een kunststof voet.

Kleur Zilver
Materiaal Geanodiseerd aluminium en metallic grijs kunststof
Drukwerk Poster A1 / A0 / B2 / B1
Afmeting  A1 (84,1 x 59,4 cm), A0 (118,9 X 84,1 cm), B2 (50 x 70,7 cm),  

B1 (70,7 x 100 cm)
Netto gewicht A1 (9,8 kg), A0 (18,4 kg), B2 (10,0 kg), B1 (13,0 kg)
Opzettijd Circa 5 minuten
Standaard Bord en onderstel
Overig 100% waterdicht

Zilveren frame Aluminium dwarspoten
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100 procent waterdicht swingbord met vulbare watertank
Dit stoepbord is zeer stabiel door de vulbare watertank en is door de stevige veren bestand tegen weer en wind. 
De kliklijst van het bord is afgewerkt met mooi afgewerkte hoeken en eenvoudig te openen. Hierdoor zijn posters 
binnen ‘no time’ te vervangen. Het swingbord is vervaardigd van mooi geanodiseerd aluminium en heeft een   
kunststof watertank.

Kleur Zilver
Materiaal Geanodiseerd aluminium en kunststof
Drukwerk Poster A1 / A0 / B2 / B1
Afmeting  A1 (84,1 x 59,4 cm), A0 (118,9 X 84,1 cm), B2 (50 x 70,7 cm), 
 B1 (70,7 x 100 cm)
Netto gewicht A1 (13,4), A0 (18,4 kg), B2 (12,8 kg), B1 (17,6 kg)
Opzettijd Circa 5 minuten
Standaard Bord en watertank
Inhoud watertank A1 (30 liter), A0 (36,5 liter), B2 (30 liter), B1 (36,5 liter)
Overig 100% waterdicht

Vering Watertank op wieltjes

100 procent waterdicht swingbord met vulbare watertank (zwart)
Dit stoepbord is zeer stabiel door de vulbare watertank en is door de stevige veren bestand tegen weer en wind. De 
kliklijst van het bord is afgewerkt met mooi afgewerkte hoeken en eenvoudig te openen. Hierdoor zijn posters binnen 
‘no time’ te vervangen. Het swingbord is vervaardigd van mooi zwart geanodiseerd aluminium en heeft een kunststof 
watertank.

Kleur Zwart
Materiaal Geanodiseerd aluminium en kunststof
Drukwerk Poster A1 / A0 / B2 / B1
Afmeting  A1 (84,1 x 59,4 cm), A0 (118,9 X 84,1 cm), B2 (50 x 70,7 cm),  

B1 (70,7 x 100 cm)
Netto gewicht A1 (13,4), A0 (18,4 kg), B2 (12,8 kg), B1 (17,6 kg)
Opzettijd Circa 5 minuten
Standaard Bord en watertank
Inhoud watertank A1 (30 liter), A0 (36,5 liter), B2 (30 liter), B1 (36,5 liter)
Overig 100% waterdicht

Kliklijst Watertank op wieltjes
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