
STAS
bedrukte borden

Wat kan STAS voor uw wandinrichting 

betekenen?

• nooit meer boren

• geen wandschade

• eindeloos herinrichten zonder gereedschap

• gebruiksvriendelijk

• duurzaam gebouwbeheer

• aanvullende producten zoals whiteborden

• deskundig advies, ook op locatie

• professioneel montageteam

Kijk op www.stasprojecten.nl & www.stasgroup.com
of neem contact op met ons verkoopteam via
T +31 (0)40 292 48 48 | E contact@stas.nl



Vele mogelijkheden

Uiteraard heeft een bedrukt bord ook alle 

functionaliteiten van een normaal whitebord; 

magnetisch, beschrijfbaar en droog uitwisbaar. De 

kwaliteit van de kleuren blijft volledig behouden. 

Ophangmateriaal en afleggoot worden standaard 

meegeleverd. 

Borden kunnen bedrukt worden vanaf A4 formaat 

tot een formaat van 120 x 300 cm (!) en alles 

daartussen.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Het assortiment behorend bij de schilderij ophangsystemen 

bevat tevens handige accessoires, zoals onder andere: 

bedrukte planborden.

Als whiteboard leverancier met jarenlange ervaring bieden 

wij u nu een nog grotere meerwaarde; wij kunnen uw 

whiteboard volledig uniek maken door deze van een 

persoonlijke bedrukking te voorzien. Van een eenvoudig 

logo tot een complex full colour planbord of zelfs een 

gedetailleerde landkaart.

Bedrukte borden zijn ideaal voor een zorginstelling, bij u op 

kantoor, op school, in een kinderdagverblijf, in een industriële 

omgeving of gewoon voor bij u thuis!

STAS bedrukte borden

Kijk op www.stasprojecten.nl & www.stasgroup.com
of neem contact op met ons verkoopteam via
T +31 (0)40 292 48 48 | E contact@stas.nl



ONTWERP UW EIGEN WHITEBOARD !

 

Als whiteboard producent met jarenlange ervaring bieden wij u nu een nog 
grotere meerwaarde; wij kunnen uw whiteboard volledig uniek maken door 
deze van een persoonlijke bedrukking te voorzien. Van een eenvoudig logo 
tot een complex full colour planbord of zelfs een gedetailleerde landkaart; 
niets is ons te gek.

Onze eigen (grafische) productiefaciliteit helpt u van begin tot eind om het u zo 

eenvoudig mogelijk te maken. Doordat wij alles ‘in huis’ ontwikkelen en produceren 

kunnen wij snel schakelen, met o.a. snelle levertijden als gevolg.

Bedrukte borden zijn ideaal voor bij u op kantoor, op school, in een kinderdagverblijf, 

in de sportkantine, bij een zorginstelling, in een industriële omgeving of gewoon voor 

bij u thuis!

Kies zelf uw ontwerp en lever dit bij ons aan, wij zorgen voor de rest. 

Is het voor u niet mogelijk zelf een digitaal ontwerp op te (laten) maken en bij ons aan 

te leveren? Geen probleem! Onze grafische afdeling helpt u graag. Wilt u het in één 

kleur of in full colour laten drukken; wij draaien onze hand er niet voor om. U betaalt 

zelfs geen meerprijs; uw kosten blijven gelijk.

  

Uiteraard heeft een bedrukt bord ook alle functionaliteiten van een normaal 

whitebord; magnetisch, beschrijfbaar en droog uitwisbaar. De kwaliteit van de kleuren 

blijft volledig behouden. Ophangmateriaal en afleggoot worden standaard 

meegeleverd. Borden kunnen bedrukt worden vanaf A4 formaat tot een formaat van 

120x300 cm (!) en alles daartussen.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Enkele voorbeelden van populaire bedrukkingen:

• Logo van uw organisatie  • Sportvelden    

• (Industriële) planschema’s       • Memobord

• Hoge resolutie foto’s        • Welkomsbord     

• Activiteitenbord • Verbeterbord    

• Landkaarten • Toernooischema

Maak een schets

Wij verwerken de schets tot 
een digitaal bestand

Na goedkeuring
volgt productie

Alle gewenste maten mogelijk!     
Populaire maten: (h x b)

1    60 x   90 cm

2    90 x 120 cm

3    90 x 180 cm

4  100 x 100 cm

5  100 x 150 cm

6  100 x 200 cm

7  120 x 120 cm

8  120 x 150 cm

9  120 x 180 cm

10  120 x 200 cm

11  120 x 240 cm

12  120 x 300 cm

Ontwerp

Resultaat

Wens

Logo van uw organisatie.pdf   

Stas picture hanging systems
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