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Kantoren lijken steeds meer op huiskamers, werkplekken zijn meer dan 

een standaard bureau en stoel; overleggen doen we niet alleen zittend, 

maar ook staand. De trend is duidelijk: een modern kantoor kent een 

diversiteit aan ruimte en inrichting, waar medewerkers zich thuis 

moeten voelen, tot in de kleinste details.
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Kantoren krijgen steeds meer de vorm van 
een modern woonhuis, met vernieuwende 
overlegplekken, moderne kleuren, zithoe-
ken en stiltewerkplekken. Het credo is vaak 
dat medewerkers zich op kantoor net zo 
thuis moeten voelen als in hun eigen huis. 
En zoals thuis de finesse in de details zit, 
zo is dat ook in de kantooromgeving. Roru 
Solutions brengt met het bedrukte White-
bord een vernieuwend concept op de markt, 
waarbij een bedrijf die details tot op de in-
dividuele werkplek kan laten terugkomen. 
Met de bedrukte Whiteborden is het name-
lijk mogelijk ook de muren van de werkplek 
een persoonlijke sfeer te geven, zonder in 
te boeten aan functionaliteit: het bord blijft 
beschrijfbaar en is magneethoudend. 

Milieuvriendelijk alternatief
Steeds meer facilitair managers en inko-
pers stellen duurzaamheidseisen bij het 
inkopen van producten. Bovendien wor-
den er steeds vaker eisen gesteld aan het 
duurzame gebruik van kantoorsupplies. 
Aangezien het Whitebord steeds opnieuw 
gebruikt kan worden, wordt het in toene-
mende mate ingezet bij meetings en ver-
gaderingen als alternatief voor de traditio-
nele, en papierverslindende flip-over. 

Communicatiemedium
Het Whitebord kan naar keuze worden 
voorzien van foto’s, teksten, kleuren, teke-
ningen of logo’s in allerlei kleuren. Voor 
een bedrijf kan het een middel zijn om 
hun (nieuwe) huisstijl overal terug te laten 
komen. Dus, wilt u (elementen of kleuren 
van) uw huisstijl terug zien komen in uw 
overlegruimtes, of bij iedere werkplek, dan 
kunt u het bedrukte Whitebord hiervoor 
inzetten.
Natuurlijk kan het Whitebord ook funge-
ren als reclamedrager, voor bedrijven die 
hun reclameboodschap op een subtiele 
manier willen uitdragen bij externe part-
ners. In beide gevallen is het Whitebord 
een volwassen communicatiemedium.

Accessoires
Het is voor de kwaliteit en de levensduur 
van het Whitebord erg belangrijk dat de 
goede accessoires worden gebruikt, zoals 
markers, wissers en schoonmaaksets. 
Het is mogelijk om diverse accessoires met 
de Whiteborden mee te bestellen. Een star-
terskit bestaat uit vier bordmarkers, een 
magnetische penhouder, een magnetische 
viltwisser met tien viltjes, tien magneten en 
een reinigingsspray. 

Proefbord
Indien een klant een proefbord wilt ont-
vangen, voorafgaand aan de definitieve 
bestelling, dan is dit tegen bepaalde voor-
waarden uiteraard mogelijk. Dit zal in 
principe alleen gebeuren bij grote aantal-
len. Een proefbord heeft dezelfde levertijd 
als een normale bestelling (4 tot 8 weken). 
RoRu Solutions levert de order desgewenst 
centraal of decentraal op meerdere vesti-
gingen af. Het is mogelijk achteraf extra 
Whiteborden bij te bestellen. |

Het Whitebord wordt bedrukt met behulp 
van sublimatietechniek, waardoor de kwa-
liteit van de tekst of afbeelding voor jaren is 
gegarandeerd. Sublimatie is een proces dat 
gebruik maakt van hittegevoelige inkten 
die een verbinding maken met een speciaal 
hiervoor gecoat oppervlak. Sublimatie-

inkten veranderen door hitte in een gas 
dat een verbinding aangaat met polyester 
of acryl. Het beeld dat op de Whitebord 
wordt gedrukt, bevindt zich dus niet aan de 
oppervlakte, maar maakt deel uit van het 
oppervlak. Hierdoor is de kwaliteit van de 
afbeelding gegarandeerd.

Het Whitebord wordt gemaakt van 
gesublimeerd staal (0,4 mm dikte) en 
is voorzien van een aluminium Softline 
profiel, met afgeronde kunststof hoe-
ken. Het Whitebord wordt geleverd in-
clusief ophangmateriaal en een afleg-
goot voor accessoires en markers. Meer 
informatie over levertijden en prijzen 
is te vinden op 
www.rorusolutions.nl

RoRu Solutions uit Kaatsheuvel heeft de ver-
kooprechten in de Benelux van de bedrukte 
Whiteborden. Zij heeft hiervoor een samen-
werkingsverband met Smit Visual Supplies 
uit Geldrop. RoRu Solutions is eveneens 
de initiatiefnemer van het concept Shop & 
Mail, een concept waarbij gepersonaliseerde 
producten worden aangeboden. Shop & Mail 
wordt in februari 2008 gelanceerd.

Voor meer informatie:

RoRu Solutions
Alm 52, 5172 CW Kaatsheuvel
tel. 0416 - 85 18 88
e-mail info@rorusolutions.nl
www.rorusolutions.nl
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