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het innovatieve 
presentatieborden systeem

Youboard biedt:
 
■ Een oerdegelijke constructie.
 
■  Een traploos, in hoogte verstelbaar systeem.
 
■ Volledige bereikbaarheid en hanteerbaarheid 
 voor iedereen. 
 
■ Geschikt voor alle gangbare digitale 
 bordsystemen en ultra short throw beamers. 
 
■ Geen hinderlijke schaduwwerking door 
 toepassing van een ultra short throw beamer. 
 
■  Montage mogelijkheden voor geïntegreerd 
 geluidssysteem.  

■ Vandalismebeperking door vergrendeling van 
 het systeem in hoogste positie.

Youboard is onder andere 
in gebruik bij de volgende 
instellingen:
 
• Het College Vos, Vlaardingen 
• BonaventuraCollege, Leiden 
• Basisschool Louise de Colligny, Vlissingen 
• Stedelijk Gymnasium, Leiden 
• Augustinus College, Groningen
• Mare College, Leiden 
• Pr. Willem Alexander School, Nieuwerkerk aan den IJssel
• CBS Boterdorp, Bergschenhoek 
• OBS Sparrenhoek, Bergschenhoek 
• School met de Bijbel, Aalst 
• Atlas Onderwijsgroep, Rijswijk 

Deze brochure wordt u aangeboden door:



Het Youboard presentatieborden systeem is ontwikkeld op basis van een digitaal 
interactief schoolbord. Deze interactieve totaaloplossing is tot stand gekomen 
om docenten en trainers te kunnen ondersteunen in alle vereisten binnen het 
leslokaal. Instructie met uitgebreide audio visuele interactieve mogelijkheden 
voorziet het lesgeven hierdoor van extra dimensies. 
 
Het principe van het populaire, traditionele en in hoogte verstelbare vijfvlaks 
bord, is niet veranderd. Youboard heeft een ijzersterke pylonenconstructie, 
die op de grond wordt bevestigd en aan de muur wordt gefixeerd. De traploze 
verstelling is standaard, de contragewichten in de pylonen waarborgen stabiliteit 
van de totale opstelling. Youboard is geschikt voor alle gangbare merken digitale 
borden. Voor meer specifieke informatie en verkoopadressen, verwijzen wij u 
naar de website www.you-board.nl

multifunctioneel  
presentatieborden  
systeem voor 
scholen, bedrijven 
en instellingen   
Youboard is een bordonafhankelijk presentatie-
systeem, dat de didactische voordelen van een 
digitaal bord combineert met het gemak van een 
traditioneel vijfvlaks bord. 
 
De unieke en ijzersterke constructie, het in hoogte 
verstelbaar bordframe met ruimte voor ‘ultra short 
throw’ beamer en geluidssysteem, maakt Youboard 
een eenvoudig en efficiënt presentatiesysteem.

Youboard in hoogste positie 
In de hoogste stand kan het bord op slot worden gezet.

Youboard constructie
•  Degelijk uitgevoerde onderdelen
•  Veilig in gebruik
•  Traploos in hoogte verstelbaar

Youboard in laagste positie 
Deze stand is efficiënt en gebruiksvriendelijk tijdens onder-
houd, bijvoorbeeld aan de beamer.

Youboard vergrendeling 
Standaard cilinderslot achter het bord voor een veilige en 
effectieve vergrendeling van de constructie.

www.you-board.nl

Universele beamerbracket 
Installatie van alle gangbare beugels en ultra short throw 
beamers is mogelijk.

Youboard opties: 
•  CPU houder voor geïntrigeerde mini pc
• Aluminium goot
• Extra handgreep 
• Liniering op zijborden

We’ll frame your board !


