
Je wilt het beste uit elke leerling 
halen. Wij helpen je verder. 
Met adviezen die aansluiten bij jouw 
dagelijkse praktijk. 
En met digitale presentatiemiddelen 
die je lessen onweerstaanbaar 
maken. Zoals bijvoorbeeld de 
touchscreens van CTOUCH: 
gemaakt voor de toekomst, 
eenvoudig te bedienen en alleen 
bij ons voor de allerlaagste prijs!

START

Laat touchscreens 
jouw lessen nog meer 
verrijken!

En met digitale presentatiemiddelen En met digitale presentatiemiddelen 

 en alleen 
de allerlaagste prijs!

En met digitale presentatiemiddelen 

 en alleen 
de allerlaagste prijs!



T 088 410 10 30 dpm@derolfgroep.nlWij denken graag met je mee! www.derolfgroep.nl

 Je klas is en blijft een veilige plek 
Kinderen zijn onbesuisd. Daarom zijn de CTOUCH Laser Air + 
schermen voorzien van veiligheidsglas en hebben ze afgeronde 
hoeken. De bijbehorende liften stoppen automatisch bij elke 
aanraking.  

 We letten op je energierekening
De CTOUCH Laser + is het enige touchscreen met een officieel 
energielabel. De ingebouwde Ambient lichtsensor zorgt voor 
extra energiebesparing.
 
 
 

 

 Je kunt bij ons ook trainingen volgen
Wil je meer uit je touchscreen halen? Samen met OinO-Advies 
bieden we uitstekende trainingen aan. Van Office365 tot de 
nieuwste onderwijskundige toepassingen. 

 Leren wordt een beleving
Het weergaloze geluid van JBL zorgt voor een extra verrijking 
van je lessen.  

 We helpen je altijd verder
Kom je ergens niet uit? Onze Infodesk bruist van de product-
kennis. Voor ingewikkelde problemen of storingen staan onze 
specialisten en servicemonteurs voor je klaar.  

Naast CTOUCH leveren wij ook andere merken zoals o.a. 
Promethean, Viditouch en Legamaster.

ONZE BOVENBOUWFAVORIET:  
• In hoogte verstelbaar
• Ideaal voor klassikaal lesgeven
• Optioneel met vijfvlaks oplossing en / of ingebouwde pc 

Meest populaire bovenbouw oplossing Onze prijs

70 inch CTOUCH Laser Air + met  
geïntegreerde JBL speakers  
(80 watt), ingebouwde Android 
module en voorzien van snelle 
touchtechniek voor optimale 
flexibiliteit. € 2300

In hoogte verstelbare Balancebox 
voor een veilige en snelle 
handmatige in hoogte verstelling.

€ 699

5 meter kabelset ter 
waarde van €60 GRATIS

Aansluitpaneel KEM HDMI Set
ter waarde van €70 GRATIS

Montage op locatie incl. reiskosten 
en klein montagemateriaal ter 
waarde van  € 345 GRATIS

Totaal  € 2999

ONZE ONDERBOUWFAVORIET:  

• In hoogte verstelbaar
• Ideaal voor het werken in groepjes
• Optioneel verrijdbaar en / of met ingebouwde pc

Meest populaire onderbouw oplossing Onze prijs

55 inch CTOUCH Laser Air + met  
geïntegreerde JBL speakers  
(80 watt) en voorzien van snelle 
touchtechniek voor optimale 
flexibiliteit. € 1300

Veilige lift die automatisch stopt 
bij weerstand (anti-collision). € 699

5 meter kabelset ter 
waarde van €60 GRATIS

Aansluitpaneel KEM HDMI Set 
ter waarde van €70 GRATIS

Montage op locatie incl. reiskosten 
en klein montagemateriaal ter 
waarde van  € 345 GRATIS

Totaal € 1999

Onze alles-in-één oplossing
Kies het CTOUCH Laser Air + combinatiepakket dat bij jouw situatie past.  

De modellen zijn in meerdere formaten beschikbaar. 
Profiteer van de allerlaagste prijs en 7 jaar garantie! 

EXTRA 

VOORDELIG 

Maatje meer?
Vraag ook onze scherpe prijs op van de 65 inch variant. 

Maatje meer?
Vraag ook onze scherpe prijzen op voor een  
75 of 86 inch variant.

Prijzen zijn exclusief btw.
Actie geldig t/m 31 juli 2018 of zolang de voorraad strekt.
Wil je een offerte voor grotere aantallen? Neem dan contact met ons op 
voor een aantrekkelijke offerte.


