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לוח מחיק מזכוכית הוא פתרון מושלם עבור עסקים, משרדים, מפעלים, כיתות לימוד, אולמות כנסים ואפילו בתים פרטיים. 
בקטלוג Bclear תמצאו מבחר לוחות זכוכית מחיקים לרבות לוחות מחיקים במגוון מידות, לוחות מחיקים בטכניקות התקנה 
שונות, לוחות מחיקים לבנים, לוחות מחיקים צבעוניים )כולל לוחות זכוכית שחורים ולוחות זכוכית שקופים(, לוחות זכוכית 

ניידים, לוחות זכוכית יוקרתיים ועוד.

 חברת Bclear משווקת לוחות זכוכית מחיקים בסטנדרטים הגבוהים בעולם מבחינת איכות. כל הלוחות עשויים מזכוכית 
Extra Clear מחוסמת, ללא ריכוז עופרת, ותודות לכך נהנים מגימור מבריק וצבע לבן כשלג )בבחירת לוח זכוכית מחיק 
לבן(. הלוחות זמינים עם אחריות ל-10 שנים ומותקנים על ידי המתקינים המורשים שלנו. לוחות זכוכית מחיקים אינם סופחים 

את הצבע ושומרים על מראה מרהיב למשך שנים )גם בשימוש רב(. 

ת י כ ו כ ז ת  ו ח ו ל



S H A P E

עם התקנה נסתרת
לוח זכוכית לבן מעוגל

י  ט נ ג מ ק  י ח מ
Shape

מחיקות מדהימה ללא השארת סימנים ועמידות לאורך עשרות שנים.	 

אחריות של 10 שנים על המחיקות.	 

יתרונות: 

85*85 ס"מ 90*120 ס"מ  |   100*150 ס"מ  |  

גדלים:

משטח כתיבה איכותי ומעוצב בצורה עגולה )אובלי(, עשוי מזכוכית בטיחותית 
מחוסמת, אקסטרה קליר )Extra Clear(, עם אטימות מקסימלית לחדירת 

.Bclear Shape חומרים בעובי 4 מ"מ, מסדרת



I N V I S I B L E

עם התקנה נסתרת
לוח זכוכית לבן

י ט נ ג מ ק  י ח Invisibleמ

מחיקות מדהימה ללא השארת סימנים ועמידות לאורך עשרות שנים.	 

אחריות של 10 שנים על המחיקות.	 

כולל מחזיק טושים מהודר.	 

יתרונות: 

120*200 ס"מ  |  100*180 ס"מ  |  100*150 ס"מ  |  80*130 ס"מ

גדלים:

משטח כתיבה איכותי ומעוצב, עשוי מזכוכית בטיחותית מחוסמת, אקסטרה 
קליר עם אטימות מקסימלית לחדירת חומרים בעובי 4 מ"מ.



C L A S S I C

לוח 
לבן
זכוכית

י נט ג מ ק  י ח מ

Classic משטח כתיבה איכותי ומעוצב עשוי מזכוכית בטיחותית מחוסמת, אקסטרה
קליר עם אטימות מקסימלית לחדירת חומרים בעובי 4 מ"מ.

מחיקות מדהימה ללא השארת סימנים ועמידות לאורך עשרות שנים.	 

אחריות של 10 שנים על המחיקות.	 

ניתן להתקין לאורך או לרוחב.	 

כולל מחזיק טושים מהודר.	 

יתרונות: 

60*90 ס"מ   | 90*120 ס"מ     | 100*150 ס"מ     | 120*200 ס"מ  

גדלים:



C L A S S I C

לוח 
שחור

זכוכית
ק  י ח מ
י ט נ ג מ

Classic

משטח כתיבה איכותי ומעוצב עשוי מזכוכית בטיחותית מחוסמת, אקסטרה 
קליר עם אטימות מקסימלית לחדירת חומרים בעובי 4 מ"מ.

מחיקות מדהימה ללא השארת סימנים ועמידות לאורך עשרות שנים.	 

אחריות של 10 שנים על המחיקות.	 

ניתן להתקין לאורך או לרוחב.	 

כולל מחזיק טושים מהודר.	 

יתרונות: 

90*120 ס"מ  |  60*90 ס"מ

גדלים:



מחיקות מדהימה ללא השארת סימנים ועמידות 	 
לאורך עשרות שנים.

אחריות של 10 שנים על המחיקות.	 

כולל מחזיק טושים מהודר שקוף.	 

ניתן להתקין לאורך או לרוחב.	 

יתרונות: 

משטח כתיבה איכותי ומעוצב בצבעי פסטל, עשוי 
מזכוכית בטיחותית מחוסמת, אקסטרה קליר עם 
80*130 ס"מאטימות מקסימלית לחדירת חומרים בעובי 4 מ"מ.

גדלים:

צבעים: 

לוח זכוכית
פסטל

מגנטי ק  מחי

Color

C O L O R



C L A S S I C

משטח כתיבה איכותי ומעוצב בצבעים שונים, עשוי מזכוכית בטיחותית 
מחוסמת, אקסטרה קליר )Extra Clear(, עם אטימות מקסימלית לחדירת 

חומרים בעובי 4 מ"מ.

מחיקות מדהימה ללא השארת סימנים ועמידות לאורך עשרות שנים.	 

אחריות של 10 שנים על המחיקות.	 

ניתן להתקין לאורך או לרוחב.	 

יתרונות: 

60 ס"מ  *60   | 60 ס"מ   *40

גדלים:

צבעים: 

לוח 
קטן
זכוכית

מגנטי מחיק 

Mini
בצבעים 
שונים



לוח 
חלבי

זכוכית
שקוף מחיק 

Frost משטח כתיבה איכותי ומעוצב עשוי מזכוכית בטיחותית מחוסמת, אקסטרה
קליר )Extra Clear(, עם אטימות מקסימלית לחדירת חומרים בעובי 5 מ"מ.

מחיקות מדהימה ללא השארת סימנים ועמידות לאורך עשרות שנים.	 

אחריות של 10 שנים על המחיקות.	 

כולל מחזיק טושים מהודר.	 

ניתן להתקין לאורך או לרוחב.	 

יתרונות: 

100*180 ס"מ 100*150 ס"מ  |   90*120 ס"מ  |  

גדלים:

F R O S T



משטח מחיק מגנטי דו צדדי על גלגלים 
באיכות גבוהה

זכוכית מחוסמת, אקסטרה קליר בצבע לבן שלג.	 

משטח דו צדדי.	 

כולל מחזיק טושים מהודר.	 

גלגלי סיליקון לשמירת על ריצפת פרקט.	 

משמש להדרכות, הרצאות, ישיבות ועוד.	 

יתרונות: 

100*150 ס"מ 90*120 ס"מ  |  

גדלים:

נייד על גלגלים

לוח זכוכית
י ט נ ג מ ק  י ח מ

לוח תצוגה נייד על גלגלים בעל משטח לבן מחיק ומגנטי דו-צדדי
מזכוכית באיכות גבוהה מאוד.

זכוכית מחוסמת, אקסטרה קליר בצבע לבן שלג.	 

רגל טלסקופית מתכווננת לכיוון גובה הלוח.	 

מאפשר ניוד נוח ממקום למקום.	 

ניתן לנעול את הגלגלים.	 

כולל מחזיק טושים מהודר.	 

משמש להדרכות, הרצאות, ישיבות ועוד.	 

יתרונות: 

70*100 ס"מ

גדלים:

נייד על גלגלים

לוח 
זכוכית

מגנטי מחיק 

פליפ צ'ארט 



גדלים:   60*90 ס"מ

לוח

בד
נעיצה

צבעים: 

ת ר ג ס מ א  ל ל
לוח נעיצה

שעם

ץ ע ת  ר ג ס מ
לוח נעיצה

שעם

נקי. עיצוב  מבד  איכותי  נעיצה   לוח 
ללא מסגרת פינות מעוגלות דקורטיביות. 

לשימוש משרדי או ביתי.

לוח שעם איכותי יצוק ללא מסגרת בעיצוב נקי 
המשתלב בכל קיר. לשימוש ביתי או משרדי.

ס"מ  90 *60   | ס"מ    60 *40 גדלים: 

לוח שעם יצוק איכותי עם מסגרת עץ 
דקורטיבית. לשימוש ביתי או משרדי.

גדלים: 60*90 ס"מ



ם
אביזרי

מחיק ח  ללו

מחק מגנטי
מחק ללוח מחיק - מתאים ללוח זכוכית ולוח לבן רגיל	 

מגנטי! מתמגנט ללוח מגנטי	 

קל ואיכותי	 

 	Bclear - של המותג ביקליר

מגנטי מגנטללוח 

מגנט Bclear עשוי מזכוכית - ללוח מגנטי	 

מגנט חזק במיוחד )Super Magnet( - מתאים ללוח זכוכית	 

קוטר מגנט 2.5 ס"מ	 

5 צבעים לבחירה	 

זכוכית

י ט נ ג מ ח  ו ל מפלסטיק ל
מגנט כפתור מפלסטיק	 

מגנט חזק במיוחד )Super Magnet( - מתאים ללוח זכוכית מגנטים	 

קוטר מגנט 2 ס"מ	 

5 צבעים לבחירה	 

מגנט כפתור
טושים מחיקים

בעל פיגמנט חזק ונראה למרחקים 	 

מתנקה בקלות	 

בעלי ראש עגול	 
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