Chameleon
Writing
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Chameleon: design en functionaliteit
in perfecte harmonie!
De kameleon gaat prachtig op in zijn omgeving door zijn kleur aan te passen, Smit
Visual gaat nog een stap verder. Speel eindeloos met kleur, vorm en grootte.
Onze Chameleon Writing lijn combineert de functionaliteit van een Whiteboard
voor het eerst met stijlvol interieurdesign.
Smit Visual beschikt als eerste en enige Nederlandse producent over de techniek
om whiteboards zonder profiel te vervaardigen. Dit geeft ons de mogelijkheid om
letterlijk elke gewenste vorm uit een whiteboard te snijden. En nog belangrijker:

Don’t scale the size of
your ideas to the size
of your whiteboard

het geeft u de eindeloze creatieve vrijheid het ontwerp aan te passen aan uw
eigen visie op interieur.

We make it visible
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Chameleon Writing

Sharp

Chameleon Writing panelen hebben standaard

Eindeloos schrijfoppervlak in iedere gewenste

een schrijfoppervlak van hoge kwaliteit wit

maat. De Sharp panelen bieden de mogelijkheid

geëmailleerd staal (800˚C). Dit staat garant

één enkel schrijfoppervlak te creëren uit

voor een lange levensduur en maakt de

meerdere individuele panelen. Dit resulteert in

panelen geschikt voor zeer intensief gebruik.

een vrijwel naadloze modulaire schrijfwand.

Een garantie van 25 jaar op het

Hierdoor kan aaneengesloten over het gehele

schrijfoppervlak is hierbij de standaard.

oppervlak van de wand geschreven worden.
Sharp panelen hebben een maximaal formaat
van 118x298 cm.

Naast wit emaille behoren
schrijfoppervlakken als krijt grijs of groen,

Curve

projectieoppervlakken of een bedrukt
oppervlak tot de mogelijkheden. Al deze

Panelen met zwarte randen voor een fraai contrast.

schrijfoppervlakken zijn magneethoudend,

De afgeronde hoeken geven de panelen een

beschrijfbaar en droog uitwisbaar.

elegante verschijning. Deze panelen zijn uitermate
geschikt om wanden op uw werkplek om te

De standaard panelen zijn verkrijgbaar in

toveren naar een decoratief en tegelijkertijd

2 uitvoeringen:

functioneel geheel. Curve panelen hebben een
maximaal formaat van 118x298 cm.
Sharp
Schrijfoppervlak
Afwerking
		
		
Afmeting paneel

wit emaille
wit afgelakte randen,
rechte hoeken.
Skyline Parijs uitgesneden.
85 x 210 - 298 cm

Sharp

Curve
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Curve
Schrijfoppervlak
Afwerking
		
Afmeting paneel

wit emaille
zwarte randen,
afgeronde hoeken (R=20).
116 x 227 cm

Sharp
Schrijfoppervlak wit emaille
Afwerking 	wit afgelakte randen,
rechte hoeken.
Afmeting paneel 97 x 285 cm

Chameleon
Writing
We make it visible
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Chameleon
Writing Bedrukt
Magneethoudend, beschrijfbaar en droog
uitwisbaar. Breid de creatieve invulling van uw
schrijfwandoplossing uit met een (full colour)
opdruk naar wens. Levendige, kleurrijke prints

Chameleon Writing

met veel contrast, een functionele planning of
eenvoudigweg het toevoegen van uw logo;
alles is mogelijk. Onze grafische afdeling helpt
graag met het ontwerpen van uw persoonlijke
bedrukking. Een compleet eigen design
aanleveren kan uiteraard ook.
Vraag naar de mogelijkheden.

Sharp
Schrijfoppervlak sublimatiestaal
Afwerking 	wit afgelakte randen,
rechte hoeken, bedrukking
in rechter onderhoek.
Afmeting paneel 118 x 290 cm
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Sharp
Schrijfoppervlak:
Rechter 3 panelen: wit emailstaal met ruitjes
Linker 3 panelen: groen geëmailleerd staal (krijtbord)
Afwerking:
wit afgelakte randen, rechte hoeken.
Afmeting paneel 100 x 292 cm

Sharp
Schrijfoppervlak
Linker 3 panelen:
Rechter paneel:
Afwerking
		
Afmeting paneel

mat-wit projectiestaal
wit emailstaal
wit afgelakte randen,
rechte hoeken.
100 x 292 cm
We make it visible
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Don’t scale the
size of your ideas
to the size of your
whiteboard

Curve
Schrijfoppervlak
Afwerking
		
Afmeting paneel

wit emaille
zwarte randen,
afgeronde hoeken (R=20) .
100 x 292 cm

Uitsnede uit paneel ‘uw logo’ met daarachter
een sheet in de kleur van het logo.

We make it visible
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Chameleon Writing

Sharp
Schrijfoppervlak wit emaille
Afwerking
wit afgelakte randen
Afmeting paneel 101 x 285 cm
Uitsnede uit panelen voor plaatsing beeldscherm.

Disclaimer : Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit
deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Smit Visual
Supplies B.V. worden overgenomen of vermenigvuldigd. Smit Visual Supplies B.V. is
niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik
van de informatie in dit document.

Smit Visual Supplies B.V.
Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
The Netherlands
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+31(0)40 - 280 85 00
+31(0)40 - 286 76 15
info@smit-visual.nl
www.smit-visual.nl

