
Chameleon Custom
Writing Walls

NL



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

Analoog schrijven op whiteboards leidt tot effectievere samenwerkingsprocessen, 

creatievere oplossingen en meer transparantie binnen projecten. daarbij geldt: hoe 

groter het schrijfoppervlak, hoe functioneler. Visual managementmethoden als 

Scrum en Agile maken whiteboardwanden zelfs bijna onmisbaar binnen 

organisaties.

Stimuleer samenwerking, creativiteit en informatiedeling met de inspirerende 

werkplekoplossingen van Chameleon. Als enige whiteboardproducent bieden wij 

emaille whiteboardwanden geheel op maat aan. Als een echte kameleon past de 

wand zich moeiteloos aan in de ruimte. Speel eindeloos met vorm, kleur of 

grootte.

Chameleon: design en functionaliteit  

in perfecte harmonie!
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We make it visible



Skyline Parijs 
Schrijfoppervlak wit emaille
Afwerking   wit afgelakte randen,
  rechte hoeken. 
  Skyline Parijs uitgesneden.
Afmeting wand   340 x 210 - 298 cm (B x H)

Hoogste kwaliteit is 

onze standaard
Chameleon Writing panelen hebben standaard 

een schrijfoppervlak van hoge kwaliteit wit 

geëmailleerd staal (verhit tot 800˚C). Dit staat 

garant voor een lange levensduur en maakt de 

panelen geschikt voor zeer intensief gebruik. 

Een garantie van 25 jaar op het 

schrijfoppervlak is hierbij de standaard.

Naast wit emaille behoren 

schrijfoppervlakken als krijt grijs of groen, 

projectieoppervlakken of een bedrukt 

oppervlak tot de mogelijkheden. Al deze 

schrijfoppervlakken zijn magneethoudend, 

beschrijfbaar en droog uitwisbaar.

Eindeloos schrijfoppervlak in iedere gewenste 

maat. Chameleon biedt de mogelijkheid één enkel 

schrijfoppervlak te creëren uit meerdere 

frameloze panelen. Dit resulteert in een vrijwel 

naadloze modulaire whiteboard wand. Om de wand 

exact passend in de ruimte te verwerken, 

beschikken wij over de techniek om de panelen in 

elke maat te snijden tot een maximum van 118 x 

298 cm per paneel.

Maatwerk is wat 

Chameleon uniek maakt

Uniek aan Chameleon whiteboard wanden is de 

mogelijkheid om ze bij te laten dragen aan 

interieurbeleving. Bijvoorbeeld door het uitsnijden 

van een bepaalde vorm of merklogo, door een 

bedrukking op het whiteboard of door de randen 

af te lakken in een bepaalde kleur. Uitsnedes 

kunnen daarnaast functioneel toegepast worden. 

Zo kunnen een beeldscherm, lichtschakelaar of 

webcam perfect passend in de whiteboard wand 

verwerkt worden.

Personaliseren
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HOOGSTE KWALITEIT IN GEBRUIK

Chameleon whiteboards en whiteboardwanden 
zijn standaard voorzien van de allerhoogste 
kwaliteit geëmailleerd staal. Het 
schrijfoppervlak is opgebouwd uit een dubbele 
laag emaille waardoor roestvorming geen 
enkele kans heeft. De dubbele lagen worden 
op 800˚C gebakken, dat voor een krasvaste 
toplaag zorgt. Chameleon Writing heeft 
een perfecte beschrijfbaarheid en droog 
uitwisbaarheid met een garantie voor 25 jaar! 
Het schrijfoppervlak is porievrij waardoor inkt 
geen kans heeft zich op te hopen. De producten 
zijn geschikt voor alle soorten magneten.
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100% DUURZAAM EN FSC® GECERTIFICEERD

Chameleon Writing voert een 100% CO2 neutraal beleid. De organisatie treft 
diverse concrete maatregelen om CO2 uitstoot terug te dringen. De uitstoot 
die overblijft wordt jaarlijks gecompenseerd door een gecertificeerde 
investering in bossen. Daarnaast is Smit Visual FSC® gecertificeerd 
(Licentiecode FSC-C137061, vraag naar verkrijgbaarheid). 
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MADE IN THE NETHERLANDS

De productie van Chameleon whiteboards 
vindt geheel plaats in Geldrop in Nederland. 
Dit garandeert een snelle levering,  
zeer grote flexibiliteit in maatwerk en 
bovendien zicht op een maatschappelijk 
verantwoord productieproces.
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PERSONIFICEREN MET UW 
EIGEN UNIEKE ONTWERP
Chameleon Writing biedt verschillende 
mogelijkheden om uw eigen unieke 
whiteboard te creëren dat niemand anders 
heeft. Laat uw eigen logo uitsnijden in het 
whiteboard of ontwerp een uitsnede aan de 
bovenzijde. Ook fullcolour bedrukking van 
het whiteboard is mogelijk.
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ZEER EENVOUDIGE MONTAGE

Een van de uitgangspunten van Chameleon 
Writing is een eenvoudige montage die voor 
iedereen geschikt is. Het ophangsysteem 
is volledig uitgedacht en maakt gebruik 
van twee soorten bevestigingen. Het ene 
is een simpel haaksysteem met slechts 2 
onderdelen: een haakprofiel aan de muur en 
een haakprofiel aan het bord. Het andere is 
een even simpele magnetische bevestiging 
die ervoor zorgt dat het whiteboard 
eenvoudig recht gehangen kan worden.

MODULAIR KOPPELBAAR TOT ELK FORMAAT
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Chameleon Writing whiteboards zijn zeer 
eenvoudig te koppelen, naast elkaar of boven 
elkaar. Daardoor ontstaat een vrijwel naadloze 
whiteboardwand die op maat gemaakt kan 
worden naar de afmetingen van uw ruimte.
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STIJLVOL IN ELK INTERIEUR

Chameleon Writing schrijfborden zijn op een 
unieke wijze gesneden waardoor ze geen 
omlijsting in de vorm van een frame nodig 
hebben. De strakke frameloze randafwerking 
geeft Chameleon een tijdloos design. Of het 
nou een creatieve brainstormkamer is, een 
sfeervol klaslokaal of een designinrichting van 
een boardroom; Chameleon Writing past zich 
moeiteloos aan binnen de ruimte.

CO2

Neutral

100%

Vraag naar de 
beschikbaarheid

Chameleon emaille vs. alternatieven
Doe het in één keer goed! Met een emaille whiteboardwand van Chameleon heeft u 
gegarandeerd langer dan 25 jaar een schoon en decoratief schrijfoppervlak. Oppervlakken met 
folie of gelakt staal zijn bij intensief gebruik al na zo’n 2 jaar onherstelbaar vies en onleesbaar.

DE 8 ZEKERHEDEN VAN CHAMELEON WRITING

MATERIAALSOORT TOEPASSING VOORDELEN

Emaille Ideaal voor schrijven Hoogste kwaliteit schrijfoppervlak voor 
whiteboards

Mica wit (ook een 
emaillestaal) Ideaal voor projectie 

Ideale eigenschappen voor projectie 
zonder spiegeling. Geschikt voor nat 
wissen middels een spray

Hybride (ook een 
emaillestaal)

Geschikt voor schrijven 
en semi-projectie

Een gulden middenweg voor diegenen die 
op hetzelfde materiaal willen schrijven en 
projecteren

Krijt grijs/groen (ook 
een emaillestaal) Krijten Het klassieke krijtbord kent geen beter 

basismateriaal dan dit emaillestaal

Sublimatiestaal Sublimeren (bedrukken)
Ideaal om de mooiste full colour 
afbeeldingen te combineren met een 
schrijftoepassing

Verschillende oppervlakken voor 
verschillende toepassingen:
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STRAK OPPERVLAK CREËERT RUST

Whiteboardverf, -folie of andere 
schrijfoplossingen resulteren vaak in een 
onregelmatig, hobbelig en dus onrustig ogend 
oppervlak. Het oppervlak van Chameleon 
Writing is gegarandeerd spiegelglad, wat 
resulteert in een strakke schrijfwand of 
whiteboard. Dit oogt niet alleen fraai, maar 
creëert ook rust binnen het interieur.
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Op maat gemaakte panelen
Schrijfoppervlak:  wit emaille
Afwerking:     wit afgelakte randen,  

 rechte hoeken.
Afmeting wand:  291 x 285 cm (B x H)

Een 13 meter lange whiteboardwand
Schrijfoppervlak:  wit emaille
Afwerking:     wit afgelakte randen,  

 rechte hoeken.
Afmeting wand:   1375 x 115 cm (B x H)

Oneindig 
Schrijfoppervlak 
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We make it visible



Let your 
corporate identity 
shine through

Ingebouwd whiteboard met logo uitsnede
Schrijfoppervlak:  wit emaille
Afwerking:    wit afgelakte randen,  
   rechte hoeken.
   Logo uitsnede met grijze 
   sheet erachter.
Afmeting wand:   354 x 210 cm (B x H)

Corporate 
Branding
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We make it visible



Schrijfwand met uitsparing voor display
Schrijfoppervlak:   wit emaille
Afwerking:    wit afgelakte randen, afgeronde   
   buitenhoeken (R=100). Uitsnede   
   met dezelfde radius als display (R=5).
Afmeting wand:   344 x 228 cm (B x H)

Schrijfwand met uitsparing voor display
Schrijfoppervlak:   wit emaille
Afwerking:    wit afgelakte randen, rechte   
   hoeken. Uitsnede met dezelfde   
   radius als display (R=8). Zijkanten   
   afgewerkt met stroken whiteboard.
Afmeting wand:   490 x 248 cm (B x H)

Digital meets Analogue
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Bedrukt whiteboard
Schrijfoppervlak:  sublimatiestaal
Afwerking:     wit afgelakte randen, 

rechte hoeken, bedrukking 
in rechter onderhoek.

Afmeting wand:  354 x 290 cm (B x H)

Chameleon Printed
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Magneethoudend, beschrijfbaar en droog 

uitwisbaar. Breid de creatieve invulling van uw 

schrijfwandoplossing uit met een (full colour) 

opdruk naar wens. Levendige, kleurrijke prints 

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.

Chameleon  
Writing Bedrukt



COLLABORATION

CREATIVITY

Project planning

Explain

Visual Management

Standup meeting

Together

Scrum

Agile

Brainstorm

Grow

Ideas

Think big

Mindmap

Open

Visualize

To-do list

Ask feedback

Status

Be transparant
What’s your plan?

Educate

Improve 
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SHARING INFORMATION



Smit Visual B.V.
Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
The Netherlands

T +31(0)40 - 280 85 00
F +31(0)40 - 286 76 15
E info@smit-visual.nl
W chameleonwriting.nl

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


