Chameleon
Writing Walls
- Specificaties -

Grenzeloos schrijfoppervlak
Doordat deze schrijfborden frameloos zijn kunnen ze eindeloos aan elkaar gekoppeld worden met
een minimale naad. Dit modulaire systeem biedt de vrijheid om het formaat van een whiteboard aan te passen aan de ruimte en inrichting. Van een enkel whiteboard tot aan een volledige schrijfwand; denk groot!
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Bordoppervlakken
MATERIAALSOORT

TOEPASSING

VOORDELEN

Wit emaille

Ideaal voor schrijven

Hoogste kwaliteit schrijfoppervlak voor whiteboards

Krijt grijs/groen
(ook een emaillestaal)

Krijten

Het klassieke krijtbord kent geen beter basismateriaal dan dit emaillestaal

Sublimatiestaal
(gelakt staal)

Sublimeren
(bedrukken)

Ideaal om de mooiste full colour afbeeldingen te combineren met een
schrijftoepassing

MATERIAALSOORT

TOEPASSING

VOORDELEN

GLANSGRAAD
De hotspot (hinderlijke reflectie
bij projecteren)wordt bepaald door
oppervlaktemateriaal, lichtsterkte
en afstand tot de beamer

Mica wit (ook een
emaillestaal)

Ideaal voor projectie

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

Luster level: ongeveer 20% (GS45°),
5° gain: ongeveer 1,8

Hybride (ook een
emaillestaal)

Geschikt voor schrijven Een gulden middenweg voor diegenen die
op hetzelfde materiaal willen schrijven en
en semi-projectie
projecteren

Luster level: ongeveer 50% (GS45°)

Garantie
•
•
•

Emaille oppervlakken: 25 jaar garantie op beschrijfbaarheid en droog uitwisbaarheid
Gelakt staal (sublimatiestaal): 1 jaar garantie op beschrijfbaarheid en droog uitwisbaarheid
Bord: 2 jaar

Technisch eigenschappen Smit Visual emaille
•
•
•
•
•

Gebakken op 800°C, wat resulteert in een spiegelglad oppervlak
Voorzien van een dubbele laag emaille
Magneethoudend voor alle soorten magneten
Beschrijfbaar voor whiteboardmarkers, uitstekend wisbaar
Krasvast

-2-

Opbouw
Chameleon paneel
1. Oppervlak:		
		
2. Drager:		
3. Backing:		
Afwerking:		

Wit emaille sheet van 0,4 mm dik (Indoor Air Quality Certified to
SCS-EC10.3-2014 v4.0)
MDF 9 mm (FSC Mix Credit)
0,4 mm gegalvaniseerd stalen achterplaat
Wit afgelakte randen

Magnetische montageplaat
4. Magneetvel:		
Anisotroop magneet, 1,5 mm dik
5. Hechtlaag: 		
Dubbelzijdige zelfklever
6. Montageplaat:		
Gegalvaniseerde stalen plaat van 3 mm dik met gaten voor
		schroefbevestiging

3 mm

6. Verzinkt staal
5. Dubbelzijdig zelfklever
4. Anisotroop magneet
3. Verzinkt staal

0,004 mm
1,5 mm

9 mm

2. MDF

1. Emaille
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10 mm

Magetische montageplaat

Chameleon paneel

(Maatwerk) whiteboardwand
Voor inmeten wordt geadviseerd om dit niet door de klant te laten uitvoeren. Wij kunnen u
voorzien van een training om dit in te meten en de juiste paneelverdeling te maken.
Uiteraard kunnen wij het inmeten voor u verzorgen.

Toleranties
Hoewel producent Smit Visual te allen tijde streeft naar optimale maatvastheid, dient er
rekening gehouden te worden met minimale toleranties in maten en haaksheid.

Montage (magnetisch)
•

Producent levert met elke Chameleon whiteboardwand een projectspecifieke montagetekening (zie voorbeeld in bijlage 1).
• Panelen zijn onderling eenvoudig uit te lijnen.
• Montage is eenvoudig door de klant uit te voeren, maar geadviseerd wordt om de
montage door de producent uit te laten voeren. Vraag hiervoor naar een offerte.
• Het is aan te raden zuignappen te gebruiken (artikelnummer: 51508.010).
• De wand dient volledig vlak en vrij van obstakels te zijn.
Let op: Geleverde schroeven en pluggen zijn geschikt voor solide stenen muren. In geval
van andere wanden dient u geschikte montagematerialen te kiezen! Zorg daarbij dat de
schroefkop voldoende verzonken is in de staalplaat, in verband met de magneet!
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Montagevideo
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CO 2 neutraal
Chameleon whiteboard wanden worden volledig CO2 neutraal geproduceerd in de lokale
fabriek in Geldrop, Nederland. Producent Smit Visual onderneemt concrete acties om de
uitstoot van CO₂ te verminderen. De overgebleven uitstoot wordt gecompenseerd door het
aanplanten van bos via de wereldwijd erkende organisatie Trees For All.

FSC® gecertificeerd
Producent Smit Visual is FSC® gecertificeerd. Als gecertificeerd producent kunnen zij
gecontroleerd aantonen dat de gebruikte materialen voortkomen uit verantwoord bosbeheer. Bovendien is het hout in de hele keten, vanaf het bos tot aan het eindproduct,
traceerbaar. Voor meer informatie over specifieke FSC labelling op productniveau, vraag
naar een toelichting.

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.

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

Bijlage 1

Montagevideo
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50 mm

50 mm

+31(0)40 - 280 85 00
+31(0)40 - 286 76 15
info@smit-visual.nl
www.smit-visual.com

1700 mm

4x schroef 4x40

4x Ø 6mm
4x plug 6mm

Klant:

Aantal montageplaten: 8

Afmeting (BxH): 3180x1700 mm

Order nummer:

Magneetplaat
300x300mm

Omschrijving:

Aantal schroeven en pluggen: 32
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ATTENTIE!
Geleverde schroeven en pluggen zijn geschikt
voor solide stenen muren. In geval van andere
wanden dient u geschikte montagematerialen
te kiezen! Zorg daarbij dat de schroefkop voldoende verzonken is in de staalplaat, in verband
met de magneet!

1060 mm

Aantal: 1

3180 mm

Aantal panelen per wand: 3

