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Chameleon 
VisuWall

- Specificaties -

Creativiteit, samenwerking en informatie

Visualiseer uw plannen, ideeen en projecten op deze unieke whiteboard wand. De zwart afge-
lakte randen en ronde hoeken geven dit bord zijn karakteristeieke uiterlijk. 

VisuWall is een compleet product in één artikelnummer, inclusief een eenvoudig 
montagesysteem. VisuWall is verkrijgbaar in 3 verschillende lengtes.
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Algemeen

Artikelnummer
Aantal 
panelen

Aantal monta-
geplaten

Totale maat 
(BxH)

Aantal colli
Netto ge-
wicht(kg)

16006.001 3 9 2940x1980 mm 6 op pallet 111.81 kg

16006.002 4 12 392x1980 mm 8 op pallet 148.41 kg

16006.003 5 15 4900x1980 mm 10 op pallet 185.01 kg
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Technisch
Enkel paneelmaat  B980 x H1980 mm
Binnenpaneel gewicht 29.10 kg
Buitenpaneel gewicht 28.98 kg
Eigenschappen:   Magnetisch en droog uitwisbaar
  Geschikt voor zeer intensief gebruik
Montage:  Magnetische montageplaten
Maat montageplaten 30x30 cm
Gewicht montageplaten 2.5 kg
Garantie:  2 jaar
Garantie oppervlak:  Levenslang op perfecte wisbaarheid
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Opbouw

1. Oppervlak:  Wit emaille sheet van 0,4 mm dik (Indoor Air Quality Certified to   
  SCS-EC10.3-2014 v4.0)

2. Drager:  MDF 9 mm (FSC Mix Credit)
3. Backing:  0,4 mm gegalvaniseerd stalen achterplaat
4. Afwerking:  Buitenranden: zwart afgelakt, ronde hoeken (R=140)
   Binnenranden: wit afgelakt, rechte hoeken

5. Magneetvel:  Anisotroop magneet, 1,5 mm dik
6. Hechtlaag:   Dubbelzijdig zelfklever
7. Montageplaat:  Gegalvaniseerde stalen plaat van 3 mm dik, met schroefgaten

Chameleon VisuWall paneel

Magnetische montageplaat

6. Galvanised steel
5. Double-sided tape

4. Anisotropic magnet
3. Galvanised steel

2. MDF

3 mm

0,004 mm
1,5 mm

9 mm 10 mm Chameleon panel

Magetic mountingplate

1. Enamel

1
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9mm 10mm

Outer edging

Technische eigenschappen Smit Visual Emaille
• Gebakken op 800°C, wat resulteert in een spiegelglad oppervlak
• Voorzien van een dubbele laag emaille, wat roestvorming voorkomt.
• Magneethoudend voor alle soorten magneten
• Beschrijfbaar voor whiteboardmarkers, uitstekend wisbaar
• Krasvast



Verpakking
Panelen

Type: Krimpfolie

Inhoud 1 Chameleon whiteboard paneel

Verpakkingseenheid 1 collo

Materialen Krimpfolie, EPS stootblokken

Maten paneel + 3 cm breedte, 3 cm lengte, 4 cm hoogte 

Verpakkingsgewicht: ≤ 980 x 1480 mm: ± 1 kg

Verpakking
Magnetische montageplaten

Type: Kartonnen doos

Inhoud 3 Montageplaten, schroeven en pluggen

Verpakkingseenheid 1 collo

Maat +/- 30 x 30 cm

Verpakkingsgewicht 0.05 kg

Montage (magnetisch)
• 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 schroef-
kop voldoende verzonken is in de staalplaat, in verband met de magneet!
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FSC® gecertificeerd
Producent Smit Visual is FSC® gecertificeerd. Als gecertificeerd producent kunnen zij 
gecontroleerd aantonen dat de gebruikte materialen voortkomen uit verantwoord bos-be-
heer. 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

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

CO2 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.
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