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“Ik wil een werkwand die zo groot is dat ik met mijn team verschil-
lende procesonderdelen overzichtelijk met elkaar kan verbinden. We 
willen erop kunnen schrijven, plakken en hangen. En als ik de wand 
niet nodig heb? Dan vouw ik hem op en rijd hem uit beeld.”

Deze uitspraak zou van menig teammanager kunnen zijn die op zoek 
is naar optimale samenwerking en creativiteit in zijn of haar team.

Verrijdbaar werkoppervlak van 3,5 meter breed
De Chameleon Harmonica Workwall heeft uitgevouwen een 
werkoppervlak van ruim 3,5 meter breed. Denk groot omdat het kan! 
De whiteboard panelen zijn bovendien magneethoudend zodat er 
veelzijdig gewerkt kan worden met o.a. scrummagneten en andere 
magnetische accessoires.

Volgens de grondleggers van het Agile Manifest leidt 
het gebruik van procesvisualisatie op een analoge 
werkwand tot méér efficiëntie en transparantie. 
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Ingeklapt neemt dit 
product niet meer 
ruimte in dan 120 cm 
breed en 18 cm dik. 



Veel organisaties zien de voordelen van een open kantoor waar 
samenwerking en kruisbestuiving tussen teams plaatsvindt. 
Tegelijkertijd willen teams zich tijdelijk af kunnen zonderen om een 
sprint of teamoverleg te houden, zonder daarbij andere medewerkers 
te storen. De Harmonica Workwall dient als scheidingswand met de 
mogelijkheid om een zijde van akoestische viltpanelen te voorzien. 



• Gemaakt van gerecyclede PET-flessen
• Akoestische waarden:ɑαw 0,25 | NRC 0,30 | Class D
• Te gebruiken als prikbord én magnetisch voor glasbordmagneten
• Nieuw: bedrukt PET-vilt
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Wit emaille whiteboard Grijs krijtbord Groen krijtbord Bedrukt whiteboard

Emaille whiteboard oppervlak Akoestisch PET-vilt

• Levenslang garantie op perfecte wisbaarheid bij gebruik van 
whiteboardmarkers

• Krasvast en magneethoudend
• Makkelijk te onderhouden met reguliere whiteboard kits
• Bacteriewerend oppervlak

Bedrukt whiteboard
• Gelakt sublimatiestaal; 5 jaar garantie
• Krasvast oppervlak; inkt zit in het oppervlak
• Kleurvaste opdruk
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Akoestisch PET-viltNieuw - Bedrukt PET-vilt

Bedrukt PET-vilt
Personaliseer de Harmonica Workwall met een eigen 
bedrukking op het akoestisch PET-vilt
• (Bedrijfs)logo
• CI
• Sprekende (sfeer)beelden
• Deel een boodschap
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