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Spelen met kleuren!
Een schoolbord of informatiebord dat opgaat in het interieur… of juist bedoeld is als 
eyecatcher in de ruimte. Kleur is sfeerbepalend in een school of klaslokaal. Chameleon 
Modular Pinning is een multifunctioneel concept waarbij whiteboards en prikborden 
met elkaar gecombineerd worden tot één oppervlak. 

Maak er iets moois van! 



Één geheel

Het Chameleon Modular concept bestaat uit frameloze panelen die aaneengesloten 
één oppervlak vormen. Zo lopen het prikoppervlak en het whiteboard oppervlak zonder 
diepteverschil in elkaar over. 

Vierkante magneetplaten op de achterwand houden de verschillende panelen strak 
tegen elkaar en tegen de wand.



Eenvoudig in onderhoud
door uitstekende wisbaarheid

Ultra strak oppervlak

Magneethoudend

Kras- en slijtagabestendig

Bacteriewerend

Brandwerend oppervlak

Graffiti- en vlekbestendig

Duurzaam product

Levenslange garantie op het 
oppervlak

Bestand tegen chemicaliën

De voordelen op een rij

Emaille whiteboard

Het whiteboardpaneel heeft een emaille oppervlak. Daardoor is het whiteboard levenslang 
perfect schoon te krijgen. Die garantie bieden we u. Het whiteboard is magneethoudend en 
krasvast.

Bulletin prikbrord

Het bulletin materiaal van Chameleon Modular Pinning bestaat volledig uit natuurlijke 
materialen, waarvan 45% gerecycled. Het basismateriaal van organisch kurk draagt bij 
aan een natuurlijk uiterlijk en een zeer lange levensduur. Het bulletin heeft bovendien een 
bijzonder zelfherstellend vermogen, waardoor prikgaatjes dichttrekken. 

Geschikt als prikbord

Zelfherstellend vermogen

Gemaakt van natuurlijke materialen, 
waarvan 45% gerecycled

Eenvoudig in onderhoud

Bacterieostatisch

Geeft kleur aan je whiteboard

Bulletin bestaat onder andere uit lijnolie, 
natuurkurk en pijnboomhars



Standaard en maatwerk

Het Chameleon Modular concept is verkrijgbaar in een eenvoudig en overzichtelijk 
standaardassortiment met 2 hoogtematen (118 cm en 198 cm) en enkele 
breedtematen.

Geen enkele school is echter standaard. Doordat de productie van dit product in 
Nederland plaatsvindt, zijn afwijkende maten net zo snel en makkelijk geleverd als 
het standaard assortiment. 

Paneelmaat cm Oppervlak Artikelnummer

198x118 Wit emaille 16001.023

198x118 Bullletin 11609.800 + kleurcode

198x59 Bulletin 11609.801 + kleurcode

118x88 Wit emaille 16001.029

118x88 Bullletin 11609.802 + kleurcode

118x44 Bulletin 11609.803 + kleurcode

Maatwerk Wit emaille 16001.996

Maatwerk Bulletin 11609.897 + kleurcode
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