
Chameleon
Digital Meets 
Analogue

info
WFT Logo Large



Digitalisering is uiteraard niet meer weg te denken uit de 

werkomgeving. En toch kan een goede werkvloer niet zonder 

analoog schrijven. Chameleon combineert het beste van 2 

werelden. 

De innovatieve oplossingen in deze brochure combineren digitaal presenteren met analoog 

schrijven. Daarmee kunt u alle ideeën die uit uw presentatie volgen direct visueel maken.  

Betrek uw collega’s, vergroot de samenwerking en creativiteit.

 

Hoe groter uw schrijfruimte hoe groter de impact van dit proces.

When digital  
meets analogue,  
creativity and  
collaboration are  
unleashed!
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Schrijfwand 
met digitale 
mogelijkheden
Creëer maximale werkruimte met Chameleon! 

Ruimte om analoog brainstormideeën uit te 

schetsen en processen visueel te maken.  

Én ruimte om die input digitaal te kunnen 

vertalen naar bijvoorbeeld een touchscreen, 

projector of allebei. Zelfs aan uw speakers, 

het audiovisueel aansturing systeem of een 

kleine webcam boven uw touchscreen wordt 

gedacht. In een schrijfwand van Chameleon 

smelten analoog en digitaal samen in een 

maatwerk designoplossing.
Schets met mogelijke digitale voorzieningen  

geïntegreerd in een whiteboard wand.

Voorbeeld van stopcontact geïntegreerd in een whiteboard.
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Een touchscreen is een optimaal middel om een digitale 

presentatie mee te geven. Maar komen er tijdens het 

presenteren nieuwe ideeën en aantekeningen, dan is een 

whiteboard daarvoor ideaal. Chameleon Surround is een 

whiteboard omlijsting om een touchscreen, ontworpen 

vanuit het oogpunt van design.

•  Schrijfoppervlak: hoge kwaliteit wit geëmailleerd staal 

(800˚C) voor zeer intensief en duurzaam gebruik.

• Magneethoudend en droog uitwisbaar.

• Randen (19mm) zwart afgelakt voor fraai contrast.

• Blind ophangsysteem in diepte verstelbaar

De afmetingen van de uitsnede voor uw touchscreen en 

het juiste ophangsysteem worden in overleg afgestemd. 

Art. Nr. Omschrijving
16005.100 Surround board: 118×238 cm (max. monitor H: 1000 mm / B: 1680 mm)
16005.101 Surround board: 118×268 cm (max. monitor H: 1000 mm / B: 1980 mm)

Maatwerk wat betreft afmetingen is mogelijk. 

76001.075 Ophangsysteem surround diepte tot wand 80 tot 116 mm 
76001.076 Ophangsysteem surround diepte tot wand 111 tot 187 mm Surround 
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Projectiebord geschikt voor 
pen-interactieve projectoren.
De frameloze afwerking zorgt 
dat het volledige bord voor 
projectie benut wordt. 

Projectiebord geschikt voor  
touch-interactieve projectoren.
De uitstulping aan de bovenzijde is bedoeld 
voor de touch sensor. Hierdoor kan het 
volledige bord voor projectie benut worden.

Chameleon Writing Extension Board.
Whiteboard met dezelfde hoogte als het 
projectiebord. Vergroot samenwerking en 
creativiteit in een vergadering.

Chameleon Projection Board
In grote ruimtes is leesbaarheid nogal eens een uitdaging. Dit Chameleon Projection Board 

biedt een oversized projectievlak van 88 of 100 inch (16:10 verhouding). In combinatie met 

de huidige generatie projectoren levert dit een verbluffende beeldkwaliteit. Het bord is 

geheel frameloos waardoor het prachtig opgaat in elk interieur.

Combineer het digitale projectiebord met het Chameleon Writing Extension Board in 

dezelfde hoogte. De combinatie met dit schrijfbord verhoogt samenwerking en creativiteit 

in meetings en brainstormsessies.

• De frameloze afwerking zorgt dat het volledige bord voor projectie benut wordt. 

• Oppervlak: Mica geëmailleerd, perfect voor projectie zonder hotspot en met grote kijkhoek.

• Magneethoudend en geschikt voor whiteboard markers.

• Randen (10mm) zwart afgelakt voor fraai contrast.

• Inclusief eenvoudig blind ophangsysteem.

Art. Nr. Versie   Maat (B/H)  Verhouding
16005.001 pen-interactive 189/118 cm 16:10
16005.002 pen-interactive 216/135 cm 16:10
16005.003 touch-interactive 216/135 cm 16:10
16005.004 touch-interactive 189/118 cm 16:10
16002.015 Extension Board 118/88 cm   
16002.016 Extension Board 135/88 cm

08
09



The 8 certainties 
of Chameleon

01 HOOGSTE 
KWALITEIT IN 
GEBRUIK

Schrijfoppervlak
Chameleon Writing is standaard voorzien van de 
allerhoogste kwaliteit geëmailleerd staal. Het 
schrijf-oppervlak is opgebouwd uit een dubbele laag 
emaille dat op 800˚C gebakken wordt.  Dit biedt u de 
volgende garanties:
•  Perfecte beschrijfbaarheid en droog 

uitwisbaarheid met een garantie voor 25 jaar!  
Het schrijfoppervlak is porievrij waardoor inkt 
geen kans heeft zich op te hopen.

• Krasvast door de uitgebakken toplaag.
•  Geen enkele kans op roesten door de  

dubbele laag emaille.
•  Magneethoudend, geschikt voor alles  

soorten magneten.

Projectieoppervlak
Chameleon projectieoppervlak is gemaakt van de 
allerhoogste kwaliteit Mica geëmailleerd staal, 
perfect voor projecteren zonder hotspot en met  
een grote kijkhoek. Mica is krasvast, 
magneethoudend en geschikt voor whiteboard 
markers (wissen middels spray of vochtige doek)

02 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.

03STIJLVOL 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.

05 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.

07 100% 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). Smit Visual is de 
enige whiteboard producent ter wereld die deze 
duurzame standaard kan waarmaken.

08MADE 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.

06 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.

04MODULAIR 
KOPPELBAAR TOT 
ELK FORMAAT

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 afmetin-gen van uw ruimte.
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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 www.smit-visual.com

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.
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