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Get your 
ideas moving

Ideeën worden beter gedragen binnen de 

organisatie als ze zichtbaar zijn voor iedereen. 

De verplaatsbare schrijfborden van Chameleon 

brengen informatie letterlijk tot aan ieder bureau. 

Goed design past in elk interieur! Door het stijlvolle design en luxe afwerking 

mogen deze borden gezien worden, maar ze gaan tegelijkertijd als een 

kameleon op in het interieur!
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Chameleon Mobile

Design en functionaliteit in dienst van elkaar! 

Dit elegante whiteboard is verrijdbaar, waardoor 

het makkelijk bij elke werkplek getrokken kan 

worden. Zeker in een open kantoortuin, waar 

bureau’s vaak niet direct aan een muur staan, 

komt de functie van een mobiel en op zichzelf 

staand schrijfbord goed tot zijn recht. Met oog 

voor esthetiek is er veel aandacht geschonken 

aan funtiontionele details. 

 Door keuze uit de kleuren blauw, grijs of wit 

kunt u dit product op laten vallen of op laten 

gaan in het interieur. Elke kleur frame heeft zijn 

eigen bijpassende kleur glas of bulletin.  

Het emaille oppervlak is in alle gevallen wit.
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 Chameleon Mobile heeft twee 

functionele zijdes. Voor beide zijdes kan, 

los van elkaar, gekozen worden voor een 

gekleurd glasoppervlak, een wit emaille 

oppervlak of een bulletin prikoppervlak.
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De stalen voet en aluminium bordframe zijn beide mat 
gepoedercoat en geven het product een zachte finishing 
touch. Dat maakt dit bord een eyecatcher die tegelijkertijd 
moeiteloos opgaat in het interieur. 

De warme cognackleur van de echt 
buffelleren treklus biedt een fraai 
contrast tegen de strak ogende 
schrijf- en prikoppervlakken.

Door gebruik van een weggewerkt 
transparant skatewieltje lijkt de 
Chameleon Mobile te zweven over de vloer. 
Zowel voor harde als zachte ondergrond. 

Eigenschappen:

•  Het oppervlak bevat 4 mm dik gehard veiligheidsglas in de kleur van het frame

•  Ontvang 25 jaar garantie op perfecte droog uitwisbaarheid

•  Magneethoudend voor glasbordmagneten

•  Glas heeft een sterkere weerspiegeling dan emaille 

Schrijfoppervlak 

Glas

Wit frame
Voet + Bordframe RAL 9016
Glas RAL 9003

Blauw frame
Voet + bordframe RAL 5024
Glas RAL 10761

Grijs frame
Voet + bordframe RAL 7073
Glas RAL 7M45
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Wit frame
Voet + Bordframe RAL 9016
Emaille wit

Blauw frame
Voet + bordframe RAL 5024
Emaille wit

Grijs frame
Voet + bordframe RAL 7073
Emaille wit

Wit frame
Voet + Bordframe RAL 9016
Bulletin 2206

Blauw frame
Voet + bordframe RAL 5024
Bulletin 2214

Grijs frame
Voet + bordframe RAL 7073
Bulletin 2209

Eigenschappen:

• Emaille is krasbestendig doordat het op 800˚C gebakken is

• Ontvang 25 jaar garantie op perfecte droog uitwisbaarheid

• Magneethoudend voor alle magneten

• Emaille heeft minder weerspiegeling dan glas 

• Whiteboardinkt geeft op emaille de beste leesbaarheid

Eigenschappen:

• Bulletin is een kwaliteitsproduct dat lange tijd mooi blijft

• Prikgaatjes in bulletin sluiten vanzelf weer

• Bulletin heeft een geluiddempende werking

• Bulletin is volledig gemaakt van organische materialen (duurzame footprint)

• Bulletin is bacteriostatisch en daardoor uiterst hygiënisch

• Het prikoppervlak heeft een kleur die past bij het frame

Schrijfoppervlak 

Emaille
Prikoppervlak 

Bulletin

Eigenschappen:
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Chameleon Portable

De estethische waarde van dit whiteboard 

wordt bepaald door de details. Een echt 

buffelleren draagband, een rubberen 

randafwerking; Chameleon Portable 

verdient een plek om gezien te worden.  

Of eigenlijk meerdere plekken, want 

doordat het whiteboard draagbaar is, 

neemt u informatie gewoon met u mee.
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Slim design is denken vanuit de gebruiker. 

Doordat de leren draagriem over twee zijden 

loopt kan de Portable zowel portait als 

landscape gehangen worden. 

Eigenschappen:

• Dit whiteboard is dubbelzijdig beschrijfbaar

• Het emaille schrijfoppervlak is krasbestendig

• Ontvang 25 jaar garantie op perfect droog uitwisbaarheid

Voor de draagconstructie is gekozen voor een 
cognackleurige echt buffelleren band. Dit 
natuurlijk materiaal geeft een warme touch aan 
het product.

Hang extra draagknoppen in andere ruimtes om 
de draagbare functionaliteit optimaal te 
benutten. 

De rubberen rand om het bord maakt de 
Portable bestand tegen stoten. Het zwarte 
rubber geeft bovendien een mooi contrast met 
het emaille schrijfoppervlak.
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We make it visible



Chameleon
Mobile And 
Portable

Ontworpen door prijswinnend 
ontwerpbureau GBO
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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.nl

Disclaimer: This document was compiled with the utmost care. No part of this 
publication may be copied or reproduced without the express written consent of Smit 
Visual B.V. Smit Visual B.V. accepts no liability for errors or for any damages and/or 
losses incurred due to the use or abuse of information in this document.

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.scheidingswand.net 
www.project-inrichting.nl


