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De 8 ZEKERHEDEN van Chameleon Writing

1. Hoogste kwaliteit in gebruik
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 schrijf- 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.
  • extra magneethoudend, geschikt voor alles soorten magneten.

2. 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.
 
3. Stijlvol 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. 

4. Modulair koppelbaar tot elk formaat
Chameleon Writing whiteboards zijn zeer eenvoudig te koppelen, naast elkaar of boven elkaar. Daar-
door ontstaat een vrijwel naadloze whiteboardwand die op maat gemaakt kan worden naar de afmetin-
gen van uw ruimte. 

5. 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. 

6. 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 bevestigin-
gen. 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. 

7. 100% Duurzaam en FSC gecertificeerd
Chameleon Writing voert een 100% CO2 neutraal beleid. De organisatie treft diverse concrete maatre-
gelen 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 (vraag naar ver-
krijgbaarheid). Smit Visual is de enige whiteboard producent ter wereld die deze duurzame standaard 
kan waarmaken.

8. Made in the Netherlands
De productie van Chameleon whiteboards vindt geheel plaats in Geldrop in Nederland. Dit garandeerd 
een snelle levering, zeer grote flexibiliteit in maatwerk en bovendien zicht op een maatschappelijk ver-
antwoord 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 www.smit-visual.nl


