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VisuWall end 
Modulaire 
Wandpanelen 



Analoog schrijven draagt bij aan effectievere samenwerking, hogere mate van 

creativiteit en meer transparantie binnen projecten. Hierbij geldt: hoe groter het 

schrijfvlak, des te groter het resultaat. Visual management methoden zoals Agile en 

Scrum zijn zelfs bijna ondenkbaar zonder een grote whiteboard wand.

Chameleon frameloze whiteboardpanelen bieden de mogelijkheid om een vrijwel 

naadloos schrijfoppervlak te creëren, met de hoogste kwaliteit emaille.

Creativiteit, samenwerking, Informatiedeling

Chameleon whiteboard
Hoogste kwaliteit emaille

Levenslange garantie
Duurzaam product

FSC® gecertificeerd en CO₂ neutraal
Eenvoudige montage

voor iedereen
Magnetisch oppervlak

alle magneten



VisuWall

Visualiseer uw plannen, ideeën en projecten op deze in het oog springende whiteboard 

wand. De ronde hoeken en zwart afgelakte randen geven het product een kenmerkend 

design.

VisuWall is een complete whiteboard wand die besteld wordt onder één artikelnummer. 

In het pakket zitten alle onderdelen, inclusief eenvoudige magnetische montageset. 

VisuWall is verkrijgbaar in 3 lengtes.

Art. nr.
Totale
breedte

Hoogte
Aantal panelen 
in het pakket

Radius hoeken           

16006.001 294 cm 198 cm 3 140 mm

16006.002 392 cm 198 cm 4 140 mm

16006.003 490 cm 198 cm 5 140 mm

+2 +3+1



Modulair paneel, maat 88 x 118 cm
Art. nr.: 16001.x29

Paneel hoogte van 120 cm is 

d e  i d e a l e  s c h r i j f h o o g t e 

wanneer het bord op 80 tot 

100 cm van de vloer hangt.

Met deze panelen kan een horizontale baan gecreëerd worden op de ideale 

schrijfhoogte. Voorbeelden van toepassingen zijn onder andere klaslokalen en 

naast bureaus in kantoren.

Deze panelen kunnen per stuk besteld worden en worden geleverd inclusief een 

eenvoudige magnetische montageset.



Zeer geschikt om 

uitbreidbare whiteboard 

wanden mee te maken. 

Denk groot!

Creëer een complete whiteboard wand door deze panelen verticaal aan elkaar te 

koppelen. Zo ontstaat een groot schrijfoppervlak van 2 meter hoogte en zo breed als 

u zelf wenst. Voorbeelden van toepassingen zijn organisaties waar visual management 

methodes als Agile en Scrum toegepast worden.

Deze panelen kunnen per stuk besteld worden en worden geleverd inclusief een 

eenvoudige magnetische montageset.

Modular panel, maat 98 x 198 cm
Art. nr.: 16001.x25, 16001.x23 118 x 198 cm



COLLABORATION

CREATIVITY

Project planning

Explain

Visual Management

Standup meeting

Together

Scrum

Agile

Brainstorm

Grow

Ideas

Think big

Mindmap

Open

Visualize

To-do list

Ask feedback

Status

Improve 
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Smit Visual B.V.
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T +31(0)40 - 280 85 00
F +31(0)40 - 286 76 15
E info@smit-visual.nl
W chameleonwriting.com

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.
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