
BORD AFWERKING
BOARD FINISHING
BOARD VERARBEITUNG



Standaardkleur rand aflakking
• Whiteboards met rechte hoeken (R=0): wit;
• Whiteboards met afgeronde hoeken: zwart;
• Randen waar een ander paneel aan gekoppeld wordt: wit;
• Krijtborden worden in alle gevallen standaard zwart afgelakt.

Lak op waterbasis
Wij gebruiken een 2-componenten 
primer met als kenmerken:
• Watergedragen
• Uistekend slag-, stoot- en slijtvast
• Geurarm
• Goed te reinigen
• Chemicaliënvast
• Bevat slechts 5 g/l vluchtige 

organische stoffen (EU-grenswaarde 
uit 2010 max 140 g/l)

Op aanvraag kunnen we bij 
speciale projecten elke RAL 
kleur verwerken in de rand. 
Bijvoorbeeld om een 
corporate identity tot uiting 
te laten komen.

Randkleur

Hoekradius

Chameleon besteedt veel aandacht aan de mogelijkheid om een eigen ontwerp aan 
een whiteboard te geven. Een van de opties die we daarbij aanbieden is een hoek met 
afronding in een willekeurige radius. Van een enkel paneel met subtiele afronding 
(R=5) tot aan een grote whiteboardwand met ronde hoeken (bijvoorbeeld R=140).

De exacte contouren van een flatpanel uitgesneden, 
waardoor het scherm erin verzonken ligt.

Uitsnedes

Als enige producent van whiteboards zijn wij in staat om een op maat 
gemaakte, unieke uitsnede te verwerken in het bord. Deze wordt CNC 
gesneden en is haarscherp. Uitsnedes kunnen functioneel van aard zijn, 
maar ook bijdragen aan de uitstraling van een organisatie of merk.

Een complete skyline aan de bovenzijde 
(of onderzijde) van een whiteboardwand.

Een logo uitgesneden in het bord met een full 
colour gekleurde sheet erachter.

Chameleon VisuWall is een standaardproduct dat zich 
kenmerkt door een hoekradius van R=140.
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CHAMELEON PANELEN 
ZIJN KOPPELBAAR TOT 
ÉÉN OPPERVLAK MET EEN 
MINIMALE NAAD.

• De totale breedte X wordt verdeeld over gelijke panelen voor een symmetrisch resultaat. 
• De maximale paneelmaat is 1480x2980 mm (sublimatiestaal: maximaal 1180x2980 mm, emaille 

blauw en grijs: maximaal 980x2980 mm)
• De maten voor X en Y kunnen tot op de millimeter nauwkeurig opgegeven worden   

(let op: voor inmeetinstructies, zie hoofdstuk Montage).

BORD 
AFWERKING

Chameleon staat garant voor een unieke, ultra strakke 
randafwerking. Elk paneel wordt handmatig onderworpen 
aan een strenge controle op afwijkingen of oneffenheden. 
Hiermee onderscheiden we ons in de markt.
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