
 

Slijtvaste bedrukking, ook bij dagelijks intensief gebruik

Magneethoudend oppervlak

Zorg &
Ziekenhuis

smit-visual.nl

Whiteboards
met eigen print



    We    
    make 

it visible

In de zorg zijn beschrijfbare whiteboards 

met specifieke bedrukkingen een 

belangrijk communicatiemiddel. 

Zorgmedewerkers zijn bij uitstek 

professionals die niet voortdurend 

achter een computer zitten. 

Een whiteboard met vaste bedrukking 

zorgt dat informatie op een heldere en 

overzichtelijke manier wordt ingevuld. 

Daarmee is de informtie direct visueel 

voor iedereen die het moet weten.

“ We willen   zorgafspraken 

beter op elkaar 

afstemmen”

" Bij elk bed een bord 

met gegevens van  

de patiënt”

" Informatie over  

onze afdeling visueel 

maken voor cliënten"
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Voor professioneel 
gebruik

v

  Krasvaste print

  Full colour print 
 met diepe kleuren

  Print verkleurt niet

  Magneethoudend oppervlak

Van klein tot zeer groot
Bedrukkingen passen niet altijd op een bord van 60x90 cm 
en soms zelfs niet op een bord van 100x200 cm. Daarom 
bieden we bedrukte borden tot maximaal 120x300 cm.

Smit Visual bedrukte whiteboards worden speciaal 
gemaakt voor dagelijks intensief gebruik. De print 
zit in het whiteboard oppervlak ingebakken en ligt 
er niet bovenop. 1 jaar productgarantie. Gebruik 
voor juist onderhoud enkel Smit Visual whiteboard 
markers en reinigings spray.
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Planrooster

Hulp nodig?

Eigen ontwerp

Onze ontwerpers 
helpen graag. 

Neem contact op met 
info@smit-visual.nl

Planbord operatiekamers

Elke zorginstelling, afdeling, of team geeft een eigen draai aan 

bepaalde werkprocessen. Ook de doelgroep van het bord 

kan varieren: kinderen/volwassenen, patient/personeel enz.. 

Daardoor komt het zelden voor dat een standaard planbord 

exact aansluit op de aanwezige behoeften. Een eigen ontwerp 

met indeling en vormgeving biedt uitkomst.

Patiëntbord kinderziekenhuis

Verbeterbord zorginstelling Patiëntbord bij elk bed
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Kies je omlijsting

Over smaak valt niet te twisten.   
Daarom kan een bedrukt whiteboard 
van Smit Visual uitgevoerd worden met 
meerdere frame opties. Met of zonder 
frame, zwart of wit.  Op deze 2 pagina’s 
brengen we de opties voor je in beeld.

SL8 frame zwart

SL8 frame zilver

Frameloos met rechte 
hoek en witte randen

Frameloos met ronde 
hoek en zwarte randen
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U kunt uw ontwerp aanleveren bij uw Smit Visual dealer. 

Deze kan u ook een pdf met aanleverspecificaties en 

sjablonen voor standaad maten aanbieden. 

Specificaties zijn op te vragen via het e-mailadres: 

marketing@smit-visual.nl

AanleverenGrafische 
ondersteuning

Smit Visual heeft een team van grafische 
professionals voor u klaar staan. Zij bieden 
precies de ondersteuning die u wenst. 

•    Het omzetten van idee naar grafisch ontwerp, 
eventueel inclusief uw eigen huisstijl 

•    Indien wenselijk het verbeteren van een 
grafisch ontwerp 

•    Aangeleverde bestanden drukklaar maken
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T   +31(0)40-280 85 00

F   +31(0)40-286 76 15

E   info@smit-visual.nl

Spaarpot 120-122

5667 KZ Geldrop

The Netherlands

Ontdek onze 
maatwerk whiteboards 
op smit-visual.nl


