Oppervlakten
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1 - Whiteboard wit emaille
Beste kwaliteit whiteboard oppervlak voor zeer intensief gebruik. Levenslange garantie op perfect schrijven
en wissen. Emaille oppervlak leest prettig, oogt strak en is altijd schoon te houden.

2 + 3 - Gelakt staal wit en metallic
Gelakt stalen whiteboards zijn een prijsgunstig alternatief voor emaille whiteboards. Dit oppervlak wordt
geadviseerd bij gemiddeld gebruik en heeft 5 jaar garantie op perfect schrijven en wissen.

4 - Bedrukt whiteboard oppervlak
Bedrukte whiteboards van Smit Visual worden gesublimeerd. Door deze techniek wordt inkt ingebakken in het
oppervlak. Daardoor zijn full colour bedrukkingen krasvast, slijtvast en verkleuren niet. De garantie op perfect
schrijven en wissen is 1 jaar.
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5 + 6 - Krijt grijs en Krijt groen emaille
Emaille krijtoppervlakken in grijs en groen zijn zeer kleurvast, slijtvast en levenslang perfect schoon te houden.
Het voordeel ten opzichte van whiteboards is de mogelijkheid om met harder en zachter krijten nuances aan
te brengen, zoals schaduw.

7 - Glasborden
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Glas heeft dezelfde perfecte schrijf en wiskwaliteit als emaille. Het verschil met emaille is de hogere glansgraad
en een schaduweffect achter geschreven tekst. Smit Visual maakt gebruik van gehard veiligheidsglas.

8 - Low Gloss
Low Gloss is uitermate geschikt als oppervlak waar regelmatig op geschreven én geprojecteerd wordt.
Het oppervlak is iets matter dan wit emaille, maar de wisbaarheid is net zo goed.
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9 - Projectie
De naam zegt het al: dit oppervlak is bij uitstek geschikt om op te projecteren. De structuur is zo mat dat
spiegeling wordt tegengegaan. Het geprojecteerde beeld komt op dit oppervlak het best tot zijn recht.
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Materiaal

Toepassing

Wit emaille

Ideaal voor schrijven

Gelakt staal

Schrijven

Sublimatiestaal

Sublimeren (bedrukken)

Voordelen
Hoogste kwaliteit schrijfoppervlak voor
whiteboards
Prijsgunstig alternatief voor wit
emailstaal

Garantie

Maximale

oppervlak

coilbreedte

Levenslang

1500 mm

5 jaar

1192 mm

1 jaar

1192 mm

Ideaal om de mooiste full colour
afbeeldingen te combineren met een
schrijftoepassing
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Krijt grijs / groen
(emaillestaal)
Glas
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Low Gloss
(emaillestaal)
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Projectie
(emaillestaal)
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Krijten

Schrijven

Schrijven/projecteren

Hoogste kwaliteit schrijfoppervlak voor
krijtborden
Hoogste kwaliteit schrijven en wissen.
Strak oppervlak met hoge glansgraad
(Ultra) short thow projecteren én
schrijven op één oppervlak

Levenslang

Groen: 1500 mm
Grijs: 1200 mm

Levenslang

N.v.t.

Levenslang

1500 mm

Levenslang

1500 mm

Ideale eigenschappen voor projectie
Projecteren

zonder spiegeling. Geschikt voor nat
wissen middels een spray
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Oppervlakken

Liniaturen
Borden met een emaille schrijfoppervlak (wit en krijt groen
of grijs) kunnen worden voorzien van lineaturen, ruitjes of
kruizen. De kwaliteit van dit oppervlak is exact hetzelfde
als hetzelfde oppervlak zonder bedrukking. Ook voor deze
oppervlakken garanderen we levenslang een perfecte
beschrijf- en wisbaarheid.

Wit emaille
whiteboard

Groen emaille
krijtbord

Grijs emaille
krijtbord

Kruizen 5 cm
Afstand tussen kruizen: 50 mm

Kruizen 10 cm
Afstand tussen kruizen: 100 mm

Vierkanten 5 cm
Afmeting vierkanten: 50 mm

Vierkanten 10 cm
Afmeting vierkanten: 100 mm

Muzieklijnen*
Afstand tussen lijnen: 25/25/25/25/120 mm

1e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 20/40/50/40 mm

2e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 20/30/40/30 mm

3e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 80/35 mm

4e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 100 mm

* Max. hoogte van borden met deze bedrukte
emaille oppervlakken: 120 cm. Het oppervlak
van emailstalen borden kleiner dan 120 cm
moet op maat geknipt worden. Dit zorg voor
een oneven verdeling van lijnen over de hoogte
van het bord.
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