
Wandborden 
hoogte-
verstelbaar

Schrijfborden in hoogte verstellen, 

snel kunnen wisselen of kunnen 

verschuiven. Elk ophangsysteem 

heeft eigen voordelen en 

kenmerken, maar allemaal zorgen 

ze voor flexibiliteit in gebruik.. 
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Enkelvlaks kolommen
Al decennia lang werken leerkrachten met de kolomborden van 

Smit Visual. Een icoon in het klaslokaal en vanuit ergonomisch 

oogpunt nog altijd zeer relevant.
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Enkelvlaks schoolbord op kolommen, 
wit emaille

- Schrijfoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere   
 kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal 
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Enkelvlaks schoolbord op kolommen, 
krijt groen

- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere   
 kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal 
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Afmetingen Artikelnummer
120 x 400 cm 17613.200
100 x 400 cm 17606.200
120 x 300 cm 17612.200
100 x 300 cm 17605.200
120 x 250 cm 17611.200
100 x 250 cm 17604.200
120 x 200 cm 17610.200
100 x 200 cm 17603.200

Afmetingen Artikelnummer
120 x 400 cm 17613.100
100 x 400 cm 17606.100
120 x 300 cm 17612.100
100 x 300 cm 17605.100
120 x 250 cm 17611.100
100 x 250 cm 17604.100
120 x 200 cm 17610.100
100 x 200 cm 17603.100

200 250 300

2

400

10
012

015
0

26
5

200 250 300

2

400

10
012

015
0

26
5

Kolommen - schoolborden Kolommen - schoolborden

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer
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Dubbele kolom schoolborden, wit emaille

- Twee enkelvlaksborden die onafhankelijk van elkaar in hoogte kunnen   
 verschuiven
- Schrijfoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee dubbele kolommen, standaard hoogte: 265 cm.   
 Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal 
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Dubbele kolom schoolborden, krijt groen

- Twee enkelvlaksborden die onafhankelijk van elkaar in hoogte kunnen   
 verschuiven
- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van afleg-/ krijtopvanggoot over de hele breedte van het bord
- Montage tussen twee dubbele kolommen, standaard hoogte: 265 cm.   
 Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal 
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Afmetingen Artikelnummer
120 x 400 cm  17713.200
100 x 400 cm  17706.200
120 x 300 cm  17712.200 
100 x 300 cm  17705.200
120 x 250 cm  17711.200
100 x 250 cm  17704.200
120 x 200 cm  17710.200 
100 x 200 cm 17703.200

Afmetingen Artikelnummer
120 x 400 cm  17713.100
100 x 400 cm  17706.100
120 x 300 cm  17712.100
100 x 300 cm  17705.100
120 x 250 cm  17711.100
100 x 250 cm  17704.100
120 x 200 cm  17710.100
100 x 200 cm 17703.100
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Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 
finger touch, 16:9

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:10, 83”  128 x 201 cm 18310.401
16:10, 100" 150 x 240 cm 18310.423

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:9, 94”  126 x 231 cm 18310.422
16:9, 100" 150 x 240 cm 18310.423

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 
finger touch, 16:10

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:10)  
 zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-735Fi
- 83" bord inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere   
 kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar
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- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:9)  
 zoals bijvoorbeeld Epson EB-1485Fi en EB-735Fi
- 94" bord inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere   
 kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Kolommen - projectieborden Kolommen - projectieborden

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer
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Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:10, 88" 120 x 192 cm 18310.102
16:10, 100" 150 x 240 cm 18310.423

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:9, 95”  120x214 cm 18310.122

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:10

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:10)   
 zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-725Wi
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere   
 kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:9)   
 zoals bijvoorbeeld Epson EB-1480Fi en EB-725W
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere   
 kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar
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Kolommen - projectieborden Kolommen - projectieborden

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer
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Meervlaks kolommen
Onze Kolomborden zijn gemaakt voor langdurig intensief 

gebruik dankzij oerdelijke materialen. De constructie met 

contragewichten maakt het bord bovendien moeiteloos in 

hoogte verstelbaar. 
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Meervlaks schoolbord op kolommen, wit emaille

- Schrijfoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2  sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere   
 kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal 
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Meervlaks schoolbord op kolommen, krijt groen

- Krijtoppervlak van groen emaillestaal, gesmolten op 800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Voorzien van een afleggoot onder het hele middenvlak met 2  sponsbakken
- Voorzien van krijtopvanggoten onderaan de vleugels
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere   
 kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Inclusief ophangmateriaal 
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Afmetingen Artikelnummer
120 x 200 cm 17510.200
100 x 200 cm 17503.200

Afmetingen Artikelnummer
120 x 200 cm 17510.100
100 x 200 cm 17503.100
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Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 
finger touch, 16:9

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:10, 83”  128 x 201 cm 18310.411

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:9, 94”  126 x 231 cm 18310.421

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 
finger touch, 16:10

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfoppervlak van wit   
 emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:10)  
 zoals bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-735Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
-  Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op  800°C
-  Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfoppervlak van wit emaillestaal, 

gesmolten op  800°C
-  Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren (16:9)  

zoals bijvoorbeeld Epson EB-1485Fi en EB-735Fi
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
-  Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm.  

Langere kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar
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Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:10, 88" 120 x 192 cm 18310.112

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:9, 95”  120 x 214 cm 18310.121

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:10

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfoppervlak van wit   
 emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:10)   
 zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-725Wi
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere   
 kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Voorzien van 2 vleugels met een dubbelzijdig schrijfoppervlak van wit   
 emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:9)   
 zoals bijvoorbeeld Epson EB-1480Fi en EB-725W
- Montage tussen twee kolommen, standaard hoogte: 265 cm. Langere   
 kolommen optioneel
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en 2 aluminium afleggoten van 31 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Kolommen - projectieborden Kolommen - projectieborden

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer
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