
Wandborden 
enkelvlaks

Smit Visual enkelvlaks borden 

worden gebouwd met robuuste 

materialen en een dikke stevige kern. 

Ze mogen met recht het stempel 

‘Premium Dutch Quality’ dragen.  

We produceren enkelvlaksborden  

tot wel 4 meter lang! 
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Projectiebord Softline 8mm, Low Gloss, 
finger touch

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger-touch projectoren zoals  
 bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, EB-1485Fi en EB-735Fi
- Verkrijgbaar in verschillende projectieverhoudingen- en formaten.
- 94" en 83" projectieborden inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:10 / 16:9, 100” 150 x 240 cm 11103.343
16:9, 94” 126 x 231 cm 11103.380
16:10, 83” 128 x 201 cm 11103.357

Softline 8 mm projectiebord

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer
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Projectiebord Softline 8mm, Low Gloss

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren zoals  
 bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-725Wi
- Verkrijgbaar in verschillende projectieverhoudingen- en formaten.
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Projectiebord Softline 8mm, projectie

- Projectieoppervlak van Projectie emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Het oppervlak heeft ideale eigenschappen voor long throw projectie:  
 perfecte projectie zonder hotspot en een grote kijkhoek, glansgraad:  
 13 GU (60°)
- Verkrijgbaar in verschillende projectieverhoudingen- en formaten.
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal en afleggoot van 30 cm
- Magneethoudend en nat uitwisbaar

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:10 / 16:9 (100”) 150 x 240 cm 11103.343
4:3 150 x 200 cm 11103.341
1:1 150 x 150 cm 11103.340
5:2 120 x 300 cm 11103.339
2:1 120 x 240 cm 11103.330
16:9 (95”) 120 x 214 cm 11103.335
  120 x 200 cm 11103.338
16:10 (88”) 120 x 192 cm 11103.346
4:3  120 x 160 cm  11103.331

Projectieverhouding Afmeting Artikelnummer
16:9 150 x 267 cm 11103.362
16:10 150 x 240 cm 11103.361
4:3  150 x 200 cm 11103.360
1:1  150 x 150 cm 11103.363
16:9  120 x 214 cm 11103.367
16:10  120 x 192 cm 11103.366
4:3  120 x 160 cm 11103.365
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Softline 8 mm projectiebord Softline 8 mm projectiebord

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer
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ExtraFlat



Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, finger touch, 16:10 - 83"

54

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, finger touch, 16:9 - 94"

- 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
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:10, 83” 128 x 201 cm 17106.101

Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel): 18400.040

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:9, 94” 126 x 231 cm 17106.108

Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel): 18400.040
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- 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
- Inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

ExtraFlat projectiebord ExtraFlat projectiebord

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer
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Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, finger touch,  
16:10, 16:9 - 100"

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op  800°C
-  Geschikt voor (ultra) short throw interactieve finger touch projectoren zoals  

 bijvoorbeeld Epson EB-695Wi, en EB-735Fi (16:10) en Epson EB-1485Fi en  
EB-735Fi (16:9)

- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:10, 16:9, 100” 150 x 240 cm 17106.106

Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel): 18400.040
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ExtraFlat projectiebord

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer
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Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:10

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9

- Projectieoppervlak van Low Gloss emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Geschikt voor (ultra) short throw (interactieve pen) projectoren (16:9) 
 zoals bijvoorbeeld Epson EB-685Wi, EB-1480Fi en EB-725Wi
- 94" projectiebord inclusief grijze strook voor plaatsing touch sensor
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

- 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
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:10, 88” 120 x 192 cm 17106.100
16:10, 100” 150 x 240 cm 17106.106

Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel): 18400.040

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:9, 95” 120 x 214 cm 17106.115

Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel): 18400.040
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ExtraFlat projectiebord ExtraFlat projectiebord

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer
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Wandborden 
meervlaks

Onze vijfvlaks borden worden 

gemaakt met sterke scharnieren voor 

zeer intensief gebruik. We bieden 

verschillende projectieborden die 

elk passend zijn voor een specifieke 

beeldverhouding. Speciale 

aanvragen maken we net zo snel als 

standaard producten. 



ExtraFlat



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

76

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 
finger touch, 16:9

- 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
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:10, 83” 128 x 201 cm 17106.201

Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel): 18400.040

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:9, 94” 126 x 231 cm 17106.208

Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel): 18400.040

- 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
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

ExtraFlat projectiebord ExtraFlat projectiebord
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Projectiebord  ExtraFlat, Low Gloss, 16:10

Projectiebord ExtraFlat, Low Gloss, 16:9Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:9, 95” 120 x 214 cm 17106.205

Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel): 18400.040

- 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
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- 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
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Inclusief ophangmateriaal
- Magneethoudend en droog uitwisbaar

ExtraFlat projectiebord ExtraFlat projectiebord

Projectieverhouding-/ 
formaat Afmeting Artikelnummer
16:10, 88” 120 x 192 cm 17106.200

Pennenbak aluminium, 31 cm (optioneel): 18400.040
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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
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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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Kolommen - projectieborden Kolommen - projectieborden
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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

www.smit-visual.com We make it visible100 101

Meervlaks kolommen Meervlaks kolommen



Mobiel 
en flexibel

Bij het ontwerpen van mobiele 

borden hanteren we één 

voorwaarde waar niet aan getornd 

mag worden: de constructie moet 

boven alles stabiel zijn voor een 

optimale projectie.   



- Eén zijde met voorzien van een projectieoppervlak van Projectie emaillestaal,  
 gesmolten op  800°C
-  Eén zijde voorzien van een schrijfoppervlak van emaillestaal,  

gesmolten op  800°C
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Geanodiseerd aluminium frame met kunststof hoekstukken
- Het robuuste witte onderstel is voorzien van een lange afleggoot en vier solide 
 industiële wielen, waarvan twee met rem
- Middels de draaiknop is het bord  360° te draaien en in iedere hoek te fixeren
- Magneethoudend, schrijfoppervlak droog uitwisbaar en projectieoppervlak  
 nat wisbaar

Afmetingen Artikelnummer
120 x 200 cm 13009.124

Smit Visual mobiel whiteboard Smit Visual mobiel whiteboard
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Vrijstaande borden
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PartnerLine Rail projectiebord, Projectie - Projectieoppervlak van Projectie emaillestaal, gesmolten op  800°C
- Het oppervlak heeft ideale eigenschappen voor long throw projectie:   
 perfecte projectie zonder hotspot en een grote kijkhoek, glansgraad:   
 13 GU (60°)
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Lichtgewicht bord
- Wit PartnerLine frame met witte kunststof hoekstukken
- Inclusief afleggoot van 30 cm en adapterset voor montage aan de rail 
- Magneethoudend en droog uitwisbaar
- PartnerLine Rail (p. 148-149) dient apart besteld te worden

PartnerLine Railsysteem projectiebord

Projectieverhouding Afmeting Artikelnummer
16:10 118 x 189 cm 11106.161
16:3 118 x 157 cm 11106.160

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer
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Ophangsystemen




