
Railsysteem
PartnerLine railsystemen zijn multifunctioneel 

inzetbaar.Het is de ideale oplossing om uw 

presentatiemogelijkheden flexibel, veelzijdig 

en geheel naar wens in te richten. De borden 

zijn voorzien van een wit gelakt frame met witte 

kunststof hoekstukken.
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- Zeer gedatailleerde full colour landkaart bedrukt op sublimatiestaal
- Geschikt voor normaal tot redelijk intensief 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

Afmetingen Artikelnummer
90 x 180 cm 11106.100
90 x 120 cm 11106.101
60 x 90 cm 11106.102

Opdruk Schaal Afmetingen Artikelnummer
Nederland wegenkaart 1 : 270.000 120 x 90 cm 11106.110
Europa wegenkaart 1 : 6.170.000 90 x 120 cm 11106.116
Wereld staatkundig 1 : 34.232.000 90 x 120 cm 11106.117

PartnerLine Rail whiteboard, landkaarten
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PartnerLine Rail whiteboard, wit emaille - Schrijfoppervlak van wit emaillestaal, gesmolten op 800°C
- 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 whiteboard PartnerLine Railsysteem landkaart

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

Meer info over 
eigen bedrukking?
Kijk op pagina 29
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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 Rail prikbord, Camira - Prikoppervlak van 100% gerecycled, hoogwaardig Camira stof
- Het Camira stof is kleurvast, duurzaam, anti-pluis, vuurvast, afwasbaar en  
 milieuvriendelijk
- Geschikt voor zeer intensief en duurzaam gebruik
- Lichtgewicht bord
- Wit PartnerLine frame met witte kunststof hoekstukken
- Inclusief dapterset voor montage aan de rail 
- PartnerLine Rail (p. 148-149) dient apart besteld te worden

Oppervlak  Afmetingen Artikelnummer
Camira Blauw-paars (AK007) 90 x 180 cm 11207.114
  90 x 120 cm 11207.113
  60 x 90 cm 11207.112

Camira Donkergrijs (AK019) 90 x 180 cm 11207.117
  90 x 120 cm 11207.116
  60 x 90 cm 11207.115
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PartnerLine Railsysteem projectiebord PartnerLine Railsysteem prikbord

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 Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer

www.smit-visual.com We make it visible144 145

Ophangsystemen Ophangsystemen



PartnerLine Rail flip-over - Flip-over met een magneethoudend en droog uitwisbaarwit  emaille   
 schrijfoppervlak
- Voorzien van het witte PartnerLine profiel met witte kunststof hoekstukken
- Inclusief adapterset en afleggoot van 30 cm
-  De universele papierophangpunten zijn geschikt voor diverse maten  

flip-overpapier
- PartnerLine Rail (p. 148-149) dient apart besteld te worden 

Afmeting Artikelnummer
100 x 70 cm 12205.101
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PartnerLine Railsysteem flip-over

Gemaakt met hout uit verantwoord bosbeheer
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PartnerLine Rail, dubbel - Aluminium wit wandrailsysteem van 240 cm lang, in dubbele uitvoering
- Door de 2 niveaus waaraan borden gehangen kunnen worden, kunnen borden  
 voor en achter elkaar door schuiven
- Voorzien van een papierklemfunctie aan de onderzijde, over de hele breedte  
 van de rail
- Meerdere rails kunnen met het koppelstuk aan elkaar gekoppeld worden
- Kan op maat gezaagd worden
- Kan met behulp van een 90° hoekstuk (p. 149) hoek-om gemonteerd worden
- Inclusief adapterset, papierklemrollen, eindkapjes, verbindingsstuk,   
 afdekstrip en ophangmateriaal

PartnerLine Rail, accessoires PartnerLine Rail, adapterset 
- Complete set montagematerial voor ophanging van een product  
 in de bovenste of onderste rail
- Inclusief afstandhouders, glijblokken en ophangmateriaal
- Eevoudig en snel te monteren

PartnerLine Rail, hoekstuk 90°
- Hoekstuk van 90° voor een haakse hoekverbinding tussen 2   
 dubbele ParnerLine Rails
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PartnerLine Rail, adapterset 
Artikelnummer
13013.101

PartnerLine Rail, hoekstuk 90°
Artikelnummer
14022.103

Afmetingen Artikelnummer
240 x 8 cm 12105.100

14022.103

13013.101

PartnerLine Railsysteem PartnerLine  Railsysteem toebehoren
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Plafondrails
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Railsysteem Railsysteem

Set Cliprail plafondaansluitend, wit
-  Aluminium witte wandrail voor het ophangen van kleine    

whiteboards en schilderijen
- Voorzien van ruimte voor het wegwerken van kabels
-  De set bestaat uit twee rails van 1,5 meter lang, inclusief ophangmateriaal
-  Exclusief whiteboard en ophangkabels (ophangkabels: zie p. 151)

Set Plafonrail, zwart
-  Aluminium zwarte plafondrail voor het ophangen van kleine    

whiteboards en schilderijen 
- Voor montage aan de kantlat van een systeemplafond
-  De set bestaat uit twee rails van 1,5 meter lang, inclusief ophangmateriaal
-  Exclusief whiteboard en ophangkabels (ophangkabels: zie p. 151)

Omschrijving Afmeting Artikelnummer
Cliprail Plafondaansluitend, wit 150 x 3,5 cm 14010.102
Set plafondrail, zwart 150 x 1,5 cm 14010.101

14010.102

14010.101

Adaptersets

Omschrijving Artikelnummer
Adapterset whiteboards 14010.110
Adapterset schilderij perlon 14010.111
Adapterset schilderij staalkabel 14010.112

Adapterset whiteboards
- Set voor het ophangen van whiteboards aan de cliprail of plafondrail
-  Naast twee staalkabels (150 cm) en twee ophanghaken o.a. ook voorzien van 

vier stabilisatiedoppen ter bescherming van de wand
- Maximale maat bord: 90 x 120 cm
- Maximaal gewicht per haak: 15 kg

Adapterset Schilderij Perlon 
- Set van 2 transparante perlonkoorden van 150 cm en twee  ophanghaken voor  
 het ophangen van schilderijen, foto's en kalenders aan de 
 cliprail of plafondrail
- Maximaal gewicht per haak: 4 kg

Adapterset Schilderij Staalkabel
-  Set van 2 staalkabels van 150 cm en twee ophanghaken voor het ophangen van 

schilderijen, foto's en kalenders aan de cliprail of plafondrail
- Maximaal gewicht per haak: 15 kg

14010.111

14010.110

14010.112
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