
Smartwall inspireert.

Wij ontwerpen en creëren verbeter-,  
brainstorm- en sfeerruimten op maat.  
De materialen die we hiervoor  
gebruiken zijn o.a. metaal, magneet, 
geprinte whiteboardvellen, krijtbord, 
stickermateriaal en behang.



VERBETERRUIMTE
VerbeterpuntenMaatwerk

magnetisch
whiteboard
magneetjes

 

Doeleinden:
Lean

Scrum
Agile

% €



BRAINSTORMRUIMTE

Whiteboard:

memovellen
magneetjes

Inspireren:

idee
concept
strategie

% €



SFEERRUIMTE

Prints 
mogelijk op:

deuren
vloeren
balies
tafels

akoestische 
panelen

Multifunctionele 
wanden:

magnetisch  
krijtwand
metaal 

whiteboard
behang

THIS IS AN 

ART

OF WORK

Smartwall
inspiratiewanden



Aantekenbord 
Whiteboard 
Magneetbord

• Makkelijk om snel aantekeningen  
 te maken

• Voor iedereen die snel en makkelijk   
 iets wil uitleggen en presenteren 

• Formaat A4 of A3

• Whiteboardvel geprint met uw logo,   
 schema, vragen, enquête etc.

• Optie: magneetjes, dubbelzijdig, 
 op maat te laten maken
 
 



Krijtbord 
Actiebord 
Magneetbord

• Aantekeningen, welkom-bord,  
 verwijzingsbord, acties (geprint  
 magneetvel)

• Voor horeca, recepties 

• Geheel op maat te maken

 
 



Krijtbord 
Magneetbord

• Voor horeca, recepties, op koelkasten

• Acties (horeca), welkom-tekst,  
 boodschappenlijst 

• Geheel op maat te maken

 
 



Lean (verbeter)  
bord

• Voor ziekenhuizen,  
 banken, scholen etc.

• Inclusief accessoires:  
 magneetjes, smileys,   
 whiteboardvelletjes etc. 

• Geheel op maat te maken 

• Optie:
 de borden kunnen door  
 ons geplaatst worden 

 
 



Informatiewand

• Voor ziekenhuizen,  
 banken, scholen etc.

• Inclusief accessoires:  
 magneetjes, smileys, 
 whiteboardvelletjes etc. 

• Geheel op maat te maken 

• Optie:
 de borden kunnen door  
 ons geplaatst worden



Planbord
Marketing/verkoop

• Voor elk MKB bedrijf

• Inclusief accessoires:  
 magneetjes, smileys, 
 whiteboardvelletjes etc. 

• Geheel op maat te maken 

• Optie:
 de borden kunnen door  
 ons geplaatst worden 

 
 



Interactieve wand

• Behang, magneetvellen,  
 puzzelstukken, dammen,  
 schaken, memory

• Voor zorginstellingen,  
 wachtkamers, scholen  
 etc. 

• Geheel op maat te maken 

 

 
 



Deurfolie 
Whiteboardfolie 
Krijtbordfolie

• Voor deuren, tafels,  
 stoelen, balies etc.

• Voor zorginstellingen,  
 wachtkamers, scholen etc. 

• Geheel op maat te maken 

 

 
 



Mobiel whiteboard/
magneetbord/
reclamebord

• Incl. insteekhoesje en diverse  
 magneetjes

• Makkelijk om snel aantekeningen te 
 maken, iets uit te leggen of presen- 
 taties te houden in kleine groepen 

• Formaat A3 of A2 

• Whiteboardvel geprint met uw logo,  
 schema, vragen, enquête etc. 

• Optie: magneetjes dubbelzijdig  
 op maat te maken 



Dubbelzijdige magneetjes 
Uniek!

• Voorbeelden:  
 Aanwezig/afwezig 
 Nog te doen/reeds gedaan 
 Prospect/klant 
 etc.

• Geheel op maat te maken 
  
 

 
 



Smartwall inspireert.

www.smartwall.nu


