
De Shapes Pin Panel -lijn is een nieuwe productlijn waarmee 
gericht ingespeeld wordt op de veranderende behoeften in de 
moderne kantoor- en schoolomgeving. Deze ruimten moeten 
functioneel zijn maar tegenwoordig ook, als het even kan, stijlvol 
en hip. Binnen deze productlijn vindt u uitsluitend moderne, 
maar tevens functionele prikproducten. Functioneel, trendy en 
onderscheidend in elke moderne kantoor- en schoolomgeving.

Of het nu gaat om het ophangen van een memo, een 
planning of een tekening, de pin shapes bieden de 
ideale oplossing. En dat in een trendy jasje. Als u 
waarde hecht aan een eigentijdse uitstraling kiest u 
voor deze moderne prikvormen. Combineer onze pin 
shapes naar hartelust voor dezelfde strakke aanblik 
in de hele ruimte. Met Shapes Pin Panels bent u 
verzekerd van optimale functionaliteit én optimale 
looks in elke ruimte!

Shape Your Office



SHAPES PIN PANELS
Shape Your Office

• Verkrijgbaar in rood - blauw en  

zwart - grijs

• Afmeting: 100x100 cm

• Verkrijgbaar in rood - blauw en  

zwart - grijs

• Afmeting: 90x120 cm

WAVE
Shapes Pin Panels

PUZZLE
Shapes Pin Panels

Alleenstaand of in combinatie te plaatsen.  

Strak tegen elkaar of met afstand.

• Verkrijgbaar in rood,  blauw, zwart, grijs

• Afmeting: diameter 60 cm

Tip: combineer losse shapes, maak uw 

eigen compositie

SIX-SQUARE
Shapes Pin Panels



Alleenstaand of in combinatie te plaatsen

• Verkrijgbaar in rood, blauw, zwart, grijs

• Afmeting: diameter 60 cm

Tip: combineer losse shapes, maak uw 

eigen compositie

Profielloos prikbord met aflopende rand. 

Bord lijkt ‘zwevend’ aan de muur te hangen. 

• Verkrijgbaar in zwart en grijs, of met 

bedrukking: wereldkaart, Europakaart, 

tijdlijn of eigen ontwerp.

• Afmeting: 90 x 120 cm

FLOAT
Shapes Pin Panels

ROUND
Shapes Pin Panels

Oneindig prikoppervlak.Combineer 

design en functionaliteit. Zeer geschikt 

als ideënwand, memowand of suggestie-

prikwand tijdens brainstormsessies.

• Profielloos, zwarte design dragerplaat, 

prikoppervlak verkrijgbaar in vele kleuren.

• Afmeting: panelen á 120 x 200 cm

PIN WALL

Extreem lange 
levensduur

Geluiddempend

Hoge kwaliteit 
prikoppervlak

Natuurlijke 
materialen

Complementair;
Naar hartelust 
uit te breiden

Zelfherstellend



Afmeting (cm) Kleurstelling Artikelnummer

90 x 120 x 1,6 (hxbxd) Zwart - grijs 11601.001

90 x 120 x 1,6 (hxbxd) Rood - blauw 11601.002

Afmeting (cm) Kleurstelling Artikelnummer

90 x 120 x 1,6 (hxbxd) Zwart - grijs 11601.101

90 x 120 x 1,6 (hxbxd) Rood - blauw 11601.102

Afmeting (cm) Kleurstelling Artikelnummer

Diameter 60 cm, diepte: 1,6 cm Grijs 11601.201

Diameter 60 cm, diepte: 1,6 cm Zwart 11601.211

Diameter 60 cm, diepte: 1,6 cm Blauw 11601.221

Diameter 60 cm, diepte: 1,6 cm Rood 11601.231

Afmeting (cm) Kleurstelling Artikelnummer

Panelen á 200 x 120 x 1,6 (hxbxd) Grijs 110 x 100 

Panelen á 200 x 120 x 1,6 (hxbxd) Zwart 180 x 80 

Panelen á 200 x 120 x 1,6 (hxbxd) Blauw 140 x 80

Panelen á 200 x 120 x 1,6 (hxbxd) Rood 110 x 80

HET MATERIAAL 
BULLETIN

Het bulletin prikmateriaal 

is gemaakt van uitsluitend 

natuurlijke grondstoffen. 

Het gaat hier om de volgende 

bestanddelen:

• Lijnolie  

(zaden van de vlasplant)

• Pijnhars

• Kurk

• Kalksteen

• Jute

Samen vormen deze 

grondstoffen, op basis van 

gewicht, 91% van het product. 

De overige 9% (afhankelijk van 

kleur) is pigment voor het op 

kleur brengen van de bulletin 

panelen.

Van het totale materiaal 

bestaat 45% uit gerecyclede 

grondstoffen.

Tijdens het fabricageproces 

wordt uitsluitend gebruik 

gemaakt van 100% groene 

stroom.

De Shapes Pin Panels sluiten dan 

ook perfect aan bij de filosofie 

van Smit Visual om zo veel 

mogelijk gebruik te maken van 

verantwoorde grondstoffen.

Meer weten over het materiaal 

bulletin?

Check onze website:

www.smit-visual.nl 

‘MeEnvironmental 

Product Declaration’

Shapes Pin Panels Puzzle

Shapes Pin Panels Wave

Shapes Pin Panels Six-Square

Pin Wall Panels

Afmeting (cm) Kleurstelling Artikelnummer 1 stuk  Artikelnummer pakket van 3

Diameter 60 cm, diepte: 1,6 cm Grijs 11601.301 11601.302

Diameter 60 cm, diepte: 1,6 cm Zwart 11601.311 11601.312

Diameter 60 cm, diepte: 1,6 cm Blauw 11601.321 11601.322  

Diameter 60 cm, diepte: 1,6 cm Rood 11601.331 11601.332

Shapes Pin Panels Round

Afmeting (cm) Kleurstelling Artikelnummer

90 x 120 x 1,6 cm (hxbxd) Grijs 11601.401

90 x 120 x 1,6 cm (hxbxd) Zwart 11601.411

90 x 120 x 1,6 cm (hxbxd) Wereldkaart 11601.501

90 x 120 x 1,6 cm (hxbxd) Europakaart 11601.502

90 x 120 x 1,6 cm (hxbxd) Tijdlijn 11601.503

90 x 120 x 1,6 cm (hxbxd) Bedrukking eigen ontwerp 11601.999

Shapes Pin Panels Float

* Ook leverbaar op maat. Informeer naar de mogelijkheden.


