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Chameleon 
actoustics 
optimal

Kameleons kunnen in elke kleur veranderen die ze willen. Die unieke gave 

inspireerde ons bij de ontwikkeling van Chameleon Acoustics Optimal:  

een wandbekleding met een optimale combinatie van eigenschappen.

• Zeer goede geluiddemping

• Leverbaar in exact de kleur die u zoekt

• Europese productie met Europees geproduceerde vezels

• Unieke combinatie met Chameleon emaille whiteboard oppervlak



V-CUT patroon
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Akoestische waarde

Chameleon Acoustics Optimal is een 25 mm dik 

viltpaneel dat met name in het frequentiebereik 

van stemgeluiden een zeer hoge prestatie levert 

wat betreft geluidsabsorbering. Vanaf 1000 Herz 

wordt een absorptie waarde van 0,9 gehaald  

(bij directe montage tegen de muur). Daarmee 

draagt Chameleon Acoustics Optimal wezenlijk  

bij aan een prettige akoestiek in kantoortuinen, 

ontvangsthallen, overlegruimtes, aula’s,  

klas lokalen enz..

Absorption class D  nrc 0,70
   SAA 0,68
	 	 	 αw 0,55
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Type 25WZ33: FIBER white 25 mm / no air gap
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Absorption class A  nrc 0,90
   SAA 0,91
   w 0,95
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Type 25WZ33: FIBER white 25 mm / air gap 200 mm
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Specificaties

Ecologische voetafdruk:

Chameleon Acoustics Optimal bestaat uit 100% 

recyclebaar PET vilt, waar 30% is gemaakt van 

gerecyclede PET-flessen. Het materiaal heeft 

überhaupt een duurzame voetafdruk doordat het 

lokaal geproduceerd wordt. 

• 100% recyclebaar PET (waarvan 30% gerecycled)

• Vrij van formaldehyde

•  ÖKO-TEX® standaard 100 product klasse 1 

gecertificeerd (geen schadelijke stoffen)

• Europese productie met Europees geproduceerde 

vezels

Maten en gewicht:

• Materiaaldikte 25 mm

• Maximale paneelafmeting 1500 x 3000 mm

• Gewicht 3 kg/m2

Brandwerendheid:

Getest volgens DIN EN 13501-01

B-s1-d0

Montage mogelijkheden:

• Verlijming tegen de wand (meest toegepast)

• Magnetische montage met Chameleon 

montagesysteem

Bewerkingsmogelijkheden:

• V-cut: een v-vormige groef die volgens een 

ontwerp aangebracht kan worden  

(zie afbeelding)

• Through-cut: Uitsnedes die gaten maken in het 

product in elke gewenste vorm

• Bevel-cut: De randen van het paneel worden 

onder een hoek gesneden voor een elegante 

afwerking.  

Onderhoud:

Afborstelen met een zachte borstel of stofdoek. 

Natte reiniging wordt afgeraden. 



Kleuren

Chameleon kan elke PMS, RAL of ander kleurensysteem toepassen op het vilt 

oppervlak. Bij lichtere kleuren blijft de viltstructuur in het oppervlak zichtbaar,  

bij donkere kleuren is deze minder zichtbaar. Op die manier kan bij elk interieur de 

best passende kleurtint gekozen worden. Om de juiste kleurtint te kiezen en de 

uitwerking op het viltoppervlak te ervaren, nodigen we u graag uit in de Chameleon 

Showroom in Geldrop of Roermond. Van elke gekozen kleur krijgt u een sample 

toegestuurd op basis waarvan de definitieve keuze gemaakt kan worden. 

(Chameleon Acoustics Optimal is deels gemaakt met gerecyclede materialen.  

Tussen verschillende batches kunnen kleine kleurverschillen optreden)

Full colour druk

Een akoestiekwand met full colour (foto) 

afdruk. Door middel van sublimatie-

techniek worden afbeeldingen haarscherp 

afgedrukt op Chameleon Acoustics 

Optimal. De kleur wit wordt weergegeven 

als transparant. Dat betekent dat de 

basiskleur van het vilt, inclusief vilt-

structuur, maximaal zichtbaar wordt.
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Acoustics + whiteboard

Een samensmelting van functionaliteiten in één product. 

Chameleon biedt de mogelijkheid om een emaille 

whiteboard te integreren in de Acoustics Optimal wand. 

Zowel het whiteboard als het viltoppervlak kunnen in iedere 

vorm gesneden worden om vloeiend in elkaar over te gaan 

zonder tussenruimte en zonder diepteverschillen. 

Bekijk ook het Chameleon gekleurd glasbord assortiment 

voor een match tussen schrijfbord en akoestiekwand. 

Whiteboard
 Acoustics 

Optimal wand



Smit Visual B.V.
Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
The Netherlands

T +31(0)40 - 280 85 00
F +31(0)40 - 286 76 15
E info@smit-visual.nl
W chameleonwriting.nl

Disclaimer: Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze 
uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Smit Visual B.V. worden 
overgenomen of vermenigvuldigd. Smit Visual B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele 
onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.
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