


Glas kan gøre underværker. Man 
kan tegne og skrive beskeder til 
sig selv og hinanden på den glatte 
overflade.
Giver man glasset en farvet 
bagside, får det dybde og bliver 
en smuk dekoration i sig selv. 
Og laminerer man det til en 
stålplade, kan man hæfte ting 
og billeder på glasset med 
magneter…
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CHAT BOARD® Classic er mor til 
alle vores produkter. En enkel 
magnetisk glastavle, skabt af 
et stykke 4 mm glas og en tynd 
stålplade. Til vægge i private 
hjem, på kontorer, i mødeloka-
ler – og andre steder, hvor men-
nesker har noget de skal huske, 
dele eller anskueliggøre.
Vi producerer tavlerne i en lang 
række forskellige formater og 
farver. Og vi er gearet til at 
efterkomme specielle ønsker på 
rekordtid.

CHAT BOARD® Classic
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CHAT BOARD® Projection



Forestil dig magnetisk glastavle, 
hvor der øverst er skjult et 
professionelt projektionslærred. 
Har du behov for at supplere 
det, du tegner eller skriver på 
tavlen, trækker du lærredet ned 
foran tavlen og viser dine slides.

Vi leverer CHAT BOARD® 
Projection i 3 formater og i 
samtlige CHAT BOARD® farver.
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Det er ikke alle vægge, der kan 
flyttes rundt på. Men CHAT 
BOARD® Mobile kan trilles præcis 
derhen, hvor alle kan se den. 
Glastavlen er monteret på 
en stabil, hvid pulverlakeret 
stålbase med fire hjul, der kan 
bremses.

Vi kan levere CHAT BOARD® 
Mobile i 3 forskellige størrelser 
og 25 forskellige farver.

CHAT BOARD® Mobile



En væghængt holder til 
magasiner, aviser, post eller 
dokumenter – det er set før. 
Men her er en dekorativ udgave 
med en glasfront, som man kan 
skrive eller tegne på og sider, 
der er magnetiske.

Modulerne kan hænge under 
hinanden og fås i samtlige  
CHAT BOARD® farver.

CHAT BOARD® Magazine Rack
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Normalt er det ikke op til os, 
hvad der skal hænges, tegnes 
eller skrives på en CHAT BOARD® 
glastavle. Men her har vi gjort 
en undtagelse.
CHAT BOARD® Planner er en 
 tavle med ugeplan, som giver 
overblik hjemme hos den travle 
familie eller på  kontoret.

Den leveres i standardstørrelsen 
50x80 cm og i langt de fleste 
CHAT BOARD® farver.

CHAT BOARD® Planner 



Bør en garderobe ikke kunne 
bruges til andet og mere end 
bare opbevaring af tøj? 
CHAT BOARD® Wardrobe er 
en magnetisk glastavle, som 
er monteret i en stålramme. 
Rammen gøres fast til væggen 
med  runde stænger i rustfrit 
stål. De kan bruges til at hænge 
tøjet på. 
Hvad tavlen kan bruges til, er 
det kun fantasien, der sætter 
grænser for.

CHAT BOARD® Wardrobe
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Vi har produceret et bord, 
der er et godt match til vores 
glastavler. Men det kan også 
tåle at stå på egne ben. 
Bordpladen er af 10 mm hærdet 
glas og fås i hovedparten af 
vores CHAT BOARD® farver. 
Den bæres af to enkle 
pulverlakerede rammer af 
stål i farverne signalhvid, 
hvidaluminium eller sort. 

CHAT BOARD® Table



Det er ikke en hvilken som 
helst hylde, der fortjener at 
hænge under en CHAT BOARD® 
tavle. Men vi har produceret 
en, der gør. Den er af hærdet 
glas og hænger i en enkel, slank 
aluprofil, som let kan skrues i 
væggen  - under en tavle eller 
alle mulige andre steder.
Vi producerer CHAT BOARD® 
Shelf i 10 forskellige størrelser 
og en lang række farver. 

CHAT BOARD® SHELF
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Hvis du har læst det foregående, 
ved du, at vores produkter fås 
i en række standardformater 
og –farver. Men vi tager med 
glæde imod de udfordringer, 
der ligger i at efterkomme helt 
specielle ønsker. Vi gør det 
ofte. Vi gør det gerne. Og vi 
gør det hurtigere, end de fleste 
forventer. 

CHAT BOARD® Customize



Udover de produkter som er vist 
her, leverer vi en række
former for tilbehør som f.eks. 
penne, magneter, rensemidler 
og –svampe, pennebakker etc.

CHAT BOARD® Accessories

15



FOCUS PRODUCTS A/S Smedeholm 15, 2730 Herlev, Denmark T: +45 44 845 144 F: +45 44 845 688 info@chat-board.dk www.chat-board.dk

Hvem er vi?
Vi er en dansk familiejet 
virksomhed, som blev grundlagt 
i 1982 under navnet Focus 
Products A/S. 
Vi designer og producerer alle 
vores produkter i Danmark – 
men heldigvis bliver de i dag 
brugt i virksomheder og private 
hjem over det meste af verden.

Vil du vide mere?
Se alle vores produkter, farver og 
tilbehør på www.chat-board.dk


	Chat Board® Classic
	Chat Board® Projection
	Chat Board® Mobile
	Chat Board® Magazine Rack
	Chat Board® Planner 
	Chat Board® Wardrobe
	Chat Board® Table
	Chat Board® Shelf
	Chat Board® Customize
	Chat Board® Accessories

	Button 3: 
	Button 2: 
	Button 5: 
	Button 4: 
	Button 7: 
	Button 6: 
	Button 9: 
	Button 8: 
	Button 11: 
	Button 10: 
	Button 13: 
	Button 12: 


