Brochure
2022/23

Custom Switch Panels
Op maat gemaakte 12V / 24V schakel- en instrumentpanelen
voor plezier vaar- en voertuigen

Custom-made Schakelpanelen
Waarom Custom-made?
Wij zien dat veel boten en campers
massaal geproduceerde, plasticken
schakelpaneeltjes hebben. Simpelweg
omdat er weinig betaalbare alternatieven
zijn.
Zonde, vinden wij. Het schakelpaneel is
een belangrijk onderdeel van uw interieur
en zit altijd in het zicht van u, en uw
passagiers!
Of u nu bezig bent met een refit, uw
huidige paneel beschadigt is, of gewoon
een optie wilt om mee op te scheppen bij
uw vrienden, met een custom-made
schakelpaneel weet u zeker dat u een
unieke optie toevoegt aan uw boot, of
camper, voor een eerlijke & betaalbare
prijs.

Interesse? Bekijk dan het stappenplan
van A tot Z verderop in deze brochure.

Een unieke optie

Ontdek!

Omdat wij custom producten maken, zijn er bijna
oneindige mogelijkheden als het aankomt op het
een schakelpaneel. Geen één paneel is hetzelfde.
wees gerust, wij helpen u stap voor stap bij het
ontwerpen van een paneel!

Wij hebben al vele op maat gemaakte panelen
geleverd aan particulieren, maar ook bekende
sloepen- en scheepsbouwers. Bekijk deze projecten
en lees de reviews van de klanten op onze website!

Duurzaam & Robuust

Naadloze aansluiting

Voor onze panelen worden alleen de beste, UVbestendige materialen gebruikt, die we zelf ook zouden
gebruiken! De assemblage wordt gedaan door
professionals met jarenlange technische ervaring
binnen de elektrotechniek en watersport.

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat uw
nieuwe schakelpaneel feilloos aansluit bij het
interieur van uw boot, zowel qua afmetingen
als uiterlijk! En dan alles tegen een betaalbare prijs!

“Bedankt voor het meedenken en de
goede service. Jullie hebben van mijn
eerste opzet echt iets unieks weten te
maken.”
Op zoek naar een nieuw schakelpaneel, of wilt u het standaard, plasticken schakelpaneel in uw boot vervangen? Kie
B. de Ruiter
voor een door uzelf ontworpen, custom made schakelpaneel, in plaats van de plasticken, standaard en ma
geproduceerde schakelpaneeltjes uit China.

Custom- made Dashboardpanelen

Een uniek dashboard, dat mag niet ontbreken bij u aan boord.
Het dashboard van uw boot is een belangrijk en goed zichtbaar gedeelte van het interieur. U leest hier
bijvoorbeeld de technische gegevens van de motor af, of plant hier de volgende vaarroute op de vaarkaart.
Maar rondom het dashboard bevinden zich vaak ook uw vrienden of gasten op het schip en daarmee is het
bestuurdersgedeelte een belangrijk gedeelte van de leefomgeving aan boord!
En daar helpen wij u graag bij!
Wij bieden u de mogelijkheid om zelf het dashboard van uw boot te ontwerpen, als deze aan vervanging toe
is, of als u simpelweg een unieke optie wilt toevoegen aan uw interieur. U selecteert (samen met ons) de
mooiste materialen en componenten, de mooie indeling en de meest unieke graveringen!

“Prachtig dashboard! Graveringen zien
er strak uit en het paneel past precies.

110% tevreden! Een must voor de
echte liefhebber”
B. Akkermans

Het CUSTOM MADE proces

Uw Quote-Call. Hier bespreken wij, samen met u uw budget voor het custom-made paneel. Vervolgens maken
wij een gedetailleerde en vrijblijvende offerte!
Indien u een ontwerp doorgegeven heeft, maken we hier een digitale tekening van. Wij kunnen natuurlijk ook een
lay-out maken! Hier werken we zorgvuldig met u samen, en kunt u wijzigingen aanbrengen aan het paneel!
Als het ontwerp helemaal naar wens is, betaalt u via het betaalverzoek dat wij u toesturen. U kunt eenvoudig
en veilig online betalen.
paneel!
Tot slot graveren en snijden wij uw paneel op onze CNC graveer- en freesmachine. Vervolgens assembleren
we de door u gekozen schakelaars en bedraden we het geheel. Deze stap duurt ongeveer 3 tot 4 werkweken.

Fabricage & assemblage

Controle & betaling

Ontwerp & Revisies

Uw Quote-call

Uw eerste belletje

Als u uw mobiele gegevens achterlaat, nemen wij contact met u op om de omvang van uw project te bespreken!
U kunt ook op onze website heel eenvoudig een offerte aanvragen!

paneel!

Schakelpanelen voor zeil- en kajuitboten

In de kajuit van uw zeilboot of jacht bedient u alle
electronica aan boord met een druk op de knop!
Voor deze boten maken wij, samen met u, speciale
schakelpanelen op maat.
Uw oude paneel vervangen? Geen probleem! Aan
de hand van de afmetingen van uw oude paneel
maken wij een nieuw ontwerp en kopieren we uw
oude paneel, maar dan met een nieuwe, moderne
uitstraling!
Een bestaand gat opvullen in uw boot? We kunnen
natuurlijk ook een decoratief paneel maken, met
bijvoorbeeld een afbeelding van uw boot op het
paneel gegraveerd!

Oneindige mogelijkheden – U ontdekt het bij CSP

Ondernemer in de watersportbranche of installatietechniek?

Op zoek naar panelen voor andere
toepassingen?

Contact

Ook voor serieproductie kunt u bij ons
terecht!

Geen probleem! Ook voor andere snij- en
graveerprojecten kunt u terecht bij
Custom Switch Panels.

Heeft u een project, vragen of gewoon
interesse, neem dan gerust contact met
ons op via:

Het graveren van uw bedrijfslogo, of
het logo van het merk van de boten
die u bouwt op het paneel, voegt iets
unieks toe aan het geheel!
We kunnen uw ontwerp
standaardiseren en meerdere
identieke panelen fabriceren,
waardoor de kosten omlaag kunnen!

Naambordjes, reclameborden, of
relatiegeschenken, onze snij- en
graveermachine maakt het allemaal en
tot op de millimeter nauwkeurig!

www.customswitchpanels.com
info@customswitchpanels.com
+31(6) 11 66 36 34

