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Custom Switch Panels
Op maat gemaakte 12V schakel- en instrumentpanelen
voor de pleziervaart

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

- Over ons -

Volledig naar uw wensen
Custom Switch Panels specialiseert zich in het ontwerpen
en fabriceren van op maat gemaakte, volledig bedrade
schakelpanelen- en instrumentenpanelen voor de
pleziervaarders van Nederland! Hierbij ontwerpt u zelf (in
samenwerking met ons) uw eigen schakel- of
dashboardpaneel. Onze panelen zijn geschikt voor iedere
sloep, speedboot of cruiser en zijn ook nog eens eenvoudig
te installeren!
Naadloze aansluiting op uw boot
Het is onze missie om ervoor te zorgen dat uw nieuwe
dashboard of schakelpaneel feilloos aansluit bij het interieur
van uw boot, zowel qua afmetingen, als uitstraling!
U heeft de touwtjes in handen!
Hierbij schetst u zelf uw nieuwe persoonlijke schakel- of
dashboardpaneel in grove lijnen. Vervolgens werken wij aan
de hand van deze schets het ontwerp verder uit, waarbij we
nauwkeurig met u samenwerken, om tot een eindresultaat te
komen wat volledig aansluit bij uw wensen en boot!
.

“Het paneel van CSP is een
unieke aanwinst voor mijn boot.
Prachtige uitstraling en hoge
kwaliteit!”
T. van Vriezen
3

- Instrumentpanelen -

Het dashboard – onderdeel van de leefomgeving aan boord
Op het dashboard in uw boot leest u de technische gegevens van de motor af, of
plant u uw volgende vaarroute op de vaarkaart. Het dashboard is dan ook een
onderdeel van uw boot wat voor u, maar ook voor uw passagiers vaak in het zicht
zit.
Om deze reden wilt u natuurlijk dat uw dashboard een professionele en unieke
uitstraling heeft. En daar helpen wij u graag bij!

Het dashboard – Een exclusieve uitstraling
Wij krijgen dan ook veel aanvragen van enthousiaste watersporters die een werkelijk
uniek dashboard op hun boot zouden willen. Om dat te kunnen realiseren gebruiken
wij alleen de mooiste materialen, in combinatie met zeer strakke graveringen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan symbolen en tekst bij de schakelaars, maar ook het
logo van de boot, of zelfs een afbeelding van de boot zelf!

“Prachtig dashboard!
Graveringen zien er strak uit en
het paneel past precies!
110% tevreden! Een must voor de
echte liefhebber”
B. Akkermans
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- Schakelpanelen -

Het schakelpaneel
Vanaf het schakelpaneel bediend u alle elektronica aan boord. De
navigatieverlichting, de bilgepomp, de radio en veel meer! Door de jaren heen
is er vaak veel elektronica toegevoegd, vervangen of zelfs kapotgegaan. Dit
komt vaak niet ten goede van de uitstraling van het paneel en komt vaak niet
ten goede aan de bedrading die hierachter zit.
Ook wordt vaak vanuit de fabriek gekozen voor een zo goedkoop mogelijk
(vaak plastic) schakelpaneel, zodat de kosten hiervan laag blijven. Zonde,
vinden wij. Het schakelpaneel zit namelijk altijd in het zicht en wordt daarmee
onderdeel van het interieur van uw boot! Een op maat gemaakt schakelpaneel
met bijpassende graveringen geeft uw stuurconsole of dashboard een unieke
uitstraling!
Geen massaproductie, maar op maat gemaakt voor uw boot!
Wij helpen u graag bij uw zoektocht naar een nieuw schakelpaneel. Of uw
oude paneel nu vanwege ouderdom aan vervanging toe is, of u gewoon een
exclusief, op maat gemaakt paneel in uw boot wilt, bij ons kiest u zelf de
afmetingen & indeling, de kleuren, het type schakelaar, de opties, graveringen
en veel meer! Geen stickertjes die u zelf bij de schakelaar op het paneel moet
plakken, maar hoogwaardige graveringen, die ook nog eens veel langer
meegaan!

“Bedankt voor het meedenken en
de goede service. Jullie hebben van
mijn eerste opzet echt iets moois
weten te maken.”
B. de Ruiter
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- De mogelijkheden -

Materiaal, lay-out en afmetingen
Geanodiseerd of geborsteld aluminium
Gepoedercoat aluminium
Acryllaat
Foliedippen
Diverse RAL kleuren

Type schakelaars
RVS drukknoppen (12V/10A) met LED
RVS touchknoppen (inductief)
Tuimelschakelaars
Rockerschakelaars
IndicatieLED’s

Graveringen
Labels & symbolen
Logo & naam van uw schip
Een op maat gemaakte tekening van uw
boot!
Verlichten van transparante labels &
logo!

Accessoires
Zekeringen
USB poorten
Digitale voltmeters
12V plug / sigarettenaansteker

Wilt u andere accessoires? Laat het
ons weten! Wij gaan voor u op zoek.

6

- Interesse? s

Wij denken graag met u mee!
Bent u op zoek naar die ene unieke optie voor uw interieur een exclusieve
uitstraling geeft? Kijk dan snel voor inspiratie op onze website, neem contact met
ons op, of vul ons offerte-aanvraag formulier in op www.customswitchpanels.com!
Slechts 1 minuut werk en u ontvangt binnen 1 dag een geheel vrijblijvende offerte!
Standaard schakelpanelen
Naast op maat gemaakte schakelpanelen, hebben wij natuurlijk ook een range aan
standaard schakelpanelen, voor diegene die geen specifieke eisen stelt aan zijn
nieuwe schakelpaneel, maar wel de allerbeste kwaliteit verwacht! Kijk op onze
website voor onze standaard schakelpanelen.
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www.Customswitchpanels.com

- CSP voor ondernemers Ondernemer binnen de watersportbranche?
Bent u een ondernemer in de watersportbranche? Verkoopt u sloepen,
neemt u opdrachten aan van fanatieke watersporters of pleegt u onderhoud
aan boten op een werf? Wellicht kan Custom Switch Panels dan iets voor u
betekenen.
Botendealers
U biedt uw klanten natuurlijk de beste service en levert graag de mooiste en
unieke producten aan. Wij ook!
Bent u bijvoorbeeld dealer van sloepen, zoals Corsiva, Primeur of Maxima,
dan kunt u uw klanten een werkelijk unieke optie aanbieden met een
dashboardpaneel van CSP waarbij de klant zijn persoonlijke touch aan de
boot kan geven! Denk hierbij aan bijvoorbeeld een dashboardpaneel waarbij
uw bedrijfsnaam/logo, de naam van de sloep en misschien zelfs een
afbeelding van de sloep op het paneel gegraveerd staat!
Gemakt dient de mens
Dit scheelt u ook nog eens werk, aangezien u niet met de hand alle gaten
voor de toerenteller, Garmin etc. hoeft te zagen. Deze worden namelijk tot
op de 100ste millimeter nauwkeurig door ons in het paneel gesneden.
Benieuwd wat Custom Switch Panels voor uw bedrijf kan betekenen? Neem
dan contact met ons op via +31 (6) 11 66 36 34.
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