
“Makes people creative”



AQUAWRITE
Præsentation af



AQUAWRITE 
HIGH-PERFORMANCE 
WHITEBOARD-PAINT 

Højglans / Klar eller Hvid / Polyurethan  

2K vandbaseret højtydende whiteboard-maling med primer

aKan skrives på efter kun 3 dage, og er herefter fuldt behandlet

a Kan behandles og påføres same dag

aEnkeltlags påførelse af vådmaling til whiteboard setup

aUV modstandsdygtig / 10 års garanti mod afskalning

aFantastisk overflade der er nem at rengøre og vedligeholde

aTilføj magnetisk vægbeklædning nedenunder for at skabe 
       magnetiske og multifunktionelle overflader

aPerfekt til interaktive og projektable overflader

aAquaWrite har de laveste farvekoder på markedet til dato



TÆNK STORT 
TÆNK LANGT
TÆNK BREDT
TÆNK ALLE FARVER

Tænk alle mulige farver og overflader, 
uden samlinger eller kridtstøv på dit 
kommende whiteboard.

WriteWallPaint-produkterne egner sig 
især til alle som ønsker at skabe 
kreativitetsfremmende miljøer til sjov, 
arbejde og udannelse.



TIL SJOV

AquaWrite giver dig uendelige muligheder  

Interagér - skab beskedcentre, legerum, opgavelister og tidsplaner 
alle steder i dit hjem.

Tænk døre, skriveborde, hele vægge, legetøjskasser, alle farver i alle 
former og størrelser. Lav tegninger med vægbeklædningen 
nedenunder, og tilsæt AquaWrite Clear primer og whiteboard 
maling ovenpå og brug igen og igen. Tilføj en magnetisk 
vægbeklædning nedenunder for at skabe magnetisme og lad 
underholdningen begynde.



TIL 

ARBEJDE

Ved at anvende AquaWrite strategisk på 
din arbejdsplads, skaber du både 
kreativitet og innovation - det er et fact!

Mal fra væg til væg og fra gulv til loft i din virksomheds farve eller 
efter eget valg. Dæk hele kontoret eller mødelokalet med AquaWrite 
for at fremme de helt store ideer. Tænk døre, borde, skriveborde 
og ethvert ubrugt område for at skabe det ideelle arbejdsmiljø. Lav 
LEAN-skemaer eller tilføj jeres eget logo, og påfør AquaWrite Clear 
primer og whiteboard-maling på toppen. Overfladerne er perfekte 
til projekteringer og interaktive boards. Når det gælder projektrum, 
kan I tilføje magnetisk vægbeklædning nedenunder for at skabe 
magnetiske og multifunktionelle overflader.



TIL 

UDDANNELSE

Skab et 360 graders kreativt 
arbejdsområde miljø, der motiverer og 
inspirerer flere handlinger.

Maleborde, skriveborde, søjler, skabe, gange, hele klasseværelser, 
cafeterier, interaktive projektionsvægge mv. Tilføj magnetisk 
vægbeklædning nedenunder for at skabe magnetiske og 
multifunktionelle overflader. Slip helt af med støv og kridt fra din 
gamle beskidte tavle eller whiteboard med AquaWrite. Beskyt 
samtidig elevernes og lærernes sundhed ved at fjerne støvkilder og 
hold også omkostningerne nede.



GARANTI 
OG 
MILJØ

AquaWrite er det mest holdbare 
whiteboard maling produkt der findes på 
markedet til dato. Vores maling leveres 
med en 10 års garanti, og vil ikke revne, 
krakelerer eller falme ved korrekt brug og 
vedligeholdelse.

AquaWrite er vandbaseret og er også den 
mest miljøvenlige løsning for whiteboards 
på markedet. Det er nemt at vaske dit 
værktøj i vand og genbruge det, hvis du 
har lyst.

WriteWallPaint AquaWrite produkter 
fremstilles med de mest bæredygtige 
miljømæssige overvejelser i sinde.



VORES

HISTORIE

Som et team, er vi drevet af mottoet, 
at “kreative rum og overflader fremmer 
kreativitet og innovation blandt 
mennesker”, og vores fælles mission er at 
få netop dette til at ske.

Teknologien bag AquaWrite er udviklet af den 88-årige kemiske 
ingeniør og vores onkel, Carl Schmidt Nielsen (1928), Opfinder/
Maler Lars Frey (1977) og Opfinder/Maler Betina Vandrup (1975) - 
et projekt der har krævet tusindvis af arbejdstider og har bevist sit 
koncept på markedet siden 2015.

Lige fra starten har vi støttet og hjulpet nogle af de største og mest 
innovative virksomheder og institutioner over hele verden med 
fleksibel whiteboard maling, AquaWrite. Med vores opfindelse af 
WriteWallPaint AquaWrite-produkterne, vores mål var at skabe en 
portefolie med verdens bedste whiteboard maling.

Made in Denmark



Vi anbefaler at bruge WriteWallPaint whiteboard markører og andet 
tilbehør. Skal der tørres, slettes eller rengøres, brug da altid 
WriteWall Miracle kluden eller en Mikrofiber klud.
Hvis det er tid til en lidt grundigere rengøring, skal du bruge en ren 
Mikrofiber klud, fugtet med WriteWallPaint “MiracleWater”. Tør med 
en tør og ren mikrofiber klud bagefter.
For ekstra beskidte overflader, anvend da WriteWallPaint 
“MiracleCleaner” eller i ekstra slemme tilfælde kan du bruge 
husholdningsalkohol; brug derefter en ren klud, fugtet i 
WriteWallPaint “MiracleWater” - Du kan herefter gentage processen 
hvis nødvendigt.
Anvend aldrig: Slibemidler, såsom skure svampe, skarpe genstande 
og lignende værktøjer, der kan ende med at påføre skade på 
overfladerne. Brug aldrig almindelige penne, kuglepenne, 
permanente markører, rengøringsmidler og genstande, der afgiver 
fedtmembran eller efterlader et kemisk “film”, produkter med syre 
eller lignende.
Bestil dit tilbehør hos din lokale WriteWallPaint-leverandør, eller 
kontakt os på info@writewallpaint.com for at fåyderligere vejledning.

VEDLIGEHOLDELSE 

For mere inspiration,
følg os på Instagram

@writewallpaint



#WRITEWALLERS


