
“Makes people creative”



AQUAWRITE
Esittelemme



AQUAWRITE 
HIGH-PERFORMANCE 
WHITEBOARD-PAINT 

Korkeakiilto / kirkas tai valkoinen
 / polyuretaani 

Vesipohjainen 2K korkean suorituskyvyn Valkotaulu-maali
mukaan lukien primeri-pohjuste

aKirjoitettavissa 3 päivän kuluttua, täysin kovettunut sen jälkeen

aAlustetaan ja asennetaan samana päivänä

aYksi kerroksinen märkää-märälle vastaan valkotaulu-maali

aUV-kestävyys / 10 vuoden takuu kuorintaa vastaan

aUpea pinta, helppo puhdistaa ja ylläpitää

aMagneettisen monitoimipinnan luot lisäämällä pohjaksi 
       magneettisen alustan

aMainio interaktiivisiin esityksiin ja projekteihin 

aAquaWrite on lajinsa ympäristöystävällisin tuote
 



AJATTELE LAAJASTI
AJATELLA PITKÄÄN
AJATELLA SUURESTI 
AJATTELE KAIKKIA 
VÄREJÄ

Harkitse laajasti kaikkia värejä ja 
pintoja, saumattomina, ja ilman liituja, 
tulevana valkotaulunasi.

WriteWallPaint-tuotteet soveltuvat
erityisesti heille, jotka haluavat luoda 
ympäristön hauskanpitoon, työhön tai 
koulutukseen.



HUVIN 

VUOKSI

AquaWrite tarjoaa loputtomia 
mahdollisuuksia

Kommunikoi - luo viestejä, aikatauluja, jakaa tietoa, tehtävälistoja ja 
paljon muutakin…

Ota huomioon kaikki paikat: ovet, pöydät, seinät, lelut, 
sateenkaaren kaikissa väreissä, ja mitoissa. Lue esim. 
koristeellinen tausta, ja levitä päälle AquaWrite Clear Primer 
pohjuste, ja viimeksi valkotaulu-maalikerros. Lisäksi, magneettinen 
pohja mahdollistaa käytännöllisen ulottuvuuden esim. valokuville, 
julisteille ja ilmoituksille.



  

TYÖHÖN 

Strateginen AquaWrite asetus työpaikalla 
takaa luovuutta ja innovaatiota - Varmasti!

Peitä toimisto tai kokoustilat AquaWrite-maalilla ja ilmaise kätevästi 
tärkeät viestit ja tiedot. Luo ihanteellinen työympäristö 
maalaamalla seinästä seinään, tai lattiasta kattoon, käyttäen 
yrityksen värejä, tai muun valinnan mukaan. Ota huomioon ovet, 
pöydät ja ennen käyttämättömät alueet, ja luo ihanteellinen 
työympäristö. Lisää taulun taustaksi esim. logo, ja levitä päälle 
kerros AquaWrite Clear primer-aluketta, ja viimeksi valkotaulu-maali. 
Pinnat sopivat erinomaisesti kaikenlaisille heittoprojekteille ja 
esitelmille. Lisäämällä vielä magneettisen pohja-tuotteen luot 
käytännöllisen monitoimipinnan.



KOULUTUKSEEN

Luo 360 asteen luova työtilaympäristö, 
joka motivoi ja innostaa lisätoimintaan.

Luo opintoja varten interaktiiviset projektiiviset alueet, maalaamalla 
esim. pöydät, pylväät, kaapit, käytävät, luokkahuoneet, kahvila-tilat 
jne. AquaWrite valkotaululu-maalilla.
Magneettisen monitoimipinnan luot lisäämällä pohjaksi 
magneettisen alustan.
Luo uusi ajanhenkinen, saumaton AquaWrite valkotaulu. Pidät 
kustannukset alhaisina, suojaten samalla oppilaiden ja opettajien 
terveyttä poistamalla vanhat liitutaulut ja näin myös turhat pölyn 
lähteet.



TAKUU
JA
YMPÄRISTÖ

AquaWrite tarjoaa kestävimmät kuivalla 
pyyhittävät valkotaululu-maalit ja tuotteet 
saatavilla markkinoilla tänään.
Maaleillamme on 10 vuoden takuu. 
Asianmukaista toteutusta, käyttöä ja 
huoltoa seuratessa, AquaWrite maali ei 
kuoriudu, halkeile, tahri tai haalistu.

AquaWrite on vesipohjainen sekä 
ympäristöystävällisin valkotaulu-maali 
saatavilla markkinoilla.
Puhdista helposti työkalut vedessä käytön 
jälkeen, ja käytä uudestaan.

WriteWallPaint AquaWrite-tuotteet 
valmistetaan ottamalla huomioon 
kestävimmät 
ympäristönäkökohdat.



TARINAMME

Tiimiämme ohjaa motto: “Kreatiiviset tilat 
ja pinnat tukevat luovuutta ja 
innovaatiota ihmisten keskuudessa” ja 
yhteinen tehtävämme on toteuttaa juuri 
näitä asioita.

AquaWrite-tekniikan kehitti 88-vuotias kemian insinööri, ja 
setämme, Carl Schmidt Nielsen (1928), keksijät/taidemaalarit Lars 
Frey (1977) ja Betina Vandrup (1975). 

Tavoitteena oli kehittää maalivalikoima, joka koostuu 
suorituskyvyn kannalta maailman parhaista AquaWrite valkotaulu 
maaleista. Vuosien mittainen projekti on tuottanut tuloksia, ja 
vuodesta 2015 lähtien olemme palvelleet maineikkaampia yrityksiä 
eri puolilla maailmaa WriteWallPaint AquaWrite -tuotteillamme.

Made in Denmark



Suosittelemme käyttämään ainoastaan WriteWallPaint-valkotaulu 
kyniä ja tuotteita pintojen käsittelyä varten.
WriteWallPaint-pintojen pyyhkimiseen, merkintöjen poistamiseen ja 
puhdistusta varten suositellaan käyttöön vain WriteWall 
Miracle-kangasta tai mikrokuituliinaa.
Suurempaan pinnan puhdistukseen, kostuta mikrokuituliina 
WriteWallPaint “MiracleWater” -puhdistustuotteella ja pyyhi pinta 
tasaisesti, ja kuivaa sen jälkeen puhtaalla mikrokuituliinalla.
Mikäli pinta on kovin likainen, käytä WriteWallPaint 
“MiracleCleaner”-tuotetta. Erittäin vaikeissa tapauksissa voidaan 
käyttää kotitaloukseen tarkoitettua alkoholia; jonka jälkeen pinta 
kuivataan puhtaalla mikrokuituliinalla, joka on kostutettu 
WriteWallPaint “MiracleWater”-tuotteella. – Toistetaan tarvittaessa.
Älä koskaan käytä: hankaavia materiaaleja, kuten pesusieniä, 
teräviä esineitä, tai vastaavia välineitä, jotka saattavat vahingoittaa 
pintaa.
Älä myöskään koskaan käytä tavallisia kyniä, kuulakärkikyniä, 
tarroja, merkkejä, puhdistusmateriaaleja tai muita esineitä, tai 
tuotteita jotka luovuttavat rasvahappoa, tai jättävät kemiallisen 
kalvon. Tilaa lisävarusteet ja tuotteet paikalliselta WriteWallPaint-
toimittajalta, tai ota yhteyttä osoitteeseen: info@writewallpaint.com 
lisäohjeita.

YLLÄPITO 

Haetko lisää inspiraatiota?
Seuraa meitä Instagramissa

@writewallpaint



#WRITEWALLERS


