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AQUAWRITE 
HIGH-PERFORMANCE 
WHITEBOARD-PAINT 

Høyglans / Klar eller Hvit / Polyurethan  

2K Høy-ytelses-vannbasert whiteboard maling med primer

aKan skrives på etter bare tre dager, og er da helt behandlet

aKan behandles og brukes samme dag

aEnkeltlags applikasjon av våtmaling til whiteboard-oppsett

aUV-resistent / 10 års garanti mot skalering

aFlott overflate som er lett å rengjøre og vedlikeholde

aLegg til magnetiske veggbelegg under for å lage magnetiske og        
       multifunksjonsflater

aPerfekt for interaktive og projiserbare overflater

aAquaWrite har de laveste fargekodene på markedet til dags dato.



TENK STORT 
TENK LANGT
TENK BREDT
TENK ALLE FARGER

Tenk alle mulige farger og overflater, 
uten samlinger eller krittstøv på det 
kommende whiteboard.

WriteWallPaint-produktene er 
spesielt egnet for alle som ønsker å 
skape kreativitetsforbedrende miljøer 
for moro, arbeid og utdanning.



FOR 

MORO

AquaWrite gir deg uendelige muligheter  

Interager - opprett meldingssentre, lekerom, oppgavelister og
 tidsplaner overalt i ditt hjem.

Tenk dører, arbeidsbord, hele vegger, leketøybokser, alle farger i alle 
former og størrelser. Skap tegninger med veggdekselet nedenfor, 
og legg til AquaWrite Clear Primer og Whiteboard Paint som kan 
brukes om og om igjen. Legg til en magnetisk veggdekking 
nedenunder for å skape magnetisme og la underholdningen 
begynne.



FOR  

ARBEID 

Ved å bruke AquaWrite strategisk på 
arbeidsplassen din, skaper du både 
kreativitet og innovasjon - det er et 
faktum!

Mal fra vegg til vegg og fra gulv til tak i firmaets farge eller etter eget 
skjønn. Dekk hele kontoret eller møterommet med AquaWrite for å 
fremme de store ideene. Tenk dører, bord, skriveborde og 
ubrukte områder for å skape det ideelle arbeidsmiljøet. Lag 
LEAN-ordninger eller legg til din egen logo, og bruk AquaWrite 
Clear Primer og whiteboard-maling til toppen. Overflatene er 
perfekte for design og interaktive plater. Ved prosjektrom, kan du 
legge til magnetiske veggbelegg under for å lage magnetiske og 
multifunksjonsflater.



FOR 

UTDANNING 

Skap et 360 graders kreativt arbeidsmiljø 
som motiverer og inspirerer til flere 
handlinger.

Maleborde, skrivebord, søyler, skape, ganger, hele klasserom, 
kafeteriaer, interaktive fremspring vegger, etc. Legg til magnetiske 
veggbelegg under for å lage magnetiske og multifunksjonsflater. 
Bli kvitt med støv og kritt fra din gamle skitne tavle eller whiteboard 
med AquaWrite. Beskyt på samme tid elevene og lærernes helse 
ved å fjerne støvkilder og også holde kostnadene nede.

  



GARANTI
OG
MILJØ

AquaWrite er det mest slitesterke 
whiteboard maling produkt, som er 
tilgjengelig på markedet til dags dato. Vår 
maling leveres med en 10 års garanti og vil 
ikke sprekke, skrelle eller fade ved riktig 
bruk og vedlikehold.

AquaWrite er vannbasert og er også den 
mest miljøvennlige løsningen for 
whiteboards på markedet. Det er lett å 
vaske verktøyet i vann og du kan heretter 
gjenbruke det.

WriteWallPaint AquaWrite-produktene er 
produsert med de mest holdbare 
miljøhensynene i tankene.



VÅR

HISTORIE

Som et team er vi drevet av mottoet at 
“kreative rom og overflater fremmer 
kreativitet og innovasjon blant 
mennesker”, og vårt felles oppdrag er å få 
dette til å skje.

AquaWrite-teknologien ble utviklet av den 88-åringen kjemiske 
ingeniør og vår onkel, Carl Schmidt Nielsen (1928), Oppfinner/
Maler Lars Frey (1977) og Oppfinner/ Maler Betina Vandrup (1975) - 
et prosjekt som har krevd tusenvis av arbeidstimer og har bevist sitt 
konsept på markedet siden 2015.

Fra starten har vi støttet og hjulpet noen av de største og mest 
innovative selskapene og institusjonene rundt om i verden med 
fleksibel whiteboard maling, AquaWrite. Med vår oppfinnelse av 
WriteWallPaint AquaWrite-produktene, var målet vårt å skape en 
portefølje av verdens beste whiteboard-maling.

Made in Denmark



Vi anbefaler at du bruker WriteWallPaint whiteboard markører og 
annet tilbehør. Om der skal tørkes, fjernes eller rengjøres, bruk alltid 
en WriteWall Miracle klut eller en Microfiber klut. Hvis det er på tide 
for en litt mer grundig rengjøring, bruk en ren Microfiber klut fuktet 
med WriteWallPaint “MiracleWater”. Tørr med en ren mikrofiberduk 
etterpå.
For ekstra skitne overflater, bruk WriteWallPaint “MiracleCleaner” 
eller i ekstra slemme tilfelle kan du bruke husholdningsalkohol; bruk 
deretter en ren klut fuktet i WriteWallPaint “MiracleWater” - Du kan 
da gjenta prosessen om nødvendig.
Bruk aldri: Slipemidler, for eksempel slitende svamper, skarpe 
gjenstander og lignende verktøy som kan utgjøre skader på 
overflatene. Bruk aldri vanlige penner, penner, permanente 
markører, rengjøringsmidler og gjenstander som avgir 
fettmembraner eller etterlater en kjemisk “film”, produkter med syre 
eller lignende.
Bestill ditt tilbehør hos din lokale WriteWallPaint-leverandør, eller 
kontakt oss på info@writewallpaint.com for ytterligere instruksjoner.

VEDLIKEHOLD 

For mer inspirasjon,
følg oss på Instagram

@writewallpaint



#WRITEWALLERS


