
“Makes people creative”



AQUAWRITE
Vi presenterar



AQUAWRITE 
HIGH-PERFORMANCE 
WHITEBOARD-PAINT 

Högblank / Klar eller Vit / Polyuretan  

Högpresterande vattenbaserad 2K whiteboard färg
inklusive primer

aSkrivbar och helt härdad efter endast 3 dagar

aPrimas och installeras på en och samma dag

aEtt enda färgskikt, vått på vått applicerad whiteboard färg 

a UV-resistent / 10 års garanti mot peeling 

aSmidig och attraktiv yta, lätt att rengöra och upprätthålla. 

aLägg till ett magnetiskt underlag för att skapa verkligt 
       multifunktionella ytor

aGaranterad förtjänst med interaktiva, skrivbara ytor

aAquaWrite är den miljövänligaste produkten av sitt slag



TÄNK STORT
TÄNK LÅNGT
TÄNK BRETT
TÄNK I ALLA FÄRGER 

Tänk i alla möjliga färger, på alla möjliga 
ytor, utan sömmar eller dammiga kritor, 
för din nya whiteboardtavla.

WriteWallPaint-produkter är särskilt 
lämpade för att skapa kreativa miljöer 
för underhållning, arbete eller studier.



FÖR 

SKOJS 
SKULL

AquaWrite ger dig oändliga möjligheter  

Kommunicera - skapa meddelanden, spelrum, att göra-listor eller 
scheman, behändigt och bekvämt från ditt hem.

Tänk kreativt och sömlöst - på dörrar, skrivbord, hela väggar, 
leksakslådor, i alla möjliga färger, former och storlekar. Skapa 
Whiteboardytor på golv eller väggar genom att applicera AquaWrite 
Clear Primer och Whiteboardfärg som överlag. Använd vilken som 
helst yta som whiteboardtavla, om och om igen. Lägg till ett 
magnetiskt underlag för att skapa en flerdimensionell yta för 
meddelanden, foton, posters etc.



FÖR  

JOBB 

Strategisk installering av AquaWrite på 
arbetsplatsen leder till kreativitet och 
innovation – Säkert!

Måla från vägg till vägg, eller golv till tak i företagsfärg eller efter 
eget val. Täck hela kontoret eller mötesrummet med AquaWrite för 
att uttrycka nya idéer. Tänk på dörrar, bord, skrivbord och 
oanvända områden för att skapa den perfekta arbetsmiljön. Inför 
t.ex. en egen logo som bakgrund. Stryk på AquaWrite Clear primer, 
och Whiteboardfärg som överskikt. Skapa perfekt sömlösa, 
smidiga ytor för kortkastprojektioner och interaktiva presentationer. 
Lägg till ett magnetiskt underlag för att skapa multifunktionella ytor 
för konferensrummet.



FÖR 

UTBILDNING 

Skapa en 360 graders kreativ arbetsmiljö 
som motiverar och inspirerar till bättre 
åtgärder.

Måla bord, skrivbord, pelare, skåp, hallar, hela klassrum, kafeterior 
för interaktiva projektionsväggar etc.
Lägg till ett magnetiskt underlag för att skapa verkligt 
multifunktionella ytor.
Bli äntligen av med ohälsosamt damm från kritor, genom att byta ut 
gamla krittavlor mot moderna, smidigt sömlösa AquaWrite ytor, och 
detta till låg kostnad.

  



GARANTI
OCH
MILJÖOMSORG

AquaWrite producerar de mest slitstarka 
Whiteboard produkter som finns 
tillgängliga på marknaden idag. Våra 
färger stöds av en 10 års garanti, som 
garanterar att de inte knäcker, skalas, 
fläckas eller bleknas vid korrekt 
applicering och skötsel.

AquaWrite är vattenbaserad, och den mest 
miljövänliga whiteboardfärgen tillgänglig 
på marknaden idag.
Tvätta dina redskap enkelt i vatten efter 
bruk och återanvänd.

WriteWallPaint AquaWrite färger 
produceras med högsta miljöhänsyn i 
åtanke.



VÅR

HISTORIA

Vårt team drivs av mottot: “kreativa 
utrymmen och ytor främjar innovation 
mellan personer” och det är vårt 
gemensamma uppdrag att se till att detta 
uppmuntras.

Tekniken bakom AquaWrite utvecklades av den 88-åriga 
kemiingenjören (vår farbror!) Carl Schmidt Nielsen (1928), samt 
uppfinnarna/målarna Lars Frey (1977) och Betina Vandrup (1975) 
Syftet var att utveckla en målarportfölj bestående av världens bästa 
whiteboardfärger.

Utformningen finslipades sedan i ett långsiktigt projekt som 
fullbordades i 2015. Sedan dess, har vi tjänat innovativa företag 
runtom i världen med vår flexibla Whiteboard-färg, AquaWrite.

Made in Denmark



Vi rekommenderar bruk av endast WriteWallPaint 
whiteboard-markörer och andra tillbehör på 
Whitewall-behandlade ytor.
Vid torkning, radering och rengöring bör WriteWallPaint-ytor alltid 
torkas med WriteWall Miracle-duken eller en Mikrofiberduk.
För generell rengöring används en Mikrofiberduk, fuktad med 
WriteWallPaint “MiracleWater”. Torka med en ren och torr 
mikrofiberduk efteråt.
För extra smutsiga ytor gäller WriteWallPaint “MiracleCleaner”, eller 
i värsta fall hushållsalkohol, påföljd av “MiracleWater” efteråt. - Vid 
behov kan processen repeteras.
Använd aldrig: Slitande material som skurningssvampar, skarpa 
föremål eller liknande.
Använd heller aldrig vanliga pennor, kulspetspennor, permanenta 
markörer, rengöringsmedel, kemikalier, föremål eller ämnen som 
avlägsnar fett, eller lämnar ett skikt på ytan.

Beställ dina tillbehör hos din lokala WriteWallPaint-leverantör, eller 
kontakta oss på: info@writewallpaint.com för ytterligare vägledning.

UNDERHÅLL 

Mer inspiration?
Följ oss på Instagram

@writewallpaint



#WRITEWALLERS


