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NEWSpace-Up

Do you dare to THINK BIG?

Wall-Up 
Whiteboard panelen

Board-Up 
Frameloze whiteboards

Wrap-Up 
Whiteboard folie
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      WRAP-UP 
       whiteboard folie

LET’S GET 

INSPIRED

BE 

CREATIVE

visualise

       BOARD-UP 
         frameloze whiteboards

Space-Up writing collection

NEW
Think BIG!

       WALL-UP 
         whiteboard panelen

•		Eindeloos	schrijfplezier	

•		Magnetisch

•		Verschillende	afmetingen

•		Simpele	montage

•		Modern	design

Deze	whiteboard	folie	kleeft	
op	elk	glad	oppervlak...	klein	of	groot.									

Creeer	een	uniek	

XL	whiteboard	met	

deze	frameloze		

whiteboards

Maak	met	deze	panel
en	van	elke	wand	

een	hoogwaardig,	bes
chrijfbaar	en		

uitwisbaar	whiteboar
doppervlak.

What’s  

your  

BIG  

idea?
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Creëer uw eigen whiteboardwall:

Afmeting HxB Artikelnr.

200 x 119,5 cm 7-106121

200 x 59,5 cm 7-106126

119,5 x 200 cm 7-106112

 Wall-Up is dé XL-whiteboardwand van  

de hoogste kwaliteit. Creëer hoge en  

brede magnetische schrijfoppervlakken en 

combineer eenvoudig meerdere  panelen 

tot één groot schrijfoppervlak. Door het 

frameloze design hebben de panelen een 

moderne en strakke uitstraling.

Wall-Up whiteboard panelen
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Afmeting Artikelnr..

75 x 50 cm 7-106350

75 x 75 cm 7-106375

75 x 100 cm 7-106310
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Creëer uw eigen whiteboardwall:

  Naast elkaar, boven elkaar of in een uniek 

patroon. Hoe u het ook doet, creëer uw  

eigen whiteboard wand in een handomdraai 

met behulp van de Board-Up oplossing.

Board Up frameloze whiteboards
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Een	tafel	als		
schrijfoppervlak?

Alles	kan!

Afmeting per rol Artikelnr.

101 x 150 cm 7-106201

101 x 300 cm 7-106203

101 x 600 cm 7-106206

101 x 1200 cm 7-106212

Wrap-Up whiteboard folie

 Op zoek naar een oplossing die van uw kast, 

tafel of wand een magnetisch schrijfoppervlak 

maakt? Dan is Wrap-Up dé oplossing voor u! 

Geen wand of vorm is te gek voor dit flexibele 

whiteboard. Met dit zelfklevende folie kunt u 

van alle gladde oppervlakken een magneet-

houdend whiteboard maken. Daarnaast kan 

het Wrap-Up whiteboard folie in verschillen-

de vormen worden gesneden. 
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