
SPACE-UP COLLECTIE
Durft u GROOTS TE DENKEN?

Legamaster, 
brand of the edding group

SPACE-UP
Overzicht van de collecties

We make communication visible   

Hoogte x Breedte Art.-Nr.

200x119,5 cm 7-106121

200x59,5 cm 7-106126

119,5x200 cm 7-106112

75x50 cm 7-106350

75x75 cm 7-106375

75x100 cm 7-106310

101x150 cm 7-106201

101x300 cm 7-106203

101x600 cm 7-106206

101x1200 cm 7-106212

Hoogte x Breedte Kleur Art.-Nr.

200x119,5 cm licht grijs 7-144121

200x59,5 cm licht grijs 7-144126

119,5x200 cm licht grijs 7-144112

200x119,5 cm zacht beige 7-144221

200x59,5 cm zacht beige 7-144226

119,5x200 cm zacht beige 7-144212

WRITING COLLECTION ACOUSTIC PINNING COLLECTION

SPACE-UP AANBEVOLEN ACCESSOIRES
Haal het meeste uit uw SPACE-UP oplossing door de borden te 
gebruiken in combinatie met onze hoogwaardige accessoires. Ga 
naar onze website om alle accessoires te bekijken:

www.legamaster.com/nl/spaceup

WALL-UP akoestische prikbord panelenWALL-UP whiteboard panelen

BOARD-UP frameloze whiteboards

WRAP-UP whiteboard folie

BOARD-UP frameloze en akoestische prikborden

75x50 cm licht grijs 7-144550

75x75 cm licht grijs 7-144575

75x100 cm licht grijs 7-144510

75x50 cm zacht beige 7-144650

75x75 cm zacht beige 7-144675

75x100 cm zacht beige 7-144610
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ACOUSTIC PINNING
 

De SPACE-UP akoestische prikbordcollectie biedt een eenvoudige en stijlvolle manier om geluid in open 

kantoren en vergaderruimten te absorberen. De prikborden hebben een positieve invloed op de concentratie, 

de productiviteit en het welzijn op kantoor. Ze absorberen geluid, voegen kleur aan de omgeving toe en 

kunnen bovendien worden gebruikt als extra grote prikborden om creativiteit een boost te geven!

 ■ Verbetert de akoestiek in de ruimte dankzij geluiddempende materialen

 ■ De frameloze akoestische prikborden hebben een moderne uitstraling

 ■ Combineer heel eenvoudig meerdere akoestische prikborden en whiteboards voor een groot werkoppervlak

WALL-UP WHITEBOARD PANELEN
XL whiteboardwand van de hoogste kwaliteit

BOARD-UP FRAMELOZE WHITEBOARDS 
Combineer de borden en creëer unieke 
whiteboardwanden

WRAP-UP WHITEBOARD FOLIE
Geen vorm is te gek voor deze flexibile 
whiteboard folie 

WALL-UP AKOESTISCH PRIKBORD
Prikborden die een extra groot geluiddempend 
oppervlak bieden

BOARD-UP AKOESTISCH PRIKBORD 
Gebruik prikborden om unieke geluiddempende 
muren te creëren

MIX & MATCH!
De SPACE-UP akoestische prikborden zijn makkelijk te combineren 

met de SPACE-UP Writing Collection. Creëer unieke muren om 

op samen te werken door de SPACE-UP collecties te combineren. 

Gebruik SPACE-UP prikborden om inspirerende ideeën op de 

muur te prikken en gebruik de SPACE-UP whiteboards om op te 

schrijven. Een perfecte combinatie! Nietwaar? De combinatie van 

geluiddempende materialen en schrijfoppervlakken maken van uw 

kantoor een aangename werkplek. Het geluid wordt geabsorbeerd 

en op het whiteboard kunt u eindeloos visualiseren. 

Denk groots en geef uw creativiteit de vrije loop!

WRITING
Met de oplossingen van de SPACE-UP Writing Collection creëert u moeiteloos een whiteboardwand waarop 

de beste ideeën ontstaan. Kies uit drie opties de oplossing die het beste aansluit op uw behoeften en uw 

omgeving.

■  Creëer extra grote whiteboardwanden, zowel in de hoogte als de breedte

■  Een frameloos oppervlak, zodat het eindeloos kan worden uitgebreid

■ Een beschrijfbaar, droog uitwisbaar en magnetisch oppervlak
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SPACE-UP COLLECTIES

Hang de WALL-UP panelen aan een kantoormuur en creëer door 

meerdere panelen te combineren een groot schrijfoppervlak. WALL-

UP is de whiteboardwand van de hoogste kwaliteit in de SPACE-

UP Writing Collection. Verander elke muur in een hoogwaardig, 

beschrijfbaar en uitwisbaar whiteboardoppervlak.

Naast elkaar, boven elkaar of in een uniek patroon. Wat u ook doet, 

met BOARD-UP maakt u in een handomdraai uw eigen moderne 

whiteboardwand.

Op zoek naar een oplossing die van uw kast, tafel of muur een 

magnetisch schrijfoppervlak maakt? Dan is WRAP-UP de ideale 

oplossing! Gebruik het whiteboardoppervlak om uw creativiteit de 

vrije loop te laten! Gebruik het in een vergaderruimte, kantoor, op 

school, thuis en voor lean- en brainstormsessies.

Met onze WALL-UP akoestische prikbord panelen verbetert u de 

akoestiek in de ruimte aanzienlijk en minimaliseert u afleiding 

door geluiden. Daarnaast bieden deze extra grote prikborden 

ruimte om te visualiseren en samen te werken.

Met BOARD-UP kunt u verschillende borden combineren om unieke 

patronen op uw muur te maken. U kunt de borden rangschikken op 

basis van de beschikbare ruimte en uw specifieke behoeftes.


