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Heeft de wand een
ronding of een

afwijkende vorm?

Is de 
ondergrond glad? 

(geen structuur)

Is de 
ondergrond glad? 

(geen structuur)

Moeten er uitsparingen 
komen in het 

schrijfoppervlak? 
(bijv. bij een stopcontact, 

raam etc.)

Kan de ondergrond 
glad gemaakt worden? 

(zonder structuur)

www.legamaster.com/nl/spaceup

Kunnen er gewichten
groter dan 20kg/m2

aan de wand
bevestigd worden?

Alleen
breedte

Breedte
en 

hoogte

Regel-
matig

gebruik

Hoe intensief 
wordt het 

schrijfoppervlak 
gebruikt? 

Kan de 
ondergrond glad 

gemaakt worden? 

Intensief
gebruik

Intensief 
gebruik

Regelmatig
gebruik

Regel-
matig

gebruik

JA 

Is alleen de breedte 
belangrijk of 

wil je ook de hoogte 
(>120cm) in?

Hoe intensief 
wordt het 

schrijfoppervlak 
gebruikt? 

SPACE-UP 
WRITING COLLECTION

i Legamaster heeft een zeer divers assortiment aan 
schrijfoppervlakken. Neem contact met ons op voor 
een passende oplossing. Kijk op: www.legamaster.nl 

ALTERNATIEF

* Bij juist gebruik van 
        Legamaster accessoires

Kunnen er gewichten 
groter dan 5kg/m2 aan 

de wand bevestigd 
worden?

Mag er in de wand 
geboord worden?

WALL-UP
25 jaar garantie op uitwisbaarheid*
Voor intensief gebruik
Krasbestendig
Horizontaal en verticaal op te hangen
Beschikbaar in verschillende breedtes 
Creëer hoge en brede magnetische 
schrijfoppervlakten
Makkelijk meerdere borden te combineren
tot één groot schrijfoppervlak
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BOARD-UP
10 jaar garantie op uitwisbaarheid*
Voor regelmatig gebruik
Eenvoudig horizontaal en verticaal te monteren
Beschikbaar in verschillende maten 
Combineer meerdere borden tot één groot
magnetisch schrijfoppervlak of creëer een
creatief patroon

-
-
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WRAP-UP
3 jaar garantie op uitwisbaarheid*
Voor regelmatig gebruik
Horizontaal en verticaal op te hangen
Is te gebruiken op alle gladde oppervlakten (bijv. 
deuren, kastenwand en muren)
Is te snijden in elke gewenste vorm
Creëer brede magnetische schrijfoppervlakten, 
bedek volledige wanden of maak creatieve vormen
Zelfklevend, voor bevestiging is boren niet nodig
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Space-Up writing collection:


