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دیوارپوش برای کاربردهای نامحدود
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تفکر بدون مرز و نامحدود؛

 یک دیوارپوش برای کار تیمی و ارائه ها
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 WriteNow

WriteNow، یک دیوارپوش با قابلیت پاک شوندگی است که جلوه نیمه براقی دارد. برای پاک کردن سطح آن 
نیاز به استفاده از هیچ ماده پاک کننده ای نیست. عالوه بر ویژگی پاک شوندگی، WriteNow دارای ویژگی های 

منحصربه فردی نسبت به سایر سطوح است که بارزترین آن، اقتصادی بودن و قیمت مناسب آن است. دارا بودن 
مشخصات فنی مرتبط با محیط های اداری و تجاری، ضامن دوام و پایداری این دیوارپوش است.

ماندگاریامکاناتعملکرد

  سهولت خوانایی متون نوشته شده بر 
روی آن

  مناسب برای تمام نیازهای نوشتن های 
گروهی

  انعطاف پذیری باال برای نصب و اجرا به روی  
انواع سطوح منحنی و ستون ها

  بهترین راه حل برای محیط های بهداشتی، 
آموزشی و تجاری 

  امکان نصب همانند دیوارپوش های وینیل 
  نصب افقی آن، یک سطح یکپارچه و 
بدون درز را در طول دیوار و اتاق برای 

نوشتن فراهم می کند
  با اجرا شدن آن درحد فاصل دیوار تا 
سقف، کل این محدوده به دیواری برای 

پرزنت کردن تبدیل خواهد شد 
 

  ضمانت عملکرد
  سهولت پاک کردن 

  ضمانت عدم پوسته پوسته شدن و زرد 
شدن با گذشت زمان

  انواع مختلف این دیوارپوش دارای 
ویژگی های الزم برای نصب در محیط های 

پرترافیک تجاری و اداری است 
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کد محصولابعاد رولعرضپوشش پشتوزن فیلموزن پارچه

50% پلی استر32.21 گرم / مترمربع72.90 گرم / مترمربع
50% پنبه

30.48wwwo-white متر1.52/1.5 متر

وزن وینیلوزن کلیضخامت الیه لمینیتضخامت کلیاستحکام کششیمقاومت در برابر گسیختگی

11.8*7.2  Lbs
(ASTM D 2261)

275*208  Lbs
(ASTM D 5034)

395گرم / مترمربع500گرم / مترمربع0/026 میلی متر0/381 میلی متر

ثبات رنگیمقاومت در برابر سایشمقاومت در برابر حالل هامقاومت حرارتی

  A کالس 
(ASTM E-84)

1.000 Double
Rubs w/MEK

(ASTM D 4752)

20.000
Double rubs

(ASTM D 3597)
wyzenbeek

Class 4.5-5 at 
200 AFU

(AATCC 16E)

خواص فیزیکی 

 
مشخصات

نصب آسان

قبل از هرگونه برش کاری WriteNow، می بایست از محتوای سفارش خود و صحت ابعاد آن اطمینان حاصل نمایید. 
اگر قصد نصب این دیوارپوش در ابعاد وسیع را دارید، رول های مورد نظر را به صورت منظم و متوالی سازماندهی کنید. 

 WriteNow آماده سازی سطح زیر کار برای داشتن یک نصب مناسب، از نکات اساسی است که می بایست در زمان نصب
به آن توجه کنید. وجود هر گونه نقص و مشکل در سطح زیر کار می تواند مانع از چسبیدن صحیح WriteNow بر 
روی دیوار شود. چنانچه دیوار شما دارای پوشش و یا رنگی است که ممکن است در طوالنی مدت سبب تغییر رنگ 

WriteNow شود، می بایست قبل از اجرا از سطح دیوار پاک شود.
ما به شما پیشنهاد می کنیم که پوشش WriteNow را به منظور جلوگیری از ایجاد درز، به صورت افقی نصب نمایید. 

برای دیوارهایی که به طور کامل توسط WriteNow پوشانده می شوند، پیشنهاد می شود که از عرض کامل رول به روی 
موقعیت مورد نظر استفاده کنید. در زمان نصب از ابزار و چسب پیشنهاد شده استفاده نمایید، همچنین پس از نصب 

اولین قواره، پوشش نصب شده را به منظور اطمینان از رنگ و ظاهر مورد نظر بررسی کنید.

متعلقات

WriteNow، دارای طیف وسیعی از متعلقات و محصوالت جانبی است. مجموعه ای وسیع از پروفایل های آلومینیومی و 
متعلقات زینتی که به منظور سهولت در کارآیی، نظافت و توجه به جنبه های زیبای شناسی برای کاربران این دیوارپوش در 

نظر گرفته شده است. تجهیزات مربوط به مراقبت و نگهداری این محصول، ضامن مناسبی برای کاربرد روزانه آن است. 
در زمان استفاده از WriteNow می توانید از مارکرهای پیشنهادی، پارچه های میکرو فایبر و تمیز کننده های خشک استفاده 

نمایید.

ضمانت

WriteNow به مدت 10 سال نسبت به بروز هر گونه نقص در مواد تشکیل دهنده، طرزکار و معیارهای طراحی موجود 
در مشخصات محصول ضمانت می شود. اجرا شدن این ضمانت منوط به تبعیت از دستورالعمل نحوه نصب و نگهداری آن 

می باشد.
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 WriteMagnetic

WriteMagnetic، یک دیوارپوش با قابلیت پاک شوندگی است که جلوه ای نیمه براق، همراه با خاصیت آهن ربایی 
دارد. WriteMagnetic، یک سطح وینیلی همراه با پودر آهن است که قدرت انعطاف پذیری باالیی را به سطح 
می دهد. برای پاک کردن سطح WriteMagnetic نیاز به استفاده از هیچ ماده پاک کننده ای نیست. دارا بودن 

مشخصات فنی مرتبط با محیط های اداری و تجاری، ضامن دوام و پایداری این دیوارپوش است.

ماندگاریامکاناتعملکرد

  مناسب برای تمام نیازهای نوشتن های 
گروهی

  خاصیت مغناطیسی آن، امکان 
بهره برداری های متفاوت از این دیوارپوش را 

فراهم می کند
  انعطاف پذیری باال به منظور اجرا به روی 

انواع سطوح منحنی و ستون ها
  بهترین راه حل برای محیط های بهداشتی، 

آموزشی، تجاری و اداری

  امکان نصب همانند دیوارپوش های وینیل 
  نصب افقی آن، یک سطح یکپارچه و 
بدون درز را در طول دیوار و اتاق برای 

نوشتن فراهم می کند
  با اجرا شدن آن در حد فاصل دیوار تا 
سقف، کل این محدوده به دیواری برای 

پرزنت کردن تبدیل خواهد شد 
 

  ضمانت عملکرد
  سهولت پاک کردن 

  ضمانت عدم پوسته پوسته شدن و زرد 
شدن با گذشت زمان

  انواع مختلف این محصول، دارای 
ویژگی های الزم برای نصب در محیط های 

پرترافیک تجاری و اداری است  
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کد محصولابعاد رولعرضپوشش پشتوزن فیلموزن الیه پارچه

15.24wwmag-white متر1.22 متر100% پلی استر32.21 گرم / مترمربع61 گرم / مترمربع

وزن وینیلوزن کلیضخامت الیه لمینیتضخامت کلیاستحکام کششیمقاومت در برابر گسیختگی

11.8*7.2  Lbs
(ASTM D 2261)

275*208  Lbs
(ASTM D 5034)

0/026 میلی متر0/762 میلی متر
26 میکرون

 1831گرم /
مترمربع

 1738گرم /
مترمربع

ثبات رنگیمقاومت در برابر سایشمقاومت در برابر حالل هامقاومت حرارتی

  A کالس 
(ASTM E-84)

1.000 Double
Rubs w/MEK

(ASTM D 4752)

20.000
Double rubs

(ASTM D 3597)
wyzenbeek

Class 4.5-5 at 
200 AFU

(AATCC 16E)

خواص فیزیکی 

 
مشخصات

نصب آسان

قبل از هرگونه برش کاری WriteMagnetic ، می بایست از محتوای سفارش خود و صحت ابعاد آن اطمینان حاصل 
نمایید. اگر قصد نصب این دیوارپوش در ابعاد وسیع را دارید، رول های مورد نظر را به صورت منظم و متوالی سازماندهی 

کنید. آماده سازی سطح زیر کار برای داشتن یک نصب مناسب، از نکات اساسی است که می بایست در زمان نصب 
WriteMagnetic به آن توجه کنید. وجود هر گونه نقص و مشکل در سطح زیر کار می تواند مانع از چسبیدن صحیح 

WriteMagnetic بر روی دیوار شود. چنانچه دیوار شما دارای پوشش و یا رنگی است که ممکن است در طوالنی مدت 
سبب تغییر رنگ WriteMagnetic شود، می بایست قبل از اجرا از سطح دیوار پاک شود.

ما به شما پیشنهاد می کنیم که پوشش WriteMagnetic را به منظور جلوگیری از ایجاد درز، به صورت افقی نصب 
نمایید. برای دیوارهایی که به طور کامل توسط WriteMagnetic پوشانده می شوند، پیشنهاد می شود که از عرض کامل 

رول به روی موقعیت مورد نظر استفاده کنید. در زمان نصب از ابزار و چسب پیشنهاد شده استفاده نمایید، همچنین پس 
از نصب اولین قواره، پوشش نصب شده را به منظور اطمینان از رنگ و ظاهر مورد نظر بررسی کنید.

متعلقات

WriteMagnetic، دارای طیف وسیعی از متعلقات و محصوالت جانبی است. مجموعه ای وسیع از پروفایل های آلومینیومی 
و متعلقات زینتی که به منظور سهولت در کارآیی، نظافت و توجه به جنبه های زیبای شناسی برای کاربران این محصول در 

نظر گرفته شده است. تجهیزات مربوط به مراقبت و نگهداری این محصول، ضمانت مناسبی برای کاربرد روزانه آن است. 
در زمان استفاده از WriteMagnetic  می توانید از مارکرهای پیشنهادی، پارچه های میکرو فایبر و تمیز کننده های خشک 

استفاده نمایید.

ضمانت

WriteMagnetic به مدت 10 سال نسبت به بروز هر گونه نقص در مواد تشکیل دهنده، طرزکار و معیارهای طراحی 
موجود در مشخصات محصول ضمانت می شود. اجرا شدن این ضمانت منوط به تبعیت از دستورالعمل نحوه نصب و 

نگهداری آن می باشد.
توجه : برای نتیجه بهتر، از آهن رباهای Rare Earth  و یا Neodymium استفاده کنید.
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 WriteProjection

WriteProjection، یک دیوارپوش با قابلیت پاک شوندگی است که نیمه براق است. این دیوارپوش چند منظوره، 
دارای ویژگی های الزم برای نمایش انواع برنامه های تصویری و نیازهای نوشتاری است که تمامی آن به روی یک 

سطح خالصه شده است.

ماندگاریامکاناتعملکرد

  سطحی مناسب برای نمایش انواع 
برنامه های تصویری، بدون بازتاب خیره کننده 

سطح رویی
  برای حجم نوشتن متوسط بسیار ایده ال 

می باشد
  انعطاف پذیری باال به منظور اجرا به روی 

انواع سطوح منحنی و ستون ها
  بهترین راه حل برای محیط های بهداشتی، 

آموزشی، تجاری و اداری

 امکان نصب همانند دیوارپوش های وینیل 
 نصب افقی آن، یک سطح یکپارچه و 
بدون درز را در طول دیوار و اتاق برای 

نوشتن فراهم می کند
 با اجرا شدن آن در حد فاصل دیوار تا 
سقف، کل این محدوده به دیواری برای 

پرزنت کردن تبدیل خواهد شد 
 
 

  ضمانت عملکرد
  سهولت نگهداری و مراقبت 

  ضمانت عدم پوسته پوسته شدن و زرد 
شدن با گذشت زمان

  انواع مختلف این محصول، دارای 
ویژگی های الزم برای نصب در محیط های 

پرترافیک تجاری و اداری است   
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کد محصولابعاد رولعرضپوشش پشتوزن فیلموزن پارچه

50% پلی استر32.21 گرم/ مترمربع 12.90 گرم / مترمربع
50% پنبه

30.48wwpc-white متر1.5/1.52 متر

وزن وینیلوزن کلیضخامت الیه لمینیتضخامت کلیاستحکام کششیمقاومت در برابر گسیختگی

11.8*7.2  Lbs
(ASTM D 2261)

275*208  Lbs
(ASTM D 5034)

 500 گرم /0/026 میلی متر0/381 میلی متر
مترمربع

 395 گرم /
مترمربع

ثبات رنگیمقاومت در برابر سایشمقاومت در برابر حالل هامقاومت حرارتی

  A کالس 
(ASTM E-84)

1.000 Double
Rubs w/MEK

(ASTM D 4752)

20.000
Double rubs

(ASTM D 3597)
wyzenbeek

Class 4.5-5 at 200 
AFU

(AATCC 16E)

خواص فیزیکی 

 
مشخصات

نصب آسان

قبل از هرگونه برش کاری WriteProjection، می بایست از محتوای سفارش خود و صحت ابعاد آن اطمینان حاصل 
نمایید. اگر قصد نصب این دیوارپوش در ابعاد وسیع را دارید، رول های مورد نظر را به صورت منظم و متوالی سازماندهی 

کنید. آماده سازی سطح زیر کار برای داشتن یک نصب مناسب، از نکات اساسی است که می بایست در زمان نصب 
WriteProjection به آن توجه کنید. وجود هرگونه نقص و مشکل در سطح زیر کار می تواند مانع از چسبیدن صحیح 

WriteProjection بر روی دیوار شود. چنانچه دیوار شما دارای پوشش و یا رنگی است که ممکن است در طوالنی مدت 
سبب تغییر رنگ WriteProjection شود، می بایست قبل از اجرا از سطح دیوار پاک شود.

ما به شما پیشنهاد می کنیم که پوشش WriteProjection را به منظور جلوگیری از ایجاد درز، به صورت افقی نصب 
نمایید. برای دیوارهایی که به طور کامل توسط WriteProjection پوشانده می شوند، پیشنهاد می شود که از عرض کامل 
رول به روی موقعیت مورد نظر استفاده کنید. در زمان نصب از ابزار و چسب پیشنهاد شده استفاده نمایید، همچنین پس 

از نصب اولین قواره، پوشش نصب شده را به منظور اطمینان از رنگ و ظاهر مورد نظر بررسی کنید.

متعلقات

WriteProjection، دارای طیف وسیعی از متعلقات و محصوالت جانبی است. مجموعه ای وسیع از پروفایل های آلومینیومی 
و متعلقات زینتی که به منظور سهولت در کارآیی، نظافت و توجه به جنبه های زیبای شناسی برای کاربران این محصول در 

نظر گرفته شده است. تجهیزات مربوط به مراقبت و نگهداری این محصول، ضامن مناسبی برای کاربرد روزانه آن است. 
در زمان استفاده از WriteProjection می توانید از مارکرهای پیشنهادی، پارچه های میکرو فایبر و تمیز کننده های خشک 

استفاده نمایید.

ضمانت

WriteProjection، به مدت 10 سال نسبت به  بروز هرگونه نقص در مواد تشکیل دهنده، طرزکار و معیارهای طراحی 
موجود در مشخصات محصول ضمانت می شود. اجرا شدن این ضمانت منوط به تبعیت از دستورالعمل نحوه نصب و 

نگهداری آن می باشد.
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 WriteInfinity

WriteInfinity، یک رنگ شفاف با قابلیت پاک شوندگی است. با انتخاب آن )بدون نیاز به مخلوط کردن( به همراه 
یک الیه محافظ )فیبر(، به آسانی یک سطح با قابلیت نوشتن و پاک شوندگی را به روی هر دیوار با پوشش رنگ 

التکس ایجاد نمایید. این سطح در طوالنی مدت برای ایده های مختلف شما همانند یک بوم نقاشی، قابل تغییر به 
انواع رنگ ها می باشد. 

ماندگاریامکاناتعملکرد

  مناسب برای تمامی جلسات ارایه و 
نیازهای نوشتاری، به خصوص در محیط های 

روباز و منحصر به فرد، سالن های بزرگ با 
کاربری های متفاوت

  بهترین راه حل برای محیط های بهداشتی، 
آموزشی، تجاری و اداری

  انعطاف پذیری بسیار باال و امکان 
بهره وری سودمند از هزینه های صرف شده

  الیه محافظ ) فیبر( در مدت زمان 1 
ساعت خشک می شود و پس از 3 روز آماده 

بهره برداری است
  هزینه نگهداری پایین

 
 

  سهولت در پاک کردن سطح
  ضمانت

  ASTM D2486 >15.000، مقاومت این 
سطح در برابر سایش و خراش های متمادی 

تست شده است
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مشخصات

نصب آسان

مرحله اول
  برای دیوارهای جدید: پرایمر رنگ برند پرایم والز با پایه آب که دارای بهترین کیفیت تجاری است

 150-grit برای دیوارهای رنگ شده بدون برجستگی و فرورفتگی: سنباده نرم با درجه زبری  
  برای دیوارهایی که نیازمند تعمیر و یا اصالح رنگ هستند: پرایمر رنگ برند پرایم والز با پایه آب که دارای بهترین کیفیت 

تجاری است، مطابق با رنگ مورد نظر. برای انجام این مرحله می توانید از غلطک ماکروفایبر با پرز 9.52 میلی متر که محتوی 
این پوشش است استفاده کنید.

مرحله دوم
   بررسی دیوار به منظور عاری بودن از هرگونه زائده و بافت اضافی. در صورت مشاهده هرگونه برجستگی، از سمباده نرم 

برای از بین بردن مواد و بافت های اضافی استفاده کنید. قبل از استفاده از نرم بودن سمباده اطمینان حاصل نمایید.

مرحله سوم
  پوشش WriteInfinity را با استفاده از غلطک ماکروفایبر با پرز 9.52 که محتوی این پوشش است به روی دیوار اجرا 

نمایید )توجه: از لرزش و تکان دادن دست بپرهیزید(. نحوه اجرای این تکنیک به همراه مراحل نصب و راه اندازی در 
بسته بندی محصول موجود است.

هر غلطک محتوی 3.71 مترمربع، پوشش WriteInfinity می باشد.

مرحله چهارم
  در تمام مراحل، کار خود را از زوایای مختلف بررسی نمایید.

  زمان مورد نیاز برای آماده شدن سطح 3 روز است. قبل از شروع به نوشتن حتما از نشانگر به منظور اطمینان از خشک 
شدن کامل سطح استفاده نمایید.

متعلقات

WriteInfinity ، دارای طیف وسیعی از متعلقات و محصوالت جانبی است. مجموعه ای وسیع از پروفایل های آلومینیومی و 
متعلقات زینتی که به منظور سهولت در کارآیی، نظافت و توجه به جنبه های زیبای شناسی برای کاربران این محصول در 

نظر گرفته شده است. تجهیزات مربوط به مراقبت و نگهداری این محصول، ضامن مناسبی برای کاربرد روزانه آن است. 
در زمان استفاده از WriteInfinity می توانید از مارکرهای پیشنهادی، پارچه های میکرو فایبر و تمیزکننده های خشک 

استفاده نمایید.

 ضمانت

WriteInfinity ، به مدت 10 سال نسبت به بروز هر گونه نقص در مواد تشکیل دهنده، طرز کار و معیارهای طراحی موجود 
در مشخصات محصول ضمانت می شود. اجرا شدن این ضمانت منوط به تبعیت از دستورالعمل نحوه نصب و نگهداری آن 

می باشد.

vocزمان خشک شدن
زمان آماده شدن

کد محصولابعاد کیت )متراژ قابل پوشش( ابزار

1ساعت، خشک شدن کمتر از 10 گرم / لیتر
3روز، آماده شدن

یک الیه محافظ 
)فیبر( و غلطک

4.65 گرم / مترمربع
9.30 گرم / مترمربع

18.58 گرم / مترمربع
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