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Soft Plus Wandbekleding
Interieur UV inkt 320 cmB1350 gr/m2

Materiaal:

Gewicht:

Maximale breedte materiaal:

Gebruikte inkt:

Kleurechtheid:

Blockout:

Vernis: 

Uitstraling:

Brandwerend:

Gebruik:

Bedrukking:

Algemene Informatie:

Vragen:

Polyester wandbekleding

350 gr/m2

320 cm

UV inkt

Onze UV-inkten hebben een outdoor weerstand tegen kleurvervaging van 8 (de hoogste 
score) op de internationale Blue Wool Scale.

x

x

Mat met een textielstructuur

B1 certificering

Indoor

Enkelzijdige bedrukking

Soft Plus Wandbekleding heeft een speciale toplaag, waardoor we het kunnen voorzien 
van prints met een hoge kwaliteit. Soft Plus wordt veel toegepast in de interieurmarkt 
en bij standbouwers, maar het kan ook gebruikt worden voor kunstreproducties.

Als je vragen hebt over dit materiaal of de toepassingen neem dan contact met ons op: 
wij adviseren je graag. 

Posterpapier

Materiaal:

Gewicht:

Maximale breedte materiaal:

Gebruikte inkt:

Kleurechtheid:

Blockout:

Vernis: 

Uitstraling:

Gebruik:

Bedrukking:

Algemene Informatie:

Vragen:

UV inkt 250 cm150 gr/m2

Gestreken papier

150 gr/m2

127 cm, 137 cm, 160 cm of 250 cm

UV inkt

Onze UV-inkten hebben een outdoor weerstand tegen kleurvervaging van 8 (de hoogste 
score) op de internationale Blue Wool Scale.

x

x

Zijdemat

Indoor en outdoor

Enkelzijdige bedrukking

Posterpapier is zoals de naam al duidelijk maakt geschikt voor posters, zowel indoor als 
outdoor in abri's. Met het FSC-keurmerk en door het gebruik van onze milieuvriende-
lijke UV-inkt zijn de posters 100% recyclebaar. Vanwege zijn natsterke eigenschappen 
is het namelijk zeer geschikt voor buitentoepassingen zoals Posters, Billboards, Abri’s 
etc. Dit papier is tweezijdig gestreken.

Als je vragen hebt over dit materiaal of de toepassingen neem dan contact met ons op: 
wij adviseren je graag. 

Vlag
Textiel Inkt op waterbasis 320 cmB1 117 gr/m2

Materiaal:

Gewicht:

Maximale breedte materiaal:

Gebruikte inkt:

Kleurechtheid:

Sublimatie:

Blockout:

Vernis: 

Uitstraling:

Brandwerend:

Gebruik:

Bedrukking:

Algemene Informatie:

Vragen:

Polyester doek

117 gr/m2

320 cm

Inkt op waterbasis

Onze inkten hebben een outdoor weerstand tegen kleurvervaging van 5-6 op de 
gestandaardiseerde internationale Blue Wool Scale (waarbij 8 de maximale score is) en 
hebben een duurzaamheid van 1-2 jaar bij buitengebruik. De inkten hebben een zeer 
groot kleurbereik, dat groter is dan bij het gebruik van eco-solvent inkten. De kleur-
diepte en -dichtheid zijn beter dan UV- en latex inkten.

V

x

x

Licht glanzend met een lichte structuur

B1 certificering

Indoor en outdoor

Doordruk, de bedrukking is in spiegelbeeld zichtbaar op de achterzijde

Ons materiaal Vlag is geschikt voor alle soorten vlaggen, maar ook banieren. Vlag kan 
outdoor worden gebruikt, maar ook indoor, omdat het brandwerend is. Het wordt 
bedrukt met een milieuvriendelijke, water gedragen inkt. De bedrukking beschikt over 
een 100% doordruk, dat wil zeggen dat de bedrukking aan de achterzijde zichtbaar is in 
spiegelbeeld. Vlag rafelt niet en is kreukvrij. Wij gebruiken voor dit materiaal milieuvrien-
delijke inkten die vrij zijn van oplosmiddelen (V.O.S./V.O.C. vrij)

Als je vragen hebt over dit materiaal of de toepassingen neem dan contact met ons op: 
wij adviseren je graag. 

Airtex Grijze Backing
PVC UV inkt 500 cmB1 en M2330 gr/m2

Materiaal:

Gewicht:

Maximale breedte materiaal:

Gebruikte inkt:

Kleurechtheid:

Blockout:

Vernis: 

Uitstraling:

Brandwerend:

Gebruik:

Bedrukking:

Algemene Informatie:

Vragen:

PVC-doek

330 gr/m2

500 cm

UV inkt

Onze UV-inkten hebben een outdoor weerstand tegen kleurvervaging van 8 (de 
hoogste score) op de internationale Blue Wool Scale. De UV inkten die wij gebruiken 
hebben een duurzaamheid van ca. 2 jaar bij buitengebruik.

V

x

Mat met een textielstructuur

B1 en M2 certificering

Indoor

Enkelzijdige bedrukking

Als je op zoek bent naar een behang wat naadloos en eenvoudig aan te brengen is, 
hoef je niet verder te zoeken. Mooie prints, scheur- en krasvast, waterafstotend, 
brandwerend en het kreukt niet. Airtex is met zijn strakke en matte textiel-
/canvasuitstraling de ideale wandbekleding. We kunnen het tot 5 x 45 meter uit één 
stuk printen en het kan aangebracht worden tegen vlakke muren met de juiste PVC 
Vinyl lijm. Airtex wordt ook vaak gebruikt voor decors, beurstoepassingen, voor 
wanden en het kan opgespannen worden op houten frames. We kunnen Airtex 
leveren op afgewerkt formaat, maar ook op rol. Airtex met Grijze Backing zorgt 
ervoor dat de onderlaag niet meer zichtbaar is.

Als je vragen hebt over dit materiaal of de toepassingen neem dan contact met ons 
op: wij adviseren je graag. 

3M Clearview

Materiaal:

Gewicht:

Maximale breedte materiaal:

Gebruikte inkt:

Kleurechtheid:

Blockout: 

Vernis:

Uitstraling:

Gebruik:

Bedrukking:

Algemene Informatie:

Vragen:

Zelfklevend Vinyl UV inkt 152 cm50 micron

Gegoten vinylfilm

50 micron

137 cm, 152 cm

UV inkt

Onze UV-inkten hebben een outdoor weerstand tegen kleurvervaging van 8 (de hoogste 
score) op de internationale Blue Wool Scale.

x

x

Glanzend

Permanent Indoor en outdoor

Enkelzijdige bedrukking

3M Clearview folie kan fullcolour bedrukt worden, maar ook met witte inkt. Het is zeer 
gemakkelijk aan te brengen en ook weer te verwijderen op vlakke en licht gebogen 
oppervlakken. Hierdoor kan elke raam voorzien worden van mooie prints in fullcolour 
zonder dat we de folie contourgesneden hoeft te worden. We kunnen ook een zand-
straal of etched effect simuleren. Onbedrukte delen geven perfect helder zicht door het 
glas. Daardoor is het een mooie toepassing op auto’s, bestelwagens of indoor op room 
dividers en glazen deuren. Dit materiaal is glashelder.

Als je vragen hebt over dit materiaal of de toepassingen neem dan contact met ons op: 
wij adviseren je graag. 


