Wanddecoratie

www.interieurfolie.com

Bergslot kan op diverse manieren uw interieurwanden voorzien van full color prints. Wij kunnen printen op folie,
textieldoek of panelen en monteren op de wand. Andere mogelijkheden zijn het printen op glasvezel behang in banen,
of printen op een gestructureerd pvc-doek, waardoor we wanden kamerbreed en kamerhoog in één stuk kunnen
verlijmen. Het resultaat is uniek: uw eigen beeld naadloos op uw eigen wand. Een bijzondere bijdrage aan de sfeer van
uw bedrijf! Voor een offerte om maat mail of bel ons; interieurdecoratie@bergslot.com Tel. 0523-628911
Vaak is de keuze van het beeld een van de moeilijkste opgaven. U kunt kiezen uit meer dan 1 miljoen hoge resolutie
foto’s van www.shutterstock.nl . Hier zoekt u op thema of trefwoord. Vervolgens kunt u de foto uploaden. Op die
manier heeft u een perfect passend beeld voor uw interieur, dat ook bij doorvergroten nog scherp en krachtig blijft!

Specificaties en mogelijkheden wandbekleding

Airtex; gestructureerd doek van max 3 meter breed of hoog wordt met professionele lijm permanent op de wand
verlijmd. Wanden tot 3x30meter kunnen zo in een keer naadloos worden voorzien van een visual. Brandklasse B1.
Textieldoek in frames; Basic display textieldoek wordt voorzien van pees en wordt opgespannen in een aluminium
frame dat aan de wand wordt bevestigd. Hierbij zit het doek op ca. 15mm van de wand. Brandklasse B1.
Behang; zowel glasvezelbehang als vinyl structuurbehang wordt door ons full color beprint. B1 en M1 brandcertiﬁcaat.
Forex- en dibondpanelen. Forex voor een meer tijdelijke oplossing. Aluminium sandwichpanelen zijn maatvast (geen
rek/krimp). Het voordeel van panelen is een snelle montage en geen last van oneffenheden in de muur. Bestickering;
met muurfolies worden bestaande muren bekleed. Afhankelijk van het type wand voor tijdelijk of meer permanente
toepassing. Er zijn ook 3M folies beschikbaar voor directe montage op een structuurmuur en betonwand.

Toepassingen
• Aankleding scholen en ziekenhuizen •Verfraaiing openbare
ruimten •Kantoordecoratie •Thematisering (hotel)kamers
• Voor kantine's, schepen, theaterzalen, restaurants, etc.

Voordelen Bergslot
• Uw eigen tekst,beeld,ontwerp mogelijk op uw wanden
• Optimale afstemming van onderdelen in het interieur
• Per wand, op maat, in 1 oplage te produceren.
• Wij verzorgen de productie en indien gewenst de montage
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