FOLIERING & DEKOR

Vi har vinyler för fordon, väggar, golv och fönster. Det är bara fantasin som sätter gränserna!

VÄGG & FÖNSTERDEKOR
Vägg- och fönsterdekor är en flexibel produkt med många
olika användningsområden. Att dekorera sitt skyltfönster
är ett enkelt och snyggt sätt att göra fasaden mer
inbjudande. Det finns mängder av material till vägg- och
fönsterfolie. Vinylerna är anpassade för olika typer av ytor
och om de ska användas inomhus eller utomhus. För en
lite annorlunda yta på dekalerna finns vinyler med olika
strukturer och mönster. Vi har vinyler som släpper igenom
ljus men även sådana med blockout vilka stänger ute ljuset
helt.

CAD-skuren väggdekor och tryckt väggdekor.

Logotypen är negativt utskuren ur frostad folie på entrédörren.

GOLVDEKOR
Dekor på golvet kan fungera som reklamplats eller hjälpa till
som vägvisning i en butik. Eftersom golvet ofta är en outnyttjad
reklamyta drar golvdekoren uppmärksamhet till sig.
Till golvfolie används en hårdhäftande folie som man kan ge
valfritt tryck. Folien lamineras med ett testat och godkänt
halkskyddslaminat för extra hållbarhet och ur säkerhetssynpunkt.
Formen på folien kantskärs vilket gör att det går att få valfria
former. Trycktekniken som används är digitalprint.
Vi har även asfaltsfolie som används utomhus på ex. trottoarer.
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BILDEKOR
Dekor och foliering på bilen, lastbilen, bussen, båten, flygplanet eller släpvagnen gör att ni får en mobil marknadsföringsmöjlighet. Det är både ögonfallande och praktiskt sett att nå ut med sitt budskap. Pryd fordonet med er logotyp och kontaktuppgifter
eller klä in hela fordonet med vinyl. Vi har mängder av vinyler som passar för detta ändamål. Motivet går alltså enkelt att byta ut.

NIVÅER
ENKEL FOLIERING

MEDELSVÅR FOLIERING

AVANCERAD FOLIERING

Få färger på dekoren (1-2 st) och Mindre yta som
ska folieras räknas som enkel foliering.

Kan vara fler färger på dekoren (3-4 st) och medelstor yta som ska folieras. Här kan dekoren gå över
1- 2 skarvar

Kan vara över fyra färger och dekoren kan täcka en
stor yta. Kan vara flera detaljer i dekoren eller många
färgpassningar och skarvar där dekoren ska sitta.

HEL FOLIERING

STENSKOTTSSKYDD
FAKTA FOLIERING & DEKOR

Helfoliering av fordon där alla ytor har möjlighet att
täckas.

För att skydda fordonsdekalen mot stenskott finns
en speciell folie för detta. Det är en lite tjockare
transparent polyuretanfilm som gör att fordonsdekalen behåller sin kvalitet länge.
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Tryckteknik

Digitaltryck

Material bildvåd

Vinyl

Rek. bildupplösning

150 ppi

