Glasdecoratie

www.interieurfolie.com

Bergslot kan op diverse manieren uw glaswanden voorzien van full color prints. Wij kunnen met onze hoog resolutie
printers prefect printen op glasfolie en monteren op het raam of glaspaneel. Andere mogelijkheden is het plotten van
standaard folies in in door u gewenste contouren. Naast effen kleuren zijn ook etched en dusted folies toepasbaar. Het
resultaat is uniek: uw eigen beeld en/of contour naadloos op uw eigen glaswand. Een bijzondere bijdrage aan de sfeer
van uw bedrijf! Voor een offerte om maat mail of bel ons; interieurdecoratie@bergslot.com Tel. 0523-5278911
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 glasdecoratie
Wij bieden u 3M Clearview raamfolie en Oracal geperforeerde raamfolie (one way vision). Beide folies
hebben een lange levensduur (7 jaar) en zijn toepasbaar voor permanente decoratie. De folies worden bedrukt in het
door u aangeleverde design. Deze folies zijn eenvoudig aan te brengen op het glasoppervlak en te verwijderen.
Indien u een bedrukte folie wenst zonder doorzicht adviseren wij u 3M IJ40 aan. De levensduur is minimaal 5 jaar.
Op ramen wordt vaak gebruik gemaakt van snijfolies met standaard kleuren zonder bedrukking. Er zijn veel
standaard kleuren en daarnaast leveren wij etched glas en dusted folies (lichtgrijs tinten). De folie wordt dan geplot
in model en voorzien van een montage tape aangebracht op glas. Dit betreft maatwerk waarvoor wij graag een offerte
maken.

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 glaswand, op maat, in 1 oplage te produceren.
Wij verzorgen de productie en indien gewenst de montage
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