Wand en Meubelbekleding

MEER INFO

Snel & eenvoudig
Snel en eenvoudig te plaatsen systeem,
zonder luchtbellen en bestand tegen
hitte en vocht.

Creëer, renoveer of transformeer wanden en meubelair
met interieur folies

Betaalbaar
50% tot 70% goedkoper dan
traditionele renovatie.

Dankzij ons systeem van thermovormbare zelfklevende folies kunnen heel wat
oppervlakken zoals hout, aluminium of pvc bekleed worden.

Kwaliteit

Hotelkamers, keukens, leefruimten... Met onze bekledingsoplossingen
kunt u renoveren op maat in alle ruimtes van uw woning of handelszaak,

Ongeëvenaarde kwaliteit, zowel wat
materiaal als wat uitzicht betreft.

Mechelsesteenweg 275
2860 Sint-Katelijne-Waver

www.interieurfolies.be
info@interieurfolies.be

+32 495 14 91 53
Afspraak is aangeraden

Garantie
Garantie van 10 jaar op het scheuren,
barsten en verkleuren van de folie.
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Met meer dan 470 referenties van zelfklevende bekledingen zijn onze
oplossingen perfect op maat van uw stijl voor interieurs die passen bij uw imago.
Waar wacht u nog op om uw projecten te lanceren?

SOFT TOUCH
Ons Soft Touch-assortiment voor

uitstekend bestand is tegen vervuiling en
krassen.

touch verhogen de klasse van de ruimte
verder.

LEDER
zijn vormen. Het Leder-assortiment
bezorgt uw decoratie een charmant en
natuur te schaden.

zones die u in uw renovatieprojecten
wenst aan te pakken. Wilt u uw interieur
een ‘touch of class’ geven?
Breng dan snel deze voluptueuze tinten
aan die sensaties creëren in leefruimten of
op meubilair zoals stoelruggen of
meubeldeuren...

METALLIC
In ons Metallic-assortiment zijn materialen
en reliëfs steeds op de afspraak, of ze nu

Voeg een vleugje zilver of goud toe aan uw
interieur. U hebt het meer voor een
industriële look? Dan is het plaatwerk- of

Moderniseer een interieur: creëer met
gemak een loftsfeer door kasten en
stoelpoten te bekleden!
In decoratie zijn metaaltoetsen een vaste
waarde als ze met smaak worden
aangebracht...

MARMER
Tijdloze elegantie
Ons Marmer-assortiment geeft al uw
renovaties een chique toets dankzij de
ongeëvenaarde echtheid van de aders.
Donker, grijs of wit, mat of asgrauw...
U hebt een waaier aan keuzes voor een
een totaalbekleding.
Stelt u zich een mat wit werkblad voor of
een badkamer met een aszwarte dressoir...
etablissement een mooie decoratieve
upgrade geven.

HOUT
Voor ons Hout-assortiment haalden we
inspiratie uit heel wat houtsoorten. Dit
assortiment legt de charmes van uw
leefruimten bloot door er een natuurlijke
toets aan te geven. Droomt u van een
interieur dat doet denken aan een
‘Zwitsers chalet’ of zich een Canadese stijl
aanmeet? Look van eiken-, beuken-,
teakhout...
Als deze houtbekledingen op strategische
plaatsen worden aangebracht, zoals op
een tafel of een garderobe, waant u zich
midden in het bos. Alleen de houtgeur en
de vogels ontbreken.

NATUURSTEEN
Van de ‘New Yorks appartement’-look over
gepolijst beton tot grijze steen:
ons Natuursteen-assortiment zorgt voor
een trendy decoratie.
Kies voor verschillende kleurnuances om
alle ruimten aan te kleden, van de vloer tot
de muren. De charme van een ‘natuursteen’-look in een ruimte? De indruk van
kleine onvolkomenheden die perfect in
toom gehouden worden...
Keuze genoeg dus om uw
muurrenovatieprojecten een frisse en
moderne toets te geven!

TEXTIEL
Kleed uw meubilair aan!

materialen en kleuren.
Ideaal voor een moderne en ongestructureerde look! Trek de aandacht en lok
emoties uit in een slaapkamer of een
van de vele modellen in het assortiment.
tie een kwestie van goede smaak en
nuances...
Wacht niet langer en meet uzelf een
unieke en elegante stijl aan: uw eigen stijl.

GLITTER
Breng wat glitter in uw leven...
Zin in een disco-achtig interieur?
Fonkelende originaliteit?
Reken op onze Glitter-assortiment en zijn
unieke glitter & glamour-look! In
combinatie met een optimale verlichting
zullen uw, al dan niet gekleurde, ruimten
fonkelen en glitteren.
Onze producten uit het Glitter-assortiment
ongeziene glittering wanneer ze in
nuances worden geplaatst in cosy ruimtes
zoals een salon, slaapkamer of eetkamer.
Gaat u overstag voor een deco-inspiratie.

Ontdek ons folie assortiment!

Zon & Warmtewerende Folies
Geraakt je woning of kantoor snel opgewarmd
bij mooi weer? Ontdek de mogelijkheden
om de warmte buiten te houden.

Folies in je interieur ... De nieuwste trend!

Raam Decoratie

Interieur Folies heeft een enorm gamma aan innovatieve folies samen gebracht
die fantastische oplossingen bieden bij het inrichten van uw interieur.
De vele verschillende folies hebben elk hun doelen.
Er bestaan folies die de inkijk wegnemen, die ramen beter gaan isoleren,
die je meubilair in een nieuw jasje steken, die wanden tot een eyecatcher omtoveren.
die beschermen tegen bacterien en virussen ... en nog zoveel meer.
Deze kleine brochure kan al een snel idee geven van de mogelijkheden, maar bezoek
zeker de website waar je een nog groter gamma kan ontdekken en antwoord kan
vinden op de meest gestelde vragen.
Uiteraard ben je ook steeds welkom in onze belevingruimte van
ZICHT Gordijnen & Blinds om het gamma verder te ontdekken.
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Ontdek alle mogelijke folies die toegepast
kunnen worden als raamdecoratie en

Wand & Meubelbekleding
Renoveer bestaand meubilair en steek
je interieur in een nieuw kleedje. Snel en
betaalbaar alternatief voor vernieuwing.

Privacy
De inkijk gedeeltelijk of volledig
wegnemen kan op verschillende en
innovatieve manieren.

+32 495 14 91 53
Afspraak is aangeraden

Transparantie & privacy
Squid is een transparante stof die het mogelijk maakt
overdag naar buiten te kijken, maar die de inkijk naar binnen
sterk belemmert. Met Squid geniet je dus van je privacy én van je uitzicht.

Privacy
Veelzijdig

Met Squid geniet je van je privacy
én van je uitzicht.

Squid is de enige raambekleding die op elk type en op elke vorm

Stijlvol

hittebestendig en is uitermate geschikt voor maatwerk
of speciale toepassingen.

en natuurlijke uitstraling.

Zonwerend
Squid houdt een groot deel van
de zonnewarmte buiten.

Veelzijdig
Kan geplaatst worden op elke vorm
van raam.
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Beschikbaar in 6 unieke kleuren
& verschillende transparanties
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Zonwerende folie

Zon & warmtewerend
Houdt een groot deel van
de zonnewarmte buiten.

Bespaar energie
Bespaar op verkoeling in de zomer
en warmte in de winter.

Open zicht
Je blijft het zicht bewaren dankzij
de volledig transparante folie.

Veelzijdig
Kan geplaatst worden op elke vorm
van raam.

Het hele jaar door een ideale temperatuur met
isolerende raamfolie
houdt u in de winter de warmte namelijk binnen. Deze folie kan uw isolatiewaarde tot wel 45% verbeteren.
Hiermee bespaart u een hoop op uw energierekening en het is natuurlijk een stuk beter voor het milieu.
Onze warmtewerende raamfolie is geschikt voor ramen van elke afmeting en wordt professioneel geplaatst.

Zandstraal folie

Inkijk wegnemen
Snelle en betaalbare oplossing om
inkijk weg te nemen.

Uitsnijding mogelijk
Logo, tekst of cijfers kunnen
uitgesneden worden.

Gemakkelijk onderhoud
Reinig je ramen net zoals andere
ramen met water en zeep.

Snelle levering
Levering en plaatsing kunnen vrij snel.

Neem de inkijk weg en behoud de natuurlijke lichtinval
Zandstraal folies worden meer en meer gebruikt om uw huis, bedrijf, kantoor of winkel een unieke uitstraling te geven.
Hierin kunnen de slogan, openingsuren en bedrijfslogo worden verwerkt, alsook met gepersonaliseerde designs.
De zandstraal folie kan worden aangebracht op o.a. ramen, glazen van deuren, douchewanden en spiegels.
De folie zorgt ervoor dat het zonlicht wordt doorgelaten en creëert tegelijkertijd meer privacy.
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Naadloos fotobehang

Naadloos
Behang dat uit 1 geheel bestaat

Breng een wand tot leven met een persoonlijke print
Persoonlijke print
Wij voorzien een print naar wens van
een foto of sjabloon.

Kreuk & Scheurvrij
Het behang scheurt en kreukt niet en
geeft prachtige en haarscherpe foto’s.

Of je nu kiest voor een klassieke schilderij van Vincent van Gogh, een palmboom behang,
behang van je favoriete voetbalclub of een behang passend bij de trend art deco,
met een fotobehang aan de muur creëer je jouw favoriete sfeer in eigen huis.
Een sfeer waar je eindeloos bij weg kunt dromen.
Versier je hele muur met een indrukwekkende foto, illustratie of schilderij
waar jij - en jouw gasten - sprakeloos van worden.

met 99%. De antimicrobiële folie is dan ook ideaal in
de strijd tegen het coronavirus en COVID-19.

Bescherm collega's en bezoekers tegen 99,99% van de geteste bacteriën en virussen!
de hygiëne- en veiligheidseisen van uw pand.

MEER INFO
terreinen, gebouwen en transport.
Het kan onder alle omstandigheden en op alle plaatsen worden toegepast, zonder contact met voedsel,
met sanitaire beperkingen, zoals: ontvangstruimten, medische instellingen, kantoren, openbare ruimtes,
koelcellen, kinderdagverblijven, instellingen die het publiek verwelkomen, industrieën …

Cryztal Smart Film

Privacy op maat
Activeer je privacy enkel wanneer
het nodig is.

Schakel snel & gemakkelijk
tussen transparante en
ondoorzichtige ramen
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Zicht
Behoud een open ruimte met
natuurlijk lichtinval.

Projectie
Kan gebruikt worden om video’s of
foto’s op te projecteren.

Whiteboard
Kan gebruikt worden als whiteboard
om op te schrijven.

ZONDER DATA JAMMER

ZONDER DATA JAMMER

Wat is Cryztal Smart Film?
Cryztal Folie is uniek en wordt op transparante oppervlaktes zoals ramen geplaatst.
Door middel van een stroom kan de oppervlakte veranderen van transparant naar
ondoorzichtig en weer terug.
Het aan- en uitschakelen kan eenvoudig bediend worden met een schakelaar
of afstandsbediening.
Een veilige, strakke en voordelige oplossing voor wie zelf wil bepalen wanneer
er privacy nodig is.
Daarnaast past Cryztal Folie in elk interieur en zorgt voor een duurzame oplossing.

Bescherm de data op schermen
perfect zicht door het glas.
Het heeft ook een technologie die een deel van
de ogen tegen te gaan.

Screen Jammer
NIEUW!
MEER INFO

