
Du kan skabe noget unikt i butikker, showrooms, på 
messer, kontorer, elevatorer, hoteller, skibe og ste-
der du ønsker skal fremstå ekstraordinære.
 
Du kan vælge mellem mere end 1.600 designs in-
denfor træ, sten, marmor, stof, læder, metallic, glitter 
og standard farver. Hos vikiallo lagerfører vi altid 
200+ designs og kan indenfor kort tid skaffe mere 
end yderligere 500+ designs.
 
Dekorationsfolier kan monteres på bordplader, po-
dier, displays, stole, døre, skabe, køkkener, interiør 
på både/hoteller/restauranter, messestande, udstil-
linger, vægge, gulve (med antiskrid laminat), lofter, 

Æstetisk Tiltalende
Genskaber effekten 

af naturlige materialer 
realistisk og overbevi-
sende, både visuelt og 

ved berøring

Holdbar
Ti års garanti mod 

skalning, krakelering, 
misfarvning og andre 

forandringer i udseende

Hurtig Montering
Nem, ubesværet og ultra 

hurtig montering

Hygiejnisk
Hurtig og nem vedlige-

holdelse da overfladens 
fremragende kvaliteter 
letter rengøring, forhin-

drer skrammer og hæm-
mer skimmelvækst

Kvalitetsprodukt
Tykkelse mellem 200 

og 350 µm afhængigt af 
hvilken type film der an-
vendes, hvilket giver et 

meget autentisk resultat

Økonomisk
Op til 50% besparelse 

sammenlignet med 
brugen af klassiske re-

noveringsteknikker med 
samme resultat

Certificeret
Klassificeret A+ på 

VOC-test (indendørs 
emissioner), UV resi-
stent og brandsikker

Varme-Strækbart
Op til 220% hvilket letter 

en perfekt applikation 
på alle møbler, konturer 

eller former

Med 3M Di-Noc og CoverStyl dekorationsfolier fra vikiallo, kan du skabe noget 
helt nyt, enten som blikfang eller som en opgradering af noget eksisterende. 
Dekorationsfolierne er slidstærke, strukturerede, brandhæmmende, certifice-
rede, hygiejniske, miljørigtige, æstetiske og kan formes.

elevatorer m.m.
Med designfolie undgår du larm, støv, byggerod, ne-
detid og får en holdbar løsning til en mindre investe-
ring. De folier der ligner beton, ser ud og føles som 
beton, de der ligner træ, marmor, læder, glitter osv 
ser ud og føles som det de skal ligne.

Upcyckling
Udover at bruge dekorationsfolier som smart inte-
riør design, kan du også bruge det til Upcyckling. 
Upcyckling er en trend hvor du tager noget eksiste-
rende, opgraderer det, så du igen er glad for det og 
har fået noget nyt og mere tidssvarende. 
Det kan være et bord, skabe, vægge, stole, gulve, 

interiør på skibe, i elevatorer og andre steder hvor 
der er overflader der trænger til noget nyt.
Upcyckling er genbrug og godt for miljøet: med 
montering af dekorationsfolie, kan du ikke se det 
ikke er nyt. Du bruger noget eksisterende men forfi-
ner det, gør det tidssvarende og lækkert, gør det nyt 
og up to date.
 
Dit personlige præg
Med dekorationsfolie kan du sætte dit personlige 
præg i din virksomhed, for dine kunder eller der-
hjemme. Du kan læse mere: www.designfolie.dk

Med venlig hilsen

Kim Harris
CEO – designfolie/vikiallo

STOF

GLITTER

Mange designs, 
strukturerede, ligner 
stof uden du behøver 
symaskine.

Med eller uden 
struktur. Som blik-
fang, design eller 
opgradering.
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 Smart 
interiør 
 design
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Albuen 68, 6000 Kolding

+45 7734 5511
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www.designfolie.dk



STEN

METALLIC

LÆDER

MARMOR

STANDARD 
FARVER

TRÆ
Ligner træ, føles som 
træ og er slidstærkt 
uden du får splinter  
i fingrene.

Print på den hvide, 
eller brug de mange 
farver, til at sætte  
kolorit på dit design  
af overflader.

Flot og struktureret 
overflade. Ligner og 
føles som læder, duf-
ter dog ikke.

Forskellige farver og 
designs, matte eller 
blanke. Du vil tro det 
er ægte marmor.

Beton, mursten og 
mange andre typer 
sten uden det bliver 
tungt at løfte.

Flotte og levende 
metallic farver og 
overflader. Design  
og opgrader.


