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De har valgt designfolie

Med Cover Styl og 3M Di-Noc designfolier fra vikiallo, kan du forvandle 
interiør til et nyt og opdateret design, uden larm, nedetid samtidig med 
at du tager hensyn til miljøet og endda til en mere attraktiv pris.

Designfolie er en selvklæbende, fleksibel folie, der kan beklæde 
enhver overflade. Den kan bruges på interiør som eks. vægge og 
møbler, og kan hurtigt puste nyt liv i ellers slidt inventar.  

Der er rigtig mange fordele ved at bruge designfolie til renoverings-
projekter! Herunder finder du de første 11:

Disse hoteller har allerede haft rigtig gode erfa-
ringer med at bruge designfolie på både deres 
værelser, barområde, reception, WC’er, døre, 
vægge med mere. 

Du kan se konkrete eksempler på hvordan de 
med designfolier har enten renoveret eller op-
graderet deres faciliteter.

Fælles for dem alle er at de er at de har turdet 
tænke ud af boksen, og som følge heraf har 
fået øjnene op for en meget bedre måde at 
renovere deres hoteller på.    

Med venlig hilsen

Kim Harris
CEO – designfolie/vikiallo

Hvad er designfolie? 

Æstetisk Tiltalende

Genskaber effekten af naturlige materialer realistisk og overbe-
visende, både visuelt og ved berøring. De der ligner træ føles og 
ser ud som træ, det samme med andre typer.

Holdbar

10 års garanti mod afskalning, og andre forandringer i udse-
ende. Slidstærk overflade.

Undgå støj og støv

Der er ingen støj ved montering af designfolie og intet støv.

Certificeret

Designfolierne er brandhæmmende. De er også antibakte-
rielt overfladebehandlede.

Bred anvendelse!

Velegnet til receptioner, hotelværelser, kontorer, showrooms, 
udstillinger, køkkener, elevatorer, skibe/både, butikker, restau-
ranter, cafeer og andre steder hvor der er interiør som borde, 
stole, skranker, skabe, vægge, lofter, gulve eller podier! 

Ingen nedetid

Renovering af eks. et komplet hotelværelse kan gøres på 2-3 
timer af et team montører.

Miljørigtig

Med upcyckling hvor du opgraderer noget eksisterende, går 
du væk fra smid-ud-og-køb nyt mentaliteten. Du kan gen-
bruge eksisterende interiør og dermed passe på miljøet.

Fleksible

Kan monteres over kurver og visse kanter. Er fleksibel 
og kan strækkes når folien varmes op. Ved montering af 
installatør sikres et godt resultat.

Økonomisk

Du opnår store besparelser ved at bruge designfolie, 
fremfor at skifte interiør ud. Alt efter opgavens omfang er 
der eksempler på besparelser op til 70 %.

Upcyckling

Udover at bruge dekorationsfolier som smart interiør design, kan 
du også bruge det til Upcyckling. Du tager noget eksisterende, op-
graderer det og får noget nyt og mere tidssvarende.

Forskellige designs

Der findes mere end 650 designs i serien indenfor træ, sten, mar-
mor, stof, læder, metallic, glitter og standard farver.
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Sofitel
De forskellige 
teksturer i T8 folien 
giver et brunligt 
farvespil alt ef-
ter hvordan lyset 
falder.

K5 blev brugt på 
alle hotellets døre. 
Den dybe grå farve 
kombineret med 
den lette tekstur 
giver et eksklusivt 
look i perfekt har-
moni med resten 
af hotellet.

Marriott
U20 har en rå, virkelig-
hedstro stenoverflade. 
Designfolie er let at 
holde rent, og kan der-
for sagtens anvendes 
på dørene til hotellets 
WC’er.

Den varme AF08 blev 
brugt på både inventar 
og vægge på værelser-
ne, der nu fremstår har-
moniske og eksklusive.
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Hotel Appia
I13 er en folie med en 
kraftig træstruktur, og 
et flot sølvfarvet spil i 
overfladen. I hotellets 
badeværelse giver 
den en flot kontrast til 
de mørke farver. 

Radisson
B6 har en lys træ- 
overflade, der smukt 
supplerer farverne på 
hotellets værelser.

Møbler som let slides 
fik en ny livscyklus til 
en meget bedre pris 
end hvis der skulle 
købes nyt inventar. 

Novotel
Den gule M8 folie er 
blevet brugt kreativt, 
til en optisk illusion, i 
barområdet på hotel-
let, og giver virkelig en 
wow-effekt!

I kombination med 
AF08, der har en flot 
træstruktur, er lokalet 
blevet løftet til et helt 
nyt niveau.

AF08



Best Western

Matas Blancas

MK11 er en lækker folie 
med stofoverflade. Den 
har et varmt gyldent 
skær, og en diskret 
tekstur der giver farven 
et tvist.

Brugt på baren er den 
med til at give varme 
til rummet, og nyt liv til 
en ellers kold og slidt 
overflade

G6 har en rustik træ-
overflade der giver 
lys og liv til hotellets 
værelser.

Brugt på sengegav-
len, men også til en 
komplet indpakning 
af natbordene, er 
den med til at løfte 
helhedsindtrykket af 
værelset. 

Holiday Inn
B4 giver en levende, 
varm træoverflade 
som blev brugt til at 
puste nyt i hotellets 
lounge.

Som vist på billedet 
kan baner af desig-
nfolie nemt stødes 
helt op til hinanden, 
uden at der kommer 
en tydelig samling. 
At indpakke hele 
vægge og døre er 
derfor muligt.
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Albuen 68, 6000 Kolding

+45 7734 5511
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Over 1.600 forkellige designs!
Hos vikiallo kan du vælge mellem mere end 
1.600 forskellige designfolier indenfor træ, 
sten, marmor, stof, læder, metallic, glitter og 
standard farver. 

Vi har også brochure, vifter og bøger med 
samples af de enkelte folier, så du kan blive 
inspireret, og samtidig se og mærke hvordan 
folierne er. Se mere på www.designfolie.dk eller 
på vores hjemmeside www.vikiallo.dk

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde 
omkring mulighederne.

MK11

G6

B4


