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1. Holdbar
10 års garanti mod afskalning, 
krakelering, misfarvning og 
andre forandringer i udseende. 
Slidstærk overflade. 5-lags 
opbygning. Ikke sart som 
andre folier.
 
2. Miljørigtig
Med upcyckling hvor du 
opgraderer noget eksisteren-
de, går du væk fra smid-ud-
og-køb nyt mentaliteten. Du 
kan genbruge eksisterende 
interiør og dermed passe på 
miljøet.
 
3. Forskellige designs
Der findes mere end 650 
designs i serien indenfor træ, 
sten, marmor, stof, læder, 
metallic, glitter og standard 
farver.

4. 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 %.
 
5. Montering og støj
Du vil opleve hurtig monte-
ring, intet støv og ingen støj i 
forhold til normal renovering 
eller udskiftning af interiør. 
Med mindre nedetid sparer du 
yderligere.
 
6. Æstetisk tiltalende
Genskaber effekten af natur-
lige materialer realistisk og 
overbevisende, både visuelt 
og ved berøring. De der ligner 
træ føles og ser ud som træ, 
det samme med andre typer.

7. Certifikater
Designfolierne er brandhæmmende. De er også IMO 
godkendte (International Marine Organisation) og må 
derfor bruges på skibe/både. De er også antibakterielt 
overfladebehandlede.
 
8. 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. 2 forskellige primere 
sikrer vedhæftning.
 
9. Anvendelsesmuligheder
Borde, stole, skabe, vægge, lofter, gulve, podier og andre 
typer interiør. Velegnet til kontorer, showrooms, udstillin-
ger, køkkener, hoteller, elevatorer, skibe/både, butikker, 
restauranter, cafeer og andre steder hvor der er interiør.
 
10. Upcyckling
Udover at bruge dekorationsfolier som smart interiør 
design, kan du også bruge det til Upcyckling. Du tager 
noget eksisterende, opgraderer det og får noget nyt og 
mere tidssvarende.

VED DESIGNFOLIER
10 FORDELE

 

PRINT MED

8 FARVER!
ROLAND RF-640 8-COLOUR

C M Y K LK R G O

KÆMPE FARVERUM!
Sammensætningen af CMYK + Orange, Rød, Grøn og LK 
giver dig også mulighed for at kunne printe og matche 
farver som ellers er vanskelige eller helt umulige at printe. 
Helt op mod 99 % af alle Pantone®+ Solid Coated farverne 
er inden for printerens gamut.

NATURTRO PRINT
Den nye farvekonfiguration muliggør også exceptionelt 
flotte hudtoner, farvegradueringer som giver fotorealistiske 
resultater - Helt uden sved på panden!

SPECIALUDVIKLET RIP
Rolands helt nye ’ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL  
PLUS’ udnytter de nye farver optimalt, og leverer en  
enestående ydeevne.

SKAB OPMÆRKSOMHED
Få folk til at tabe næse og mund med de mest levende far-
ver en eco-solvent printer nogensinde har leveret! Producer 
enestående resultater uanset om det er print til plakater, 
bilindpakning, backlit, bannere, gulvreklamer eller lign.!


