
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 opgra-
derer noget eksisterende, 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 de-
signs 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 om-
fang er der eksempler på besparelser op til 70 %.
 
5. Montering og støj
Du vil opleve hurtig montering, 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 naturlige materialer realistisk 
og overbevisende, både visuelt og ved berøring. De 
der ligner træ føles og ser ud som træ, det samme 
med andre typer.

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, 
udstillinger, 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 ta-
ger noget eksisterende, opgraderer det og får noget 
nyt og mere tidssvarende.
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11. Over 1.600 forskellige designs!
Hos vikiallo kan du vælge mellem mere end 1.600 
forskellige designfolier indenfor træ, sten, marmor, 
stof, læder, metallic, glitter og standard farver.  
Se mere på www.designfolie.dk eller på vores hjem-
meside www.vikiallo.dk

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde omkring 
mulighederne med designfolie.

Brug designfolie til 
at skabe flotte, slid-
stærke overflader 
på alle former for 
interiør! Der er rigtig 
mange fordele ved 
at bruge designfolie, 
og her finder du de 
første 11:
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