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Serier
ENSFARVEDE / S.4HOLDBAR

MONTERING OG STØJ

MILJØRIGTIG

ÆSTETISK TILTALENDE

ØKONOMISK

ANVENDELSESMULIGHEDER

3 års garanti mod afskalning, 
krakelering, misfarvning og andre 
forandringer i udseende. Slidstærk 

overflade. Ikke sart som andre folier.

Du vil opleve hurtig montering, intet 
støv og ingen støj i forhold til normal 
renovering eller udskiftning af inte-
riør. Med mindre nedetid sparer du 

yderligere.

Med upcyckling hvor du opgraderer 
noget eksisterende, går du væk fra 

smid-ud-og-køb nyt mentaliteten. Du 
kan genbruge eksisterende interiør 

og dermed passe på miljøet.

Genskaber effekten af naturlige ma-
terialer realistisk og overbevisende, 
både visuelt og ved berøring. De 
der ligner træ føles og ser ud som 

træ, det samme med andre typer.

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 %.

Borde, stole, skabe, vægge, lofter, 
gulve, podier og andre typer interiør. 

Velegnet til kontorer, showrooms, 
udstillinger, køkkener, hoteller, eleva-

torer, skibe/både, butikker, restau-
ranter, cafeer og andre steder hvor 

der er interiør.

OptiStyle er et økonomisk alternativ til CoverStyl og 3M Di-Noc, der også forhandles af vikiallo. OptiStyle har et begrænset 
antal designs (25 forskellige designs), mindre marketingmateriale og sælges kun i hele ruller eller anbrud af 5m, 10m, 15m osv.
Har du brug for andre designs (1.000+), nogle få meter eller længere garanti, så spørg os om info på de andre serier.

HURTIG

MILJØVENLIG

ØKONOMISK

SELVKLÆBENDE

DESIGN

TRÆ / S.6

STEN / S.8

STOF / S.10

BETON / S.12

GLITTER / S.14

Fordele



5

Ensfarvede
RULLE STR.: 1.22M(B) x 50M(L)

SCB07

SCB3 SCB4SCB1

SCB6SCB5

SCB2

Poleret hvid Antik gylden Royal blå Nobel grøn

Mat hvid Koksgrå Antracit sort



7

Træ
RULLE STR.: 1.22M(B) x 50M(L)

WOB1 WOB3

WOB5

WOB4

WOB7

WOB2

WOB6

Hvid ask Amerikansk eg Klassisk teak Antik valnød

Mørk europæisk eg Lys fyr Tonet ibenholt



9

Sten
RULLE STR.: 1.22M(B) x 50M(L)

MAB1 MAB2

Cafe Latte marmor Klassisk hvid



11

Stof
RULLE STR.: 1.22M(B) x 50M(L)

FAB1 FAB2 FAB3

Kølig grå Varm grå Cashmere beige



13

Beton
RULLE STR.: 1.22M(B) x 50M(L)

NSB4NSB2 NSB3NSB1

Rustik brun Koksgrå Cafe Latte Elfenben



15

Glitter
RULLE STR.: 1.35M(B) x 30M(L)

GLB1 GLB2

Guldglimmer Sølvglimmer
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