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Decoratieve, zelfklevende folies
Op het vlak van interieurdecoratie opent Vink een oneindige wereld aan mogelijkheden door
haar uitgebreide gamma aan zelfklevende snij- en printfolies. Met vooraanstaande merken als
oa. 3M, MACtac, Contra Vision, Drytac en Neschen biedt Vink de hoogste kwaliteit aan voor elke
toepassing, gaande van signalisatie tot raam-, wand- en vloerdecoratie. Zo kan voor ieder type
ondergrond een ideale oplossing worden aangeboden.
De zelfklevende folies van Vink maken het mogelijk uw interieur te personaliseren en volledig
naar uw zin te decoreren, en dit op een snelle, geurloze en duurzame manier. Maak zo van uw
muur een krijtbord of whiteboard, geef uw meubels een hout- of lederlook, creëer privacy met een
zandstraalfolie op uw ramen, en speel met lichteffecten, kleuren en structuren; de mogelijkheden
zijn eindeloos.

Decoratieve vrijheid van de hoogste kwaliteit
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3M Window films
Sinds begin 2015 is Vink aangesteld als Master Distributor voor de 3M Window Films. Zo kunt u
vanaf nu, naast het uitgebreide gamma aan snij- en printfolies, eveneens bij ons terecht voor de
meest kwalitatieve oplossingen inzake zonwering en energiebesparing, veiligheid en beveiliging,
en privacy

Zonwering

In de zomermaanden kan het al snel veel te warm worden in een gebouw, wat het comfort en
de productiviteit drastisch aantast. De zonwerende 3M Window Films zijn hiervoor de perfecte
oplossing.
•
kan de binnenkomende warmte met zo’n 80% verlagen
•
vermindering van de hinderlijke glans (glare) op uw scherm
•
blokkeert UV-stralen tot 99.9 %
•
vertraagt het verkleuringsproces van uw interieur en textiel
•
beschikbaar in “interior” en “exterior” versies
•
schroeft uw energiekosten (airco, ...) aanzienlijk terug.
3M Traditional serie:
Gekleurde zonwerende folies met spiegeleffect, die het uiterlijk van uw gebouw kunnen verbeteren
en de privacy verhogen
3M Night Vision serie:
Zonwerende folies met lagere reflectiviteit, zodat u s’avonds nog goed naar buiten kunt kijken.
3M Prestige serie:
Unieke, premium transparante raamfolie, die het uiterlijk van uw gebouw vrijwaart (geen metalen,
geen spiegeleffect)

Veiligheid

Aangezien glas een uiterst breekbaar materiaal is, kan het de veiligheid in het gedrang brengen,
en dit zowel voor u en de mensen rondom u, als voor uw bezittingen. Met 3M Window Films kunt
u echter de veiligheid aanzienlijk opkrikken.
•
houden glasscherven bij elkaar wanneer glas breekt
•
verlagen het risico op verwondingen aanzienlijk
•
schrikken inbrekers af door hun voorsnaamste wapen te elimineren, nl. tijd
•
zijn uiterst efficient bij kans op ongevallen, inbraak, exteme weersomstandigheden,
vandalisme en onrust, en zelfs explosies.

Privacy

Nood aan privacy in bv uw vergaderzalen of uw kantoor? Dan zijn de 3M Window Films de
aangewezen oplossing. Ze zijn immers snel en geurloos aan te brengen, en zijn beschikbaar in
verschillende decoratieve uitvoeringen, zodat u op een elegante manier de inkijk van nieuwsgierige ogen kunt vermijden.
Voor plaatsing kunnen wij u in contact brengen met enkele gecertificeerde installateurs, die de
plaatsing op een zeer professionele manier op zich kunnen nemen en u eveneens kunnen bijstaan
met raad en daad om de perfecte oplossing voor uw probleem te vinden.

De kwalitatiefste oplossingen voor zonwering, veiligheid en privacy
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