Aanvullende folies

Promotionele Folie oplossingen
Unicomedia is specialist van klein tot groot formaat folievisuals. Voor iedere boodschap
levert Unicomedia de productie, plaatsing en beheer van de uiting. Een prachtige uiting
die ook vanuit de binnenzijde is aan te brengen
Doordat Unicomedia nauw samenwerkt en de onwikkelingen binnen 3M op de voet volgt
zijn wij in staat u een volledig up to date pakket van signing aan te kunnen bieden.

Graphics op ruwe ondergronden nu mogelijk dankzij de muurfolie.
Altijd al gedacht dat die ruwe of oneffen muur in de winkel niet geschikt was voor fullcolor prachtige graphics? De 3M Muurfolie maakt dit mogelijk. Het is een nieuwe
kostenefficiënte manier van reclame maken. Het ziet er uniek en mooi uit, het is weer
eens wat anders; het trekt aandacht.
Een aantal andere voordelen van de Muurfolie:
Bestaande muurkleuren zijn geen belemmering voor mooie graphics. Ook al heeft de
muur een donkere kleur, elke kleur kan eroverheen geplakt worden.
•

Elke grootte, vorm en design is mogelijk.

•

Speciale frames om toch die graphics op de muur

•

Makkelijk te verwijderen (dus ook makkelijk om graphics te veranderen)

•

Geen schade/resten aan de muur

•

Makkelijk schoon te houden

te krijgen zijn niet meer nodig

Functionele Folie oplossingen.
Een uitgebreid assortiment folies voor decoraties binnenshuis, maar ook geschikt voor
decoraties buitenshuis. 3M™ DI-NOC™ is verkrijgbaar in talrijke natuurgetrouwe
imitaties van: hout, metaal, marmer, huid, steen, stuc...en nog veel meer.
3M™ DI-NOC™ bestaat uit 25 verschillende productfamilies met
in totaal 450 beschikbare patronen.
Elke productfamilie kent een breed assortiment kleuren, tinten
en afwerkingen die voldoen aan de verschillende eisen op het
gebied van bekleding en design en die in fasen geïntegreerd
kunnen worden. Dit kan op projectbasis, bij onderhoud of de
renovatie van ruimten gebeuren.
Omdat DI-NOC™ folies perfect passen bij de gekozen
toepassing, zijn ze technologisch gezien het meest
geavanceerde en prestigieuze antwoord dat 3M te bieden heeft.
DI-NOC™ kan onder andere toegepast worden als de bekleding van panelen, renovaties,
allerlei elementen en onderdelen van de inrichting, meubilair, vloeren, enz.
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