
Lampenkappen

Bij FaberExposize maken we heel veel mooie dingen. Een artikel dat er echt 

uitspringt zijn onze full colour lampenkappen! Op de Vutek Flatbedprinter 

printen we op vrijwel elk materiaal, zo is het dus ook mogelijk om op 

lampenkappen materiaal te printen. Dat kan op de buitenzijde (die vaak 

van stof is) als op de binnenzijde (een gladde polyestersoort). De print 

wordt vervolgens afgewerkt door het op een draadframe te monteren, 

compleet met de ring in het midden voor de fitting. 

Formaten? Ooit wel eens een lampenkap met een diameter van 2 meter 

gezien? De effecten zijn echt schitterend! Een zwarte lamp met de 

binnenzijde bedrukt met een foto van zonnebloemen. Een logolamp die 

het mooi doet op de beursstand. Zelfs tafellampjes die als relatiegeschenk 

worden weggegeven. Ideeën te over!

Toepassingen
•  Decoratieve inrichting van uw  

bedrijfspand, kantoren of kantine.

• Verfraaiing van uw beursstand.

• Showroominrichting.

• Originele lampenkap in huis.

Voordelen
• Uniek en origineel.

• Fraaie uitstraling.

• Keuze uit vele basiskleuren.

•  Zowel buiten als binnenzijde 

printbaar.

• Alle formaten en vormen.
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Specificaties Lampenkappen

Standaardformaten:
Alle diameters van 40 tot 100 cm in combinatie met een hoogte van  

30 tot 100 cm zijn standaard (in stappen van 10 cm).  

Afwijkende formaten en vormen op aanvraag. 

Printmaterialen:

•   Chintz lampenkappen materiaal  

heeft een maximum hoogte van 150 cm. De basiskleur is wit/wit.  

Het materiaal bestaat uit een textiel gelamineerd op een pvc hardfolie. 

Beide zijden zijn bedrukbaar met onze UV-flatbedprinters. Afwijkende 

kleuren voor de textielzijde zijn op aanvraag leverbaar.  

(keuze uit ca. 50 kleuren)

Technische Specificaties:
De geprinte kappen worden opgespannen op een aluminium 

baleinenframe met binnenring en fitting. 

Accessoires:
•	 Fittingen.

•	 Diffuser (ronde ‘lichtverdeler’-schijf die aan onderzijde van de kap wordt 

gemonteerd en voorkomt dat er direct in het licht gekeken wordt).
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