Stickers

Toepassingen
•T
 ijdelijke reclame-uitingen in
winkels.
• Permanente interieurdecoratie.
• Sfeeraankleding.
• Informatieborden in musea of
andere publieke gelegenheden.
• Route aanduidingen.
• Floorgraphics- vloerstickers.

Voordelen
•P
 roductie in scherpst mogelijke
resolutie.
• Voor elke toepassing de juiste
folie beschikbaar.
• Ook de montage kan door ons
verzorgd worden.
• Contourgesneden vormen
mogelijk.

FaberExposize maakt stickers in alle soorten en maten voor permanente of
promotionele toepassing. Bij toepassing binnen is de zichtafstand meestal
redelijk dichtbij. Dit maakt het belangrijk dat de resolutie en scherpte van
het beeld zo goed mogelijk is. Uw prints zijn een eyecatcher, uiteraard door
de inhoud maar ook door de scherpte, kleurkracht en fotokwaliteit van het
beeld!
Als tijdelijk communicatiemiddel voor bijv. acties gebruiken we diverse
promotionele folies. Met een duurzaamheid van max 2 jaar volstaat deze
kwaliteit terwijl de prijs een stuk vriendelijker is dan de duurdere types.
Voor decoratie kiezen we voor een duurzame kwaliteit met 5 jaar garantie.
Kantinewanden of scheidingswanden worden zo met full colour geprinte
folies permanent van een fraaie uitstraling voorzien. Binnenramen worden
bijvoorbeeld beprinte etchfolie gedecoreerd.
Met onze grote volautomatische Zund snijtafel kunnen we de stickers zeer
precies schoonsnijden in alle vormen. Levensgrote figuren, sterren, cirkels
etc. zijn zo economisch en tot op de millimeter strak te snijden.
Omdat stickers plakken, zeker grotere formaten, een vak apart is verzorgen
wij voor u graag de montage op locatie. Onze plakkers zijn stuk voor
stuk zeer ervaren en zorgen ervoor dat uw stickers zonder luchtbellen en
vouwen op de ondergrond worden aangebracht.
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