
TexFrames

Printen op textiel geeft sublieme resultaten! Het materiaal heeft veel 

voordelen: De prachtige, sprekende kleuren en de mooi vallende stoffen 

geven een luxe uitstraling. Daarnaast is textiel gemakkelijk te vervoeren. 

Met de geanodiseerde aluminium frames, wordt het wisselen van doeken 

wel zeer eenvoudig! De doeken worden rondom met een kunststof pees 

afgewerkt. Die is soepel in het profiel te duwen, en daarmee wordt het 

doek meteen op spanning gebracht. De frames zijn voor aan de wand, 

vrij in de ruimte op te hangen of vrijstaand neer te zetten. Enkelzijdig en 

dubbelzijdig, van binnenuit verlicht met led of onverlicht.

De texframes worden in verschillende omgevingen toegepast. In de retail 

is het een perfect systeem om bij uw verkooppunten te plaatsen. Doeken 

met nieuwe uitingen kunnen eenvoudig per post worden nagestuurd;  

het wisselen kan het winkelpersoneel zelf!

In publieke ruimtes (luchthavens, beursgebouwen, etc.) worden de frames 

commercieel geëxploiteerd. Elke maand of beurs een nieuwe adverteerder!

In het (kantoor) interieur worden de frames decoratief gebruikt, met als 

voordeel dat de uiting af en toe gemoderniseerd kan worden. Ook is het 

een perfecte scheidingswand in kantoortuinen. Full colour prints brengen 

sfeer en een manier om uw stijl subtiel te communiceren.

Toepassingen
• Retail – point of sale displays.

• Reclamevlak – exploiteer de ruimte.

• Wanddecoratie. 

• Scheidingswanden op kantoor.

Voordelen
•  Investering eenmalig in frame, 

daarna alleen doekwissel.

•  Zeer eenvoudig te wisselen doeken.

•  Enkel- en dubbelzijdig.

•  Wand- hangend- of vrijstaand toe 

te passen.

•  Doeken zijn lichtgewicht en com-

pact te versturen. 

•  Wisselen is zeer eenvoudig.

•  Frames en textiel hebben een zeer 

luxe uitstraling.
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