
Wandbekleding

FaberExposize kan op diverse manieren uw interieurwanden voorzien van 

full colour prints. Wij kunnen printen op kunststof of aluminiumpanelen 

en deze vervolgens monteren op de wand. Andere mogelijkheden zijn het 

printen op glasvezelbehang in banen, of printen op een gestructureerd 

pvc doek, waardoor we wanden kamerbreed en kamerhoog in één stuk 

kunnen verlijmen. Het resultaat is uniek: uw eigen beeld naadloos op uw 

eigen wand. Een bijzondere bijdrage aan de sfeer en uitstraling van uw 

bedrijf!

Vaak is de keuze van het beeld een van de moeilijkste opgaven.  

Bij FaberExposize kunt u kiezen uit meer dan 100 miljoen hoge 

resolutiefoto’s van www.shutterstock.nl. Hier zoekt u op thema of tref-

woord en geeft u het fotonummer bij uw opdracht door aan ons. Op die 

manier heeft u een perfect passend beeld voor uw interieur, dat ook bij 

kamerbreed doorvergroten nog scherp en krachtig blijft!

FaberExposize heeft een uitgebreid aanbod aan materialen die in het 

interieur zijn toe te passen. Communicatief of decoratief. Belangrijk is een 

professionele en kwalitatief hoogwaardige uitstraling. De ruimte moet 

aantrekkelijk zijn om in te vertoeven. Full colour visuals van FaberExposize 

kunnen daar aan bijdragen. Zo kunt u bij ons terecht van lampenkap tot 

vloerzeil tot gordijnen en behang. Maar ook voor een full colour plafond 

zijn wij de juiste partner. FaberExposize – one-stop-shop!

FABEREXPOSIZE EINDHOVEN
Dillenburgstraat 16 - 5652AP Eindhoven
040-21 29 888 - info@faberexposize.nl

FABEREXPOSIZE AMSTERDAM
Deccaweg 30 - 1042AD Amsterdam
088-48 01 100 - info@faberexposize.nl 

FABEREXPOSIZE ZOETERMEER
Fokkerstraat 3 - 2722NH Zoetermeer
079-34 35 353 - info@faberexposize.nl

HAAN RECLAMEWERK STIENS
Truerderdyk 4D - 9051JC Stiens
058-25 74 151 – info@haanreclamewerk.nl

Toepassingen
•  Aankleding kantine.

•  Verfraaiing openbare ruimten.

• Kantoordecoratie .

• Thematisering (hotel)kamers.

•  In schepen, lobby’s, theaterzalen, 

restaurants, etc.

Voordelen
•  Uw eigen tekst, beeld, ontwerp  

mogelijk op uw wanden.

•  Optimale afstemming van onder-

delen in het interieur.

•  Per wand, op maat, in oplage  

van 1 stuks te produceren.

•  FaberExposize verzorgt de  

montage.

•  Beeldbank met meer dan  

100 miljoen hoge resolutie  

beelden beschikbaar.


