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BODAQ® INTERIOR
FILMS APZ NATURAL
SURFACE
SKU: PF300-APZ

PRODUCT DESCRIPTION
Bodaq® Interior Films zijn duurzame zelfklevende folies met een hoge dimensionele stabiliteit voor het
renoveren en restylen van meubels, wanden, keukens, badkamers, toonbanken, bureau’s, deuren en
architectonisch ontworpen ruimten. Het is een economische oplossing voor verandering van sfeer en design.
Goedkope ondergronden worden opvallende objecten of juist serene oppervlakken passend in de omgeving,
maar met een luxe uitstraling.
De milieuvriendelijke, vlamvertragende Bodaq® Interior Films zijn onafhankelijk gecertificeerd. Een gezonde
werk- en leefomgeving en uw veiligheid in aanmerking genomen, zijn deze films geproduceerd zonder
vluchtige organische stoffen en andere gevaarlijke chemicaliën.

Waarom Bodaq Interior Films?
Hyundai L&C biedt met Bodaq Interior Films het meest uitgebreide programma in de markt van bijzondere
structuren en patronen. Ervaar de Grandeur van deze reeks die zich niet laat vergelijken met andere
Interieurfolies. Ze zijn kostenbesparend, prettig verwerkbaar, duurzaam en creatief. De folies hebben een
natuurlijke look & feel. De folies zijn -zonder luchtinsluiting- te installeren op gladde ondergronden als Hout, RVS,
MDF, aluminium en kunststof, maar ook op trespa en HPL. De films zijn vlek-, chemisch- en vochtbestendig.
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Economisch
Bodaq Interior Films kosten een fractie in vergelijking met traditionele materialen voor restyling. Ze kunnen -bij
beschikbare vaardigheden- gemakkelijk worden aangebracht, gerepareerd en ook weer worden verwijderd.

Prettig verwerkbaar
Bodaq Interior Films hebben een excellente flexibiliteit, een belijming met luchtkanaaltjes en een hoge
kleefkracht waardoor deze zich goed laat verwerken op vlakke- en licht geprofileerde ondergronden. Test het
product alvorens te installeren en raadpleeg de datasheet voor installatie.

Duurzaam
De verschillende typen en structuren zijn uiterst gebruiksbestendig en krasvast. Bodaq Interior Films zijn
dimensionaal erg stabiel onder verschillende klimatologische condities en vochtbestendig.

Creatief
Een grote verscheidenheid aan patronen en kleuren maken het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren in
woon-, werk-, of leefomgeving. Bodaq Interior Films zijn leverbaar in structuren als hout, metaal, (natuur)steen,
leer of in solide kleuren.

Samplebook
De kleurafbeeldingen op deze pagina geven slechts een indicatie van wat u wellicht zoekt. Voor het maken van
een keuze zonder twijfel, adviseren wij u het sampleboek aan te schaffen. Met dit boek kunt u op professionele
wijze aankomen bij uw opdrachtgevers.

Additionele informatie
Brandbaarheid: Vlamvertragend. Certificaten op aanvraag.

ADDITIONAL INFORMATION

Code

APZ05, APZ18, APZ25, APZ26
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Toepassing

Renovatie

Merk

Bodaq Interior Films

Klever

Airchannels

Breedte

1220

Transparantie

Opaque

"GEHECHT AAN INNOVATIE"
+31 (0)30 - 303 99 00 • info@pixia.nl

VARIATIONS
Image

SKU

PF300-APZ05/1

PF300-APZ18/1

PF300-APZ25/1

PF300-APZ26/1

