Application OVERVIEW
Neschen biedt een reeks aan grafische folies
die geschikt zijn voor de productie van stickers
waarmee richtlijnen voor sociale afstand kunnen
worden gecommuniceerd. Deze folies zijn bestand
tegen slijtage en hebben de duurzaamheid om
duizenden voetstappen te kunnen doorstaan.
Gemakkelijk aan te brengen en ideaal voor
oppervlakken zoals vloeren, wanden, toonbanken
of spiegels. Deze grafische oplossingen zijn
perfecte oriëntatiemiddelen en helpen bezoekers,
werknemers en klanten eraan te herinneren
een veilige afstand te bewaren. De stickers zijn
uitzonderlijk gemakkelijk te verwijderen van de
meeste oppervlakken, zonder schade aan te
brengen en zonder lijmresten achter te laten.
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Grafische oplossingen voor
vloeren, wanden en ramen.
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Bezoek voor meer informatie
onze website: www.filmolux.nl
of scan de QR code
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HOE MAAK JE JOUW BEDRIJF COVID-PROOF BACK TO BUSINESS BUT ONE STEP AHEAD!

PRINTMEDIA
solvoprint® easy dot® matt
(ECO)
SOLVENT

1

Toepassing op WANDEN

UV GEL

UV LED

solvoprint® easy dot® clear
(ECO)
SOLVENT

Stickers op het verkooppunt informeren klanten
over de huidige voorschriften en gedragsregels.
Gemakkelijk aan te brengen met easy dot®
technologie en verwijderbaar zonder residu.
❚
❚
❚
❚

UV CURABLE

UV LED

solvoprint® easy dot® transparent
(ECO)
SOLVENT

solvoprint® easy dot® matt
UVprint PP easy dot® matt
easy dot® PP matt WB
FILMOfloor Rug'n'Wall

UV LED

easy dot® PP matt WB
WATERBASED

HP INDIGO

solvoprint® window-grip ultra clear / white
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(ECO)
SOLVENT

Toepassing op GLAS

UV CURABLE

UV LED

UV LED

UV GEL

UV LED

UVprint PP easy dot® transparent
UV CURABLE

❚ solvoprint® easy dot® clear / transparent
❚ solvoprint® window-grip ultra clear / white
❚ UVprint PP easy dot® transparent

UV GEL

UV LED

UV dot print'n'walk
UV CURABLE

UV GEL

UV LED

solvoprint® dot print'n'walk R10
white/red/yellow

Toepassing op VLOEREN

(ECO)
SOLVENT

Begeleid uw klanten van de ingang, door de winkel,
naar de kassa, en tenslotte apart naar de uitgang.
Met anti-slip vloerstickers en tapes van Neschen,
biedt u uw klanten een veilige route door uw winkel.
❚
❚
❚
❚

UV GEL

UVprint PP easy dot® matt

Op of achter glas, deze stickers trekken onmiddellijk de
aandacht. Bij entrees en etalages zijn de mededelingen
perfect zichtbaar en gemakkelijk aan te brengen met de
easy dot® technologie. De beste keuze voor herpositioneerbare stickers is onze window-grip ultra clear of white.
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UV CURABLE

UV CURABLE

UV GEL

UV LED

FILMOfloor Rug'n'Wall
(ECO)
SOLVENT

solvoprint® dot print'n'walk R10 white
solvoprint® dot print'n'walk R10 red / yellow
UV dot print'n‘walk
easy dot® tape R10 red / yellow

UV GEL

UV LED

LAMINEERFOLIES
filmolux® easy clear sand

❚ solvoprint® easy dot® matt +
filmolux® easy clear sand
❚ UVprint PP easy dot® matt +
filmolux® PP sand

filmolux® PP sand

Speciaal voor toepassing op tapijt:

VLOERTAPES

❚ FILMOfloor Rug'n'Wall
Bezoek voor meer informatie
onze website: www.filmolux.nl
of scan de QR code

easy dot® tape R10 red/yellow

