
ZELFKLEVENDE
MEUBELFOLIE  

New ideas for architecture and interior design





VOORDELEN
• Snelle en eenvoudige toepassing
• Pvc-vrij, op papier gebaseerd oppervlak
• Geen krimp
• Krasbestendig
• Tijd- en kostenefficiënt
• Eenvoudig te verwijderen zonder residu

TECHNISCHE BEPALINGEN
• Vereist temperatuurbereik voor de verwerking:
 5 °C tot 40 °C
• Chemische bestendigheid: easySTYLE is 
 gecertificeerd volgens DIN68861, 1B tot 1D
• lichtechtheid: ten minste 6 op de internationale  
 wolschaal volgens DIN EN ISO 105-B02

Kortere reclamecycli, veranderende interieurtrends 
of seizoensgebonden promoties – easySTYLE 
is een ideale oplossing voor vele toepassingen. 
Het is een snelle en economische manier voor 
aanpassingen in het interieur en winkelinrichting.

Bijna alle meubeloppervlakken kunnen snel en 
eenvoudig in het gewenste uiterlijk worden 
veranderd, van een houtnerf design tot marmerlook 
of whiteboard oppervlak, het biedt u tal van 
fantastische mogelijkheden in oppervlakteveredeling. 

Onze meubelfolies zijn gemaakt volgens 
hoge duurzaamheidsnormen om het milieu te 
beschermen.

10 m × 124 cm 25 m × 124 cm Oppervlak

Anthracite Super Matt 6044263 6044223 Mat
Ashton 6044258 6044218 Getextureerd
Canyon 6044255 6044215 Getextureerd 
Caspio 6044253 6044212 Getextureerd 
Catania Oak 6044252 6044211 Getextureerd 
Haitabu 6044257 6044217 Getextureerd 
Kiruna 6044262 6044222 Getextureerd 
Meton Concrete 6044261 6044221 Zijdeglans afwerking
Meton Copper 6044260 6044220 Zijdeglans metallic afwerking
Meton Gold 6044259 6044219 Zijdeglans metallic afwerking
Rovere Gessato 6044256 6044216 Getextureerd
Sonoma Oak 6044254 6044214 Getextureerd
Whiteboard 6044248 6044208 Hoogglans
White High Gloss 6044250 6044209 Hoogglans
White Super Matt 6044251 6044210 Mat
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ONDERGRONDEN 
Multiplex- en MDF-platen (bij voorkeur voorbehandeld), massief hout, kunststof, metaal en gelakte  
oppervlakken.

BESCHIKBARE AFMETINGEN 
easySTYLE is verkrijgbaar in 2 rolmaten: 10 m x 124 cm (ideaal als voorbeeld) en 25 m x 124 cm.

VERWERKING 
Voor het aanbrengen van easySTYLE moeten alle oppervlakken goed worden gereinigd. Een optimaal 
resultaat kan worden bereikt op een glad, droog, vet- en stofvrij oppervlak.

Door de revolutionaire luchtkanaaltechnologie is easySTYLE uiterst eenvoudig luchtbelvrij aan te brengen. 
Eventuele luchtbellen kunnen eenvoudig naar de randen worden weggewreven, waardoor een 
luchtbelvrije afwerking wordt gegarandeerd. EasySTYLE is ook herpositioneerbaar en kan daarom 
talloze keren worden toegepast en gecorrigeerd zonder dat het scheurt of rimpelt.

Leg easySTYLE op de gewenste ondergrond en knip het op maat. Voor kleinere toepassingen kan de 
complete afdekking worden verwijderd, de folie op de ondergrond worden gelegd en op zijn plaats 
worden gladgestreken vanaf het midden naar de randen om eventuele luchtbellen te verwijderen. Bij het 
aanbrengen op grotere oppervlakken, raden we aan om 10-15 cm van het afdekpapier te verwijderen, de 
folie op de rand van het meubelstuk aan te brengen en vervolgens de afdekking langzaam te verwijderen 
terwijl u de folie gladstrijkt met een zachte plastic rakel. Luchtbellen kunnen met een rakel worden 
verwijderd; altijd vanuit het midden naar de randen. Overhangend materiaal kan met een mes worden 
afgesneden.

De folie kan van nagenoeg alle oppervlakken worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten, 
waardoor het oorspronkelijke uiterlijk van het meubilair of het basismateriaal wordt hersteld. De optimale 
verwerkingstemperatuur is 15 °C to 25 °C.

KENMERKEN 
easySTYLE is een op papier gebaseerde zelfklevende folie die verkrijgbaar is in een breed scala aan  
decoratieve designs. Met easySTYLE kan in een handomdraai een hoogwaardige uitstraling gerealiseerd 
worden.

TOEPASSINGEN
easySTYLE is ontwikkeld voor snelle en eenvoudige toepassingen op meubels en kan worden toegepast 
op bijna alle vlakke en gladde oppervlakken.
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