
Verander uw huis en iedere (medische) werkplek in een 

aangename en sfeervolle ruimte. Decore fotowanden zijn  

de goedkoopste, snelste en meest effectieve manier om 

een saaie en kale ruimte aan te pakken en sfeer en 

warmte naar binnen te brengen.  Zonder bouwkundige 

kosten. 

Het verbetert de kwaliteit van de arbeidsplaats en moti-

veert werknemers die zich beter voelen in een sfeervolle 

werkruimte. En ook thuis is fotobehang dé oplossingen 

om warmte en sfeer naar binnen te brengen. 

Decore fotowanden worden geleverd als naadloos foto-

behang, als fotodoek in aluminium frame of als folie. 

• Leverbaar als  naadloos fotobehang of 
als fotodoek in aluminium frame 

• Maten  tot 5 meter breed en 30  
meter lang aan één stuk 

• Fotobehang kan worden schoongemaakt 
met reinigingsmiddelen of (voor zieken-
huizen) worden voorzien van een extra 
hygiënecoating 

• Fotodoek in aluminium frame kan op ie-
dere ondergrond worden aangebracht. 
Het doek is verwisselbaar en de wand is 
verhuisbaar 
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U kunt bij fotowandenshop kiezen uit onze eigen 

topcollectie  Nederlandse natuurfoto’s die speciaal 

voor fotowanden zijn gemaakt. Maar u kunt ook 

uw eigen foto’s aanleveren. 

Samenstelling Fotobehang van 330 grams dik PVC materiaal (ook PVC-vrij leverbaar)

Fotodoek gespannen in aluminium frame van 19 of 17 mm 

Fotofolie Polymeer gewalste folie  

Verwerking Naadloos fotobehang wordt op de wand geplakt 

Fotodoek in frame wordt op de muur geschroefd of gehangen 

Fotofolie wordt op ramen en deuren geplakt (vaak transparant) 

Afmetingen Muuruitvoering maximaal 5 meter bij 30 meter uit één doek 

Folie maximale printbreedte 148 cm breedte 

Frame fotodoek Geanodiseerd aluminium in de kleuren zilver, zwart of wit  

Levertijd Productietijd gemiddeld 5 werkdagen. Montage en levering in overleg 
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Door de enorme printcapaciteit van de machines 

kunnen wij fotobehang en fotodoek van vele me-

ters uit één stuk leveren. Het fotobehang wordt 

door een gespecialiseerd team op locatie geplakt 

en het doek wordt met aluminium frames aan de 

muur gemonteerd. Soms zijn er glazen wanden of 

deuren waar we met folie kunnen werken. 

Aan deze informatiesheet kunnen geen rechten worden ontleend 

Onze Decore fotowanden vindt u overal terug. In 

ziekenhuizen, wachtkamers, spreekkamers, in-

tensive care ruimtes, onderzoekkamers, gangen, 

kantoren, hallen, etc, etc. 

Iedere situatie is anders en wij zoeken daar 

steeds weer de beste oplossing bij. We werken 

met verschillende gespecialiseerde leveranciers 

waardoor we de keuze hebben uit een breed as-

sortiment aan materialen. 

Hygiënecoating voor ziekenhuizen 

Zo leveren wij wanden aan ziekenhuizen voorzien 

van een speciale hygiënecoating voor IC wanden. 

Partner van fotokeuze tot uitvoering 

Dankzij een langjarige ervaring zijn wij een pro-

fessionele partner van foto tot uitvoering. Vaak 

werken we samen met architecten, projectmana-

gers en interieurdesigners. 


