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De eigenschappen van de folies

Om de waarde van gebouwen te borgen is goed onderhoud noodzakelijk.
Immers een goed onderhouden gebouw is representatief, verhoogt
de verhuurbaarheid en behoudt zijn waarde. Na verloop van tijd zijn
ook de onderhoudsarme gevelmaterialen zoals aluminium en kunststof
toe aan groot onderhoud. Moet ik gaan reinigen, coaten, schilderen
of zijn er andere oplossingen? Hoe realiseer ik een mooie esthetische
en duurzame uitstraling? Wij helpen u graag verder om te kijken naar
de oplossing die past binnen uw budget en voldoet aan de gewenste
esthetische uitstraling.

De folies worden geproduceerd met zeer hoogwaardige bestanddelen
en kunnen op diverse ondergronden worden aangebracht.
De eigenschappen van de folies overtreffen in hoge mate de eigenschappen van verfsystemen. Folie staat garant voor een hoge duurzaamheid,
heeft altijd een goede kantendekking en een uitzettingscoëfficiënt die
gelijk is aan aluminium en kunststof geveldelen. Er zijn geen wachttijden
omdat het kozijn, raam of de deur na de applicatie direct gebruiksklaar is.
De applicatie kan ook doorgaan bij een laag dauwpunt en zelfs tot
een temperatuur van net boven de nul graden Celsius. Uw voordeel:
doorlooptijden worden verkort. Indien noodzakelijk, kan de folie nog
worden voorzien van een anti-graffiti of een extra beschermingsfilm.

Het alternatief
Folie applicatie is het duurzame alternatief voor verfsystemen. De voor
dit doel speciaal ontwikkelde folies maken verven en spuiten overbodig
en bieden een duurzaam alternatief. Wilt u veranderen van kleur?
Niet meer gaan uitgeven aan de onderhoudskosten? Een duurzaam en
milieuvriendelijk product? Of een lange levensduur? Met folieapplicatie
is het mogelijk.
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De uitstraling verminderd en de verhuurbaarheid wordt moeilijker. Groot
onderhoud is dus noodzakelijk. Voor volkern-beplating, inerte panelen,
gemoffeld en geanodiseerd aluminium en kunststof geveldelen is folie
dan dé oplossing.

Duurzaam
Gevelelementen, zoals aluminium en kunststof kozijnen en panelen zien
er jaren perfect uit en hebben maar weinig onderhoud nodig. Echter
na 15 tot 20 jaar eisen UV straling en atmosferische vervuiling hun tol,
met als gevolg: verkleuring, verkrijting of beschadigingen.
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Levensduur

Onze duurzame en hoogwaardige folies worden vakkundig aangebracht
door onze professionele medewerkers. De applicatie kan vrijwel overal
plaatsvinden en is relatief ongevoelig voor weersinvloeden. De applicatie
is schoon en geurloos en er zijn geen wachttijden na de applicatie.
Als er bereikbaarheidskosten moeten worden gemaakt dan heeft folie
het voordeel dat de applicatie in een aantal snelle handeling kan worden
aangebracht en gelijk gebruiksklaar is.
Bij het aanbrengen van verf gebeurt dit altijd in meerdere lagen en moet
men dus vaker terug komen. Hierbij levert de toepassing van folie weer
een kostenbesparing op.

Traditionele verfsystemen dienen om de 5 à 6 jaar te worden bijgewerkt
of te worden vervangen. Dus van een oorspronkelijk onderhoudsarm
product (aluminium / kunststof) is geen sprake meer. Met folie kiest
u voor een onderhoudsarm vervolg op de geveldelen. Gedurende
minimaal 10 jaar is normale reiniging voldoende en behoudt de
gevel een mooie uitstraling. Indien noodzakelijk kan de folie worden
verwijderd of er kan een nieuwe folie op worden aangebracht. Mede
door de goede technische eigenschappen van aluminium en kunststof
geveldelen is er via de applicatie van folie een levensduur mogelijk
van 50 tot 60 jaar. Smaken verschillen, dus omkleuren is via folie ook
eenvoudig te realiseren.

Folie aan de binnenzijde
Ook de binnenzijde van kozijnen zijn met speciale inside-folies te
bekleden. De keus in designs is enorm van houtstructuur, dekkende
kleuren tot metallics; er is oneindig veel mogelijk. De binnen toegepaste
folies zijn uitermate duurzaam en krasbestendig.

Ook voor het aanbrengen van privacyfolies, zonwerende folies en
inbraakwerende folies op ramen en het glas in deuren kunt u een
beroep doen op Folie Applicatie Nederland. Het kostenbesparend
revitaliseren van liften en interieurdelen, middels folies, behoort ook tot
de mogelijkheden.

Integrale onderhoudaanpak
Folie Applicatie Nederland doet meer;
Tijdens de folie-applicatie kunnen wij ook technisch onderhoud uitvoeren
aan het beslag van ramen en deuren. Immers goed afgestelde ramen en
deuren verhogen het gebruiksgemak en verlengen de levensduur.
Ook de reiniging en conservering van geveldelen voeren wij met
vakbekwaam personeel uit. Ons motto is: “Goed onderhoud verlengt
de levensduur van uw onroerend goed aanzienlijk”.
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Vormgeving en druk: Drukkerij van Deursen, Nederweert

Contact
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Folie Applicatie Nederland.
Onze adviseurs zijn graag bereid om u verder te informeren.

Folie Applicatie Nederland BV
Graadt van Roggenweg 328-334 Blok D
3531 AH Utrecht
T +31 (0)30 298 23 33
M +31 (0)6 27 133 490
E info@folieapplicatie.nl

Folie Applicatie

Nederland
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