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Folietoepassingen   t h e m a

SIKKENS 
DRYFILM MP

SIKKENS 
DRYFILM MP

Een gebouw restylen en duurzaam 

beschermen. Dat kan met de nieuwe 

Sikkens Dryfi lm MP, een zelfklevende en 

hoogwaardige folie. Met Sikkens Dryfi lm 

MP beschermt u eenvoudig en in één laag, 

bouwdelen van onder andere aluminium, 

kunststof en gecoat en niet gecoat staal.

•  Eenvoudige en snelle 

applicatie

•  Direct droog en minimale 

overlast

•  Hoge duurzaamheid. 

Tot 10 jaar garantie

ZELFKLEVENDE 
BESCHERMING

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Postbus 3
2170 BA Sassenheim
T 071 - 308 34 00
F 071 - 308 32 73
E info@sikkens.nl
I www.sikkens.nl

4e Industriestraat 11c
3133 EK  Vlaardingen

010-7371263
info@hollandgeveltechniek.nl

WWW.HOLLANDGEVELTECHNIEK.NL

HOLLAND GEVELTECHNIEK 
TOTAALLEVERANCIER IN KWALITEITS 
GEVELOPLOSSINGEN
Holland geveltechniek is gespecialiseerd in het compleet maken 
en verfraaien van uw gevel.Van oriëntatie vanaf de tekening of de 
bestaande situatie wordt een visie gevormd tot invulling: van ramen, 
deuren en kozijnen met hang- en sluitwerk en desgewenst zonwering 
en vliesgevels tot speciale glasconstructies. Holland geveltechniek 
adviseert u graag welk product en welk materiaal het meest geschikt 
is voor uw projecten.

Holland geveltechniek garandeert kwaliteit en werkt alleen samen met 
de beste systeemleveranciers.

Holland Geveltechniek de specialist in wrappen/gevel-folie
Gevelrenovatie ( panelen / kozijnen) 
voor buiten en binnen toepassing
 Gevelpanelen, zoals aluminium of trespa, kunnen door weersinvloeden 
verweerd raken. In plaats van schilderen bieden wij een oplossing in de 
vorm van het beplakken van de panelen met folie. De materialen die wij 
hiervoor gebruiken komen van gerenommeerde merken als 3M en Avery, 
zijn kleurecht en met volledige fabrieksgarantie. Het plakken van de folie 
gebeurt op locatie over de bestaande panelen en is dus een snelle en 
milieuvriendelijke manier om uw gevel een ander uiterlijk of kleur te 
geven. Deze methode is tevens ook geschikt voor aluminium en kunststof 
kozijnen.
  
 Wand- of paneelafwerking
 In interieurs kunnen panelen, deuren of wanden aan vervanging toe zijn, 
bijvoorbeeld door wijzigingen van modetrends of door beschadigingen. 
Wij kunnen hiervoor een kostenbesparende oplossing bieden in de vorm 
van het beplakken met folie. De kwalitatief hoogwaardige folies die wij 
verwerken zijn speciaal hiervoor ontwikkeld en in vele kleuren, opper-
vlaktestructuren en designs leverbaar. Ook toepasbaar op complexe 
geometrische vormen. Deze plakmethode is zeer efficiënt door de snelle 
en schone verwerking zonder lawaai, geuren en stof. Restyling d.m.v. folie 
is goedkoper in vergelijking tot het vervangen door bouwmaterialen of 
opnieuw schilderen. Een investering die snel wordt terugverdiend.

  
Zonwerende folie
zonwerende folies zijn te leveren met verschillende eigenschappen, warm-
tewerend , UV-werend, lichtwerend of een Combinatie van deze. Ze zijn 
beschikbaar in diverse tinten en kleuren. Bijvoorbeeld het toepassen van 
zonwerende folies op ramen van een kantoor kan al kostenbesparend effect 
opleveren. Als u warmte en hinderlijk zonlicht buiten houdt gaat de producti-
viteit van uw werknemers omhoog en hoeft de airco minder hard te draaien.
  
Wij verzorgen ook inbraakwerende folies en geluidswerende raam folies.
  
Voor vrijblijvende informatie en offertes kunt u met ons kantoor contact 
opnemen.        n


