
Advies
“Voor elk project waar we gevelfolie inzetten, vragen we Rob 
om advies. En delen we informatie voordat de offerte de deur 
uit gaat, zodat onze toeleverancier op de hoogte is waar wij 
mee bezig zijn en wat er speelt. Dit samenspel is belangrijk, 
ook richting onze opdrachtgevers.”
Koopman geeft aan dat Avery Façade Film in veel standaard-
kleuren met glanzende en matte finishes is te verkrijgen. 
“Kleur op maat, bijvoorbeeld in de eigen huisstijl, is eveneens 
mogelijk via de Avery Colour Match service. Deze zelfklevende 
gevelfolie is ook nog eens de enige die bij lage temperaturen 
kan worden aangebracht. Naast de minieme voorbereidingstijd, 
is weinig overlast ook een argument. Er is geen geuroverlast en 
het materiaal vraagt geen droogtijd.”

a d v e r t o r i a l

Avery Façade Film als alternatief

Wrappen. Tot 9 jaar geleden had Henk de Bruin, directeur van 
Holland Geveltechniek in Vlaardingen, nog nooit van deze term 
gehoord. Voor een hotelketen mocht het bedrijf de aluminium 
gevelpanelen en kozijnen van alle hotels renoveren. Wrappen 
met folie als alternatief voor verf kwam ter sprake. De Bruin 
informeerde bij toeleverancier Vink VTS, met een eerste wrap-
klus als eindresultaat. 

Specialist
Dat werd destijds uitbesteed aan foliemontagespecialisten. 
Inmiddels zijn de mensen van Holland Geveltechniek zelf opge-
leid. “Want wij wilden specialist worden in het wrappen van 
gevels met folie. Op advies van Rob Koopman, Accountmanager 
Field Sales bij Vink VTS, zijn we opleidingen gaan volgen in 
het Avery Graphics Trainingscentrum te Oegstgeest. Inmiddels 
mogen we ons ‘Avery Dennison Specialist Converter’ noemen.”
Op de website van het Vlaardingse bedrijf staan voorbeelden 
van projecten waarbij gevels met folie een upgrade ondergin-
gen. “Aluminium of stalen geveldelen en kunststof kozijnen 
zijn lastig te schilderen. Wanneer je de opdrachtgever kan over-
tuigen dat de voorbehandeling voor wrappen eenvoudiger is 
dan bij een schilderbeurt, én je een onderhoudsbeurt op 10 jaar 
kan overslaan, dan is de keuze vaak gauw gemaakt.”
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Door Holland Geveltechniek wordt Avery Façade 
Film met grote regelmaat ingezet als alternatief 
voor schilderen van gevels en kozijnen. De folie 
wordt momenteel aangebracht op 75 dakkapellen in 
Heemskerk in opdracht van Jaap van Beelen van NVT 
Onderhoudsgroep.
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