
onderscheidend
opvallend

Printerieurs adviseert architecten, instellingen & organisaties bij het creëren van het juiste gevoel in ruimtes met de focus op design, print & toepassing



Printerieurs signaleert, adviseert, ontwerpt en produceert 

ruimtebeleving in digitaal printwerk.

Onze make-overs zijn toepasbaar op een breed spectrum aan 

ruimtes zoals kantoorpanden, ziekenhuizen, winkelpanden, 

laboratoria, vertrekhallen.

Centraal staat de sfeerbeleving van de bezoeker. De materiaalkeuze 

zal afgestemd worden op het doel.

geef een ruimte emotie. bezoekers 
zullen de ruimte beleven. 



Alle elementen in het interieur zijn door Printerieurs te ‘coveren’ 

met emotie: deuren, tafels, bali’s, wanden, ramen en grepen.

De mogelijkheden zijn bijna eindeloos te noemen.

Printerieurs bekleedt wanden met behang, folies, of geprinte platen. 

De toepassing bepaalt het materiaal. Het inpakken van meubels 

gebeurt met uiterste precisie, waardoor meubels als nieuw zijn. 

Voor het beste resultaat werken wij met de duurzame interieurfolie 

van 3MTM DI-NOCTM.

bloemen op de wand. bureau’s met 
vlinders. ervaar de sfeer. 



Bacteriën zijn overal in onze omgeving. Sommigen zijn nuttig voor 

milieubeheer of zelfs onze gezondheid, maar velen veroorzaken 

ziekten of infecties. In bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie 

en de gezondheidszorg worden de hoogste eisen aan hygiëne 

gesteld. 

Printerieurs voorziet in deze eisen met antibacteriële ‘wallcovering’ 

voor toepassingen die aan de strengste hygiënische eisen moeten 

voldoen. De antibacteriële materialen remmen de groei van een 

breed scala microben.

Voor  oppervlakten als tafelbladen, winkelwagens en bali’s werkt 

Printerieurs met antibacteriële microbiële pvc folie. Met deze folie 

worden ook muren, ramen en deurgrepen bekleed. 

geen zorgen. wij werken met 
antibacteriële folies.  



Veraangenaam de uitstraling van openbare ruimtes. Dit werkt 

sfeerverhogend en door de toepassing van antibacteriële microbiële  

pvc folie voldoet dit direct aan de strenge hygiënische eisen.

Denk eens aan openbare toiletten, hanggrepen in de trein, 

trapleuningen en winkelmandjes. Een combinatie van praktisch met 

aangenaam.

Uiteraard kunnen we de folie in elk ontwerp uitvoeren, met logo, 

print of commerciële boodschap.

na het plassen handen wassen. 
dat wel. 

every friday from 21.00 till 22.00

happy hour!



Gezellig samen zijn is belangrijk. Een goede sfeer en geeft het 

gevoel van thuiskomen. Een wallcovering van Printerieurs kan 

daarbij een grote bijdrage leveren.

De wallcovering die Printerieurs aanbiedt wordt vervaardigd op PVC 

vrij materiaal met de speciale CA-coating. Deze coating zorgt voor 

optimale kleuren en belangrijker nog; is brandvertragend.

praktische bijkomstigheid. onze 
wallcovering werkt brandvertragend.



Printerieurs is een initiatief van EH Plugers Holding BV, supported by Do-it the sign makers

www.printerieurs.nl


