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Interieurfolie colllectie
Kleuren & designs van goud tot hout

SIZO GROUP



INTERIEURFOLIE INHOUD 

Kleuren & designs van goud tot hout

SIZO Signlab

3M DI-NOC
Single colour
Metallic
Woods
Stone, concrete, leather & textile

BODAQ
Single colour
Texture
Rich wood
Design wood
Standard wood
Premium wood
Painted wood
Metal
Real metal
Stone & Marble
Leather & real fabric

AVERY
Organoid
Squid

INTERIEURFOLIE IS ENORM POPULAIR
Met interieurfolie kun je op een snelle en innovatieve manier een interieur toekomstbestendig 

vernieuwen tegen lage kosten. Interieurfolie is stevig, zelfklevend vinyl, is eenvoudig toe te 

passen, toegankelijk én betaalbaar. De folie is door de hoge kwaliteit te vervormen met warmte 

en daardoor zeer geschikt voor het aanbrengen op verschillende ondergronden.

Het ruime aanbod bestaat uit 200+ kleuren en dessins.

Van goud tot hout en van leer tot beton.

DÉ RESTYLE OPLOSSING
Het interieur restylen blijft onverminderd populair. Met interieurfolie geef je woon-, werk-

en leefomgevingen snel en eenvoudig een compleet nieuwe  uitstraling. Zonder breekwerk 

geef je klanten de mogelijkheid om hun interieur te vernieuwen. Van redesign tot renovatie en 

nieuwbouw, de mogelijkheden zijn oneindig. Interieurfolies zijn eenvoudig, toegankelijk

én betaalbaar.

Interieurfolie is stevig, zelfklevend vinyl en wordt ook wel plakfolie genoemd. De folies zijn

zeer geschikt voor het aanbrengen op vlakke of licht gebogen ondergronden. Door de hoge 

kwaliteit is de folie te verwarmen waardoor je het kunt vervormen en plakken op verschillende 

ondergronden zoals rondingen, over hoekjes, sierlijsten en inkepingen.
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KEUKEN
Met zelfklevende interieurfolie geef je keukens 

snel en efficiënt een nieuwe uitstraling. Het grote 

voordeel van wrappen in plaats van overspuiten, 

is dat de folie stootvast en afneembaar is. Je 

kunt de folie zelfs gebruiken voor het aanrecht. 

Wrap de volledige keuken in iedere mogelijke 

kleur of dessin en creëer een unieke look. Het 

wrappen van de keuken is dé voordelige optie 

voor een nieuwe keuken. De interieurfolies van 

Bodaq en 3M DI-NOC zijn hier perfect voor.

WANDEN & PANELEN 
Geef ruimtes een unieke uitstraling. Het wrap-

pen van wanden en panelen is vaak een betere 

optie dan schilderen of behangen en het plakken 

met zelfklevend vinyl heeft meerdere voordelen. 

Kies een folie met betonlook voor een industriële 

look of haal de natuur in huis met een warme 

houten muur die niet van echt te onderscheiden 

is. Marmer creëert een chique effect op de wand 

en effen kleuren zijn tijdloos. De wandfolies zijn 

slijtvast en makkelijk afneembaar en worden 

daardoor veel in ziekenhuizen toegepast. De 

folies hebben een voelbare stuctuur waarmee je 

diepte en sfeer geeft aan een interieur.

MEUBEL
Creëer een ‘nieuwe’ inrichting door meubels te

voorzien van interieurfolie. Door het wrappen van

meubels met een nieuwe kleur of dessin zorg je

voor een compleet nieuwe look. Denk ook aan

winkelinrichtingen in herkenbare huisstijl.

De mogelijkheden voor meubelwrapping zijn

uiteenlopend met interieurfolies.

SANITAIR
De interieurfolies zijn onderhoudsvriendelijk,

waterafstotend, slijtvast en de naden kunnen worden ge-

seald. Hierdoor is ook de volledige badkamer geschikt om te 

restylen met interieurfolie. De badkamermeubels, de muren 

en zelfs het sanitair zoals bad en douche kunnen beplakt 

worden met een nieuwe kleur of dessin. Interieurfolie is 

enorm veelzijdig en vele malen goedkoper dan het plaatsen 

van een nieuwe badkamer en daardoor een ideaal alterna-

tief, zowel zakelijk als particulier.
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PRODUCT
EIGENSCHAPPEN 

MILIEUVRIENDELIJK

De folies zijn niet belastend voor mens en

milieu door de speciale focus op gezondheid

van productie tot toepassing.

DUURZAAM

De hoogwaardige folies zijn de perfecte ecolo- 

gische en economische oplossing in het herge-

bruik van materialen. Het bevat geen schadelijke 

zware metalen als lood, cadmium, kwik, chroom, 

etc. Verder is het formaldehyde vrij, heeft het een 

lage TVOC emissie volgens de standaard

ISO 16000 en het is gecertificeerd volgens

de Korean-Certification standaard.

• Vrij van verontreinigende schadelijke stoffen

• Op CO2 emissies getest

• Biologisch keurmerk

• Antibacterieel oppervlak

• B1 brandcertificering

• Tot 10 jaar duurzaamheid

• UV-bestendig

• Hittebestendig tot 110° C

• Krasbestendig

• Waterbestendig

BRANDBAARHEIDSTESTEN

• Brand lengte <20 cm

• Geen vallende branddruppels

• Brandduur <3 seconden

• Rookdichtheid <200 Ds

• Info volgens ISO 9239-1

KLEINE HOEVEELHEID 

METALEN

De folies bevatten een 

kleine hoeveelheid zware 

metalen. Deze materia-

len en hoeveelheden zijn 

als volgt:

• Pb: 5.0 mg/kg

• Cd: 0.5 mg/kg

• Hg: 2.0 mg/kg

• CrVl: 1.0 mg/kg

Verdere conclusies niet 

beschikbaar.

FORMALDEHYDE

GEHALTE

Het formaldehyde

gehalte is als volgt:

0.12 mg/m2h. 

Verdere conclusies niet 

beschikbaar.

WEEKMAKER

GEHALTE

< 0.1% Phatalaat

verbinding. 

Verdere conclusies niet 

beschikbaar.
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WAAROM HET SIGNLAB?

Het signlab van SIZO staat in het teken van ontdekken, 

en kan zo een antwoord bieden op elke signing vraag 

die jij hebt. Welke materialen en kleuren zijn het beste 

voor jouw organisatie? Met SIZO Group’s Signing Lab 

wordt er ruimte geboden om de materialen van dichtbij 

te bestuderen en de juiste keuze te maken voor jouw 

situatie! 

 

Niet alleen dat, maar door een afspraak te maken

kunnen onze collega’s je een op maat gemaakt

advies geven. Geen enkele situatie is hetzelfde en

daarom is persoonlijk contact essentieel. 

Het gesprek aan gaan om te kijken waar de uitdagin-

gen liggen zijn belangrijke factoren die tot het vormen 

van een totaalbeeld leiden. Dit zorgt voor duidelijkheid 

en overzicht, voor SIZO, maar al helemaal voor jou!
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Interieurfolie DI-NOC single colour
Kleuren & designs
van goud tot hout

PS-959

PS-503

PS-971

PS-034

PS-992

PS-1187

PS-955

PS-952

PS-950

PS-504



DI-NOC woods
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DI-NOC metellic

WG-947ME-379 WG-2077

FW-337ME-904 FW-1022FW-1122

FW-1768PA-045 FW-1757FW-1127

WG-943VM-305 WG-166WG-1141
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DI-NOC
stone, concrete,
leather & textile
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CN-1622

FA-1962

AE-1719

NU-1786

LE-1109

Bezoek het
SIZO signlab
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Interieurfolie single colour
Kleuren & designs
van goud tot hout

S115

S126

S128

S141

S156

S176

S179

S177

S127

S181
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S204S140 S197S206 S233S207

S198S183 S195S158 S230S145

S153S209 S186S210 S185S143

S175S159 S150S211 S173S149

single colour
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HS204S169 S147 S218

SMT05S202 S200S201

SMT06S212 S166S189

SMT07S194 S146S188

single colour
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DM017 DM801

LS104

DM036

LS102

LM202

LS106LS103

texture rich wood

PZ610 PZ904 PZ806

BZ912 BZ907BZ884

BZ910 HZ005HZ003

HZ004 PZ913HZ006



24 25

PZ901PZ807

PZ611PZ614

PZ021PZ008

PZ020PZ616

PZ013PZ612PZ912

rich wood
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PZ615PZ022

PZ010PZ912

Z860SPZ613

Z848SZ858S

Z836SZ842S

rich wood

Bezoek het
SIZO signlab
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standard wooddesign wood

W863DW710

W935DW710

W932DW724

W948DWP33

W945

W938

W871

W375

W944

W371
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W949W195

W874W358

W845W200

W251W849

W376W141W376

standard wood
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standard wood

W823W302

W731W205

W508W931

W276W722

W274

W638

W705

W171

W671

W278
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XP114XP113

XP121XP118

XP104XP105

XP103XP115XP105

premium wood
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PNT01 PNT02 PNT04 PNT04

PTW06 PTW07PTW05

painted wood
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APZ05

APZ25

APZ26

APZ14

APZ18

APZ25

metal
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real metal

RM051

RM005

RM006

RM009

RM003

RM004

RM022

RM002

RM008

RM007

Bezoek het
SIZO signlab
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HD712HD711

NS401NS703

NS402NS704

NS707NS706

NS403NS705NS895

stone & marble
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NS895

stone & marble
NS804 NS895

NS814 NS816

NS410 PM006

PM002 PM004

PM008 PM003
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TNS04TNS05

TNS09TNS03

TNS14TNS10

TNS12TNS13TNS04

leather & real fabric
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Interieurfolie SQUID

SQUID

Kleuren & designs
van goud tot hout

*Alle Avery squid kleuren
zijn ook beschikbaar in Opaque.

Chalk*

Oak*

Rock*

Bone*

Coal*

Ash*
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Moss Bright 
Green

Sunflower
Petals

Moss
Green

Mountain Hay
Marguerites

Alpine
Hay

Rose PetalsSkellett LeavesSunflower Petals

organoid
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010 31 30 200

info@sizo.nl

Vlierbaan 11

2908 LR  Capelle a/d IJssel


