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SEINÄVISUAALIT

AKUprintti

yksilöity - suuri vaikutus
korkealaatuiset kehystetyt tulosteet

Lue lisää erityisestä
akustiikkaratkaisustamme

AKUprintti

KEHYSTETTY
KANGAS

MITTATILATUT VISUAALIT SISUSTUKSEESI
Sisustusta suunniteltaessa seinät ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Korkealaatuiset, kehystetyt
tulosteemme ovat tyylikäs valinta oikean ilmapiirin luomisessa. Tulosteet ovat aina yksilöityjä, joten
voit valita kuvat ja tekstit, jotka sopivat täydellisesti sisustukseenne ja tarpeisiinne. Näin saat sitaatit ja
brändisi kankaalle kiinnostavaksi katseenvangitsijaksi. Edistyksellinen tulostustekniikka tuo esiin
korkearesoluutioiset kuvat ja kirkkaat värit.

MIKSI VALITA KEHYSTETYT TULOSTEEMME?
Tukevat ja elegantit kehykset alumiininvärisenä, mustana tai valkoisena
Erittäin tarkka tulostuslaatu
Paloturvallinen B-S1, d0
Koko valittavissa, jopa 50 metriä leveänä ja 3,15 metriä korkeana, ilman saumoja
Täysin yksilöity design: valitse omista kuvistasi, brändisi elementeistä tai yksilöidyistä illustraatioista
Helppo ja kustannustehokas tapa vaihtaa ilmettä: kehyksen printti voidaan vaihtaa.

AKUPRINTTI-RATKAISU KOOSTUU KOLMESTA ELEMENTISTÄ
Tyylikkäät kehykset

Yksilöity kangastuloste

Akustiikkapaneelit
(nämä paneelit voidaan jättää pois)

AKUprintti

AKUSTIIKKA
VISUAALIT

MELUONGELMIA?

POISTA MELUONGELMAT, SAMALLA SAAT KAUNIIN LISÄILMEEN SISUSTUKSEESI
AKUprintti on kehystetty tuote, joka yhdistää korkealaatuisen akustiikkamateriaalin sekä esteettisesti
kauniin ja pehmeän kangastulosteen. Tehokas akustiikkamateriaali asetetaan mittojen mukaan tehtyyn
kehykseen ja peitetään katseenvangitsijana toimivalla, yksilöidyllä kangastulosteella.

TURVALLINEN, ALLERGIAYSTÄVÄLLINEN JA EKOLOGINEN
Akustiikkapaneelit ja käyttämämme kangastuloste ovat allergiaystävällisiä: ne eivät kerää pölyä tai sido
kosteutta. Tuotteet eivät sisällä lasivillaa.
Akustiikkapaneelit ja kangastuloste ovat paloturvallisia: palosertifikaatti B-s1, d0
Pyrimme vähentämään tuotteidemme ekologista jalanjälkeä:
Akustiikkapaneelien materiaalista yli 50% on kierrätettyä PET-materiaalia.
Kangastulosteen materiaali on 30 % kierrätettyä PET-materiaalia.
Kangastuloste voidaan pestä 40 asteessa. Erityinen sublimaatiotulostustekniikka takaa printin
kirkkauden myös pesun jälkeen.
Tulosteissa käytetyt musteet ovat vesipohjaisia, eivätkä ne sisällä liuotinaineita. Musteilla on Nordic
Swan ja Greenguard-merkinnät.

REACH
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Oeko-tex
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Allergiaystävällinen

SISUSTUKSEN TEHOSTAJA
MUSEOT

KOULUT JA PÄIVÄKODIT

Terävä ja kirkas AKUprintti tulosteessa
sopii erittäin hyvin museoihin, erityisesti
kun tarvitaan näyttelyiden välissä
vaihdettavia tulosteita. Vaihda vain tuloste
ja säästä kehys.

Erityistä akustiikkaratkaisuamme,
AKUprinttiä, voidaan käyttää miellyttävän
ja terveellisen ääniympäristön luomiseen
esimerkiksi aulatiloissa, ruokaloissa,
kirjastoissa ja luokkahuoneissa.

YRITYKSET

KODIN SISUSTUS

Käytä kehystettyjä seinätulosteitamme
luodaksesi vaikuttava ja visuaalinen esitys
brändistänne. Varmista, että työntekijäsi
ja asiakkaasi viihtyvät ja valitse AKUprinttiakustiikkaratkaisu.

Yksilöity kehystetty AKUprintti voi olla
täydellinen lisä kotisi sisustukseen.
Valitse joko oma erityismuistosi
tulosteeseen tai yhdistä kuvia väripaletin
mukaisesti valintasi mukaan.

PALJON ERI VAIHTOEHTOJA

Kehystetyt kangastulosteemme voidaan asentaa monin eri tavoin: Tilanjakajat, kattotulosteet,
pyöreät kehykset, LED-valaistut kehykset sekä kulman ympäri kiertävät kehykset.
Kysy lisää erikoisratkaisuistamme projektiasi varten.

YHTEYSTIEDOT

AKUprintti
AKUprintti on Studio Formon
omistuksessa oleva brändinimi.
LUE JA KATSO LISÄÄ

www.akuprintti.fi

Meillä on jälleenmyyjiä kaikkialla
Pohjoismaissa. Ota yhteyttä ja
kysy lähin jälleenmyyjäsi.

