
Foto
Basis is een groot formaat 
foto of meerdere foto’s die in 
de juiste compositie op de 
wanden worden geplaatst.

Uitgevoerd in folie recht-
streeks op de wand of 
opgespannen in een frame 
bevestigd aan de muur.

Wij ontwerpen op maat gemaakte (typo)grafische patronen die op wanden of vloeren worden aangebracht. Soms 

ondersteunen deze patronen de visuele identiteit van de opdrachtgever. In andere gevallen hebben ze een functionele 

of sfeerbepalende rol, bijvoorbeeld als markering van bepaalde zones in het gebouw, bij het creëren van beslotenheid of 

semi-transparantie, of ter versterking van de ruimtelijke beleving. Uitgevoerd in folie, frame en en andere technieken.

Grafisch patroon
Een op maat gemaakt grafisch 
patroon met een onderwerp 
in overleg.

Uitgevoerd in folie op wanden 
of etched folie op glas.

Custom Made
Geheel op maat gemaakt 
ontwerp grafisch en/of 
fotografisch. Bij de uitvoering 
wordt gebruik gemaakt van 
diverse technieken zoals: 
dekkend of transparante folies, 
lenticulars of rechtstreeks 
geprint op diverse materialen.

Univar

Control Pay

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Control Pay

Skybox Nac 

Philips High Tech Campus

TU Eindhoven

Tempo-Team

Mexx London

Categorieën
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Control Pay

Een grafische wand 
geïnspireerd op het logo

Balie met foto’s van 
steden waar het bedrijf 
gevestigd is, met daar 
over een grafische 
bewerking van huisstijl 
elementen.

Univar

Uitgangspunten zijn 
stedelijke foto’s met daar 
overheen 2 transparante 
grafische lagen, 
gebaseerd op de vorm 
van het Univar logo.

De Vliet

Bewerking van een 
loods uitgevoerd in staal-
platen in een bosrijke 
omgeving. De kleuren 
van de omgeving is de 
basis voor de kleurbanen 
op het pand.

Philips High Tech
Campus

Basis is een technische 
opname van een com-
puterprintplaat, die na 
een kleurbewerking een 
oosterse uitstraling geeft.
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Voorbeelden Custom Made

Arnold + Siedsma

Foto vertegenwoordigt 
technologie en geld. 
De branche waarvoor 
A + S merken registreert.

De grafische laag bestaat 
uit pictogrammen van 
gebruiksvoorwerpen, 
die allemaal als merk 
ooit geregistreerd zijn. 

Mexx, Londen

Over 3 verdiepingen een 
stalen constructie met 
daarin gekleurde strepen 
uitgevoerd in Lenticulars.
Dit geeft diepte en bewe-
ging op het moment dat 
je de trap op en af loopt.

Grafische patronen met 
verlichting er achter.

Philips High Tech 
Campus

Basis is een technische 
opname van een 
computerprintplaat 
met een kleurbewerking.

NAC Skybox

Fotowand van aan elkaar 
gemonteerde foto’s van 
wedstrijden die in één 
kleur zijn bewerkt.

Wand bestaand uit een 
fotomontage van voet-
balspelers met daar over 
een grafische laag die de 
beweging verstrekt.
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