
Zelfklevende designfolie



Krassen op de commode, lelijke vlekken op de salontafel 
of kleine oneffenheden op de boekenkast – al deze kleine 
gebreken kunnen in een oogwenk verdwijnen. Je kunt met 
behulp van de plakfolies van d-c-fix® je creativiteit de vrije 
loop laten, een prachtige look bereiken en je hoeft niet te 
investeren in nieuwe meubels.

RENO 
VEREN



Ben je uitgekeken op het uiterlijk van het front van je 
kast, maar wil je geen nieuwe aanschaffen? Pep deze dan 
eenvoudig op met een plakfolie van d-c-fix® en geef je 
„oudje“ zo een volledig nieuwe look.

UPCY
CLING



Soms maken de kleinste dingen het grootste verschil. 
Met de plakfolies van d-c-fix® kan je bijvoorbeeld 
geweldige muurschilderingen of prikborden maken, die 
binnen jouw vier muren onmiddellijk voor een frisse 
wind zorgen.

DECO 
REREN



Eenvoudig wit kan iedereen, bonte accenten zorgen 
voor afwisseling. Laat zien wie je bent met de 
plakfolies van d-c-fix® en herschep je meubels tot 
absolute unicums - succes gegarandeerd.

INDIVIDUAL 
ISEREN



Toepassing

2. Papier met het 
afdekpapier op maat 
snijden.

1. Vlakken 
opmeten

Vooraf

Toepassing gemakkelijk gemaakt

Met de 
toepassingset 
van d-c-fix® wordt 
de toepassing van 
folies kinderspel!

5. Folie afsnijden 
met het mes.

4. Folie 
aanbrengen en 
vastdrukken met 
de spatel.

3. Papier 10 
cm van de folie 
aftrekken.

Tips en trucs voor de 
toepassing
Je kunt verdere video‘s 
over de toepassing 
vinden op ons YouTube-
kanaal



Eenvoudig en snel: Aftrekken, 
opplakken, klaar
Geen slijpwerk, meerder malen verven, 
geklieder

Lage kosten – grote uitwerking!
Meubels krijgen een volledig ander  
uiterlijk – als nieuw!

Natuurgetrouwe designs met voelbare 
oppervlakken
Zodat het houtdesign ook aanvoelt als hout

Gunstige en comfortabele 
alternatieven voor nieuwe meubels
Geen gezoek, gesleep en moeizaam 
opbouwen

Met eenvoudige middelen en een klein budget voor grote 
veranderingen zorgen – dat is mogelijk met de plakfolies 
van d-c-fix®. De zelfklevende decoratieve folies zijn verkrijgbaar 
in meer dan 200 verschillende designs, zoals authentieke 
steenstructuur, edele houtnerven en vele andere patronen, die 
zijn geïnspireerd door actuele trends. Stippen, mediterrane 
geglazuurde tegels of weelderige bloemenweides – er is 
gegarandeerd voor elke smaak iets passends. Het bijzondere aan 
de folies van d-c-fix®? Ze zijn supergemakkelijk en zonder extra 
materialen aan te brengen en geven oude meubels, deuren en 
woonaccessoires in een handomdraai een volledige nieuwe look.

d-c-fix® staat vor grenzeloze 
creativiteit
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d-c-fix® is a brand of
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com

Wij leveren de inspiratie, jij zorgt voor de uitvoering! Je hebt 
honderden creatieve ideeën, maar je hebt nog geen concreet plan 
voor je volgende doe-het-zelf-project? Wij delen op onze sociale 
mediakanalen, zoals Instagram, Pinterest en op ons blog 
voortdurend nieuwe stap-voor-stap handleidingen voor eenvoudige 
en expressieve doe-het-zelf-klussen thuis. Klik door en deel je 
creaties met ons en de gehele gemeenschap onder de hashtag 
#dcfix.

Laat je inspireren


