
Decoratieve raamfolies/
Functionele folies



Wil jij je beschermen tegen nieuwsgierige blikken van de 
buren en daarbij je ramen ook nog iets extra‘s geven? Dan 
zijn de raamfolies van d-c-fix® de juiste oplossing. Hierbij 
worden geweldige designs gecombineerd met elegante 
bescherming tegen inkijk.

DECORATIE +  
BESCHERMING 
TEGEN INKIJK



Je bent gek op je woning, maar in de zomermaanden 
veranderen die vier muren in een sauna? Dan kan de 
getinte folie van d-c-fix® een goedkope oplossing zijn. Ook 
de andere functionele folies van d-c-fix kunnen in veel 
situaties snel soelaas bieden. De spiegelfolie tegen inkijk is 
bijvoorbeeld een geweldige optie om nieuwsgierige blikken 
in je woning elegant af te weren. Deze biedt bescherming 
tegen inkijk zonder het zicht naar buiten te belemmeren.

BESCHERMING 
MET FUNCTIE





Overzicht van de verschillende folies

static Premium
Ook de static PREMIUM raamfolies van d-c-fix® overtuigen met 
trendy designs en combineren decoratie met bescherming 
tegen inkijk. Ze beschermen bovendien tegen uv-straling. 
Het bijzondere aan deze collectie: De folies zijn dikker en zijn 
daardoor nog gemakkelijker aan te brengen.

static
De statische glasfolies van d-c-fix® worden ook gebruikt in veel 
moderne designs. Ze verenigen decoratie met bescherming 
tegen inkijk en bieden bovendien ook functionele voordelen, 
zoals uv-bescherming. De verwerking is zeer eenvoudig, omdat 
er geen lijm nodig is.

transparent
De transparante glasfolies van d-c-fix® zijn verkrijgbaar 
in talrijke designs en dienen gelijktijdig als decoratie en 
bescherming tegen inkijk. De folies zijn zelfklevend en zijn 
geschikt voor veelvuldige toepassingen binnenshuis, zoals de 
verfraaiing van het keukenraam.

Functionele folies 
Staan functionele aspecten, zoals bescherming tegen hitte, 
centraal, dan vormen de functionele folies van d-c-fix® een 
aantrekkelijke oplossing. De statisch hechtende of zelfklevende 
functionele folies bieden bescherming tegen warmte, 
verblinding, glasbreuk of inkijk.

De raamfolies van d-c-fix® zijn verkrijgbaar in de varianten 
zelfklevend en statisch hechtend. Ze onderscheiden zich ten 
aanzien van hun functionele eigenschappen. Hier een overzicht 
van de belangrijkste:
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Decoratieve bescherming   

Klevend  

Statisch hechtend   

Herbruikbaar   

UV-bescherming   

Afzonderlijk op maat te 
snijden

 
 

 Betreft het gehele assortiment       Gedeeltelijk van toepassing



Toepassing

Tips en trucs voor de 
toepassing

2. Folie opmeten en 
op maat snijden

1. Raam opmeten 
en daarbij de 
afdichtingen in 
mindering brengen

Je kunt verdere video‘s 
over de toepassing 
vinden op ons YouTube-
kanaal

Met de toepassingset en 
montagevloeistof van d-c-fix® 
wordt de verwerking van folies 
kinderspel!

Toepassing gemakkelijk gemaakt

6. Water volledig 
eruit drukken met 
de spatel.

5. Folie aanbrengen 
op het raam en op 
zijn plaats brengen

4. Afdekpapier/folie 
volledig aftrekken

3. Raam royaal 
besproeien met 
montagevloeistof



Met eenvoudige middelen en een klein budget grote 
veranderingen bereiken – dat is mogelijk met de raamfolies 
van d-c-fix®. Of het nu gaat om een decoratieve opwaardering 
van glasoppervlakken of bescherming tegen inkijk wordt beoogt, 
de statisch hechtende en zelfklevende glasfolies van d-c-fix® zijn 
de oplossing om nieuwsgierige blijken elegant afweren – 
bijvoorbeeld met een filigraanpatroon of een melkglaseffect. Als 
functionele aspecten zoals bescherming tegen uv-straling 
essentieel zijn voor uw ramen, dan zijn functionele d-c-fix folies 
de ideale oplossing.

Bescherming tegen inkijk raakt aan 
decoratie

Eenvoudig en snel: 
Aftrekken, aanbrengen, klaar

Ondoorzichtig en toch lichtdoorlatend

Gunstige en comfortabele alternatie-
ven voor echt melkglas 
Aanbrengen zonder duur geschoold personeel

Toepasbaar op bestaande glasoppervlakken
Geen vervanging van glas of ramen nodig



dcfix

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
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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


