
Naadloos fotobehang 
voor jouw interieur

Stijl jouw interieur met fotobehang op maat! Met het naadloze 
fotobehang van STIJLDOK maak je een statement van jouw 
muur. Het is de perfecte wanddecoratie! Je kiest zelf je favoriete 
foto of patroon en wij zorgen voor een haarscherpe print met 
sprekende kleuren. Eenvoudig online te bestellen via DVC.nl! 

Materiaal Keuze uit Ecotex (310 gr/m2) en Airtex® (330 gr/m2)

Printtechniek UV-print

Formaat  Maximaal 494 cm x 900 cm 

Productietijd 5 werkdagen

Inmeten wand Bestel altijd 5 cm extra in de lengte en breedte  

Hét voordeel van naadloos fotobehang

Naadloos fotobehang is zoals het al zegt: naadloos. Dat wil 
zeggen dat je tijdens het plakken één stuk behang hebt en niet 
hoeft te werken met losse banen. Hierdoor komt jouw foto of 
print perfect en zonder naden op de wand! Ook bestel je jouw 
behang exact op maat, zodat het precies past op de muur in 
bijvoorbeeld jouw woonkamer of slaapkamer. 

Kies het materiaal dat bij jouw situatie past

Het fotobehang van STIJLDOK wordt gemaakt van polyester 
met een coating: kreukvrij en krasvast! Het materiaal is water-
afstotend en daardoor eenvoudig schoon te maken. Het 
voordeel van Ecotex? Dit behang is PVC-vrij en daarmee 
een duurzame, 100% recyclebare variant. Airtex® is hét 
alternatief voor traditioneel behang en door de grijze  
achterzijde verbergt het kleurverschillen van jouw muur.

KENMERKEN VAN FOTOBEHANG

 Jouw  favoriete  foto 
   geprint  op  één  stuk doek! 



Tips voordat je begint! 

• Een gladde wand geeft het mooiste eindresultaat
• Neemt de wand veel vocht op? Behandel deze dan  

vooraf met een voorstrijkmiddel. 
• Gebruik de juiste behanglijm en roer deze goed door.
• Breng de lijm aan met een vachtroller en blokkwast.
• Last but not least: rol het behang zo op dat je de print 

straks van links naar rechts af kunt rollen op de wand!  

Start met het bevestigen van het behang

1. Werk van links naar rechts: start met het aanbrengen 
van een royale laag behanglijm op de wand. *

2. Plaats het behang links bovenin op de wand. 
3. Rol de print rustig af en blijf druk uitoefenen aan de  

bovenzijde. 
4. Positioneer de print op de muur en duw deze aan met 

een spatel en/of zachte doek. Werk van boven en het 
midden naar buiten toe.

5. Snij de randen en het overtollige materiaal weg. Let op 
dat je de randen extra aanduwt met een doek of spatel.

6. Verwijder de lijmresten met schoon water en droog het 
oppervlak na.  

* Heb je een grote muur? Werk dan in etappes. Lijm steeds 
  anderhalf tot twee meter van de wand in en rol de print 
  een stukje af. Herhaal dit tot de hele wand bedekt is.

Meer weten? Bel 0519 228 228, stuur een mailtje naar webteam@dvc.nl of laat je inspireren op DVC.nl!
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