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Het meest innovatieve wanddecoratie-systeem

BLOXIT®, EEN WISSELBAAR FOTOLIJSTSYSTEEM

WANDDECORATIE
22x22cm

22x47cm/47x22cm

22x72cm/72x22cm

BLOXIT

Niet voor niets is Bloxit® in de pers vaak bekroond met de opmerking:
het meest innovatieve wanddecoratiesysteem. Dit concept maakt het
mogelijk verschillende foto’s op te hangen met slechts vier schroeven.
Een stevige wanddrager uit MDF met een vast, CNC-gefreesd, gatenpatroon maakt het mogelijk om foto’s te wisselen of zelfs te vervangen.

22x96cm

Bloxit® garandeert de hoogst haalbare afdrukkwaliteit dankzij de
nieuwste afdrukmethoden. Dit gebeurt natuurlijk met milieuvriendelijke
watergedragen inkten.

Hoogstaand
CNC-freeswerk
Precissiewerk bij elk Bloxit
achterwand systeem.

DOELGROEPEN
Dankzij dit wisselbare systeem is dit een ideaal product voor portret- en
New Born fotografen. Veel opdrachten komen van bedrijven, ziekenhuizen, huisarts- en tandartspraktijken, fitnesscentra, fysio-therapeuten
enz. Een ideaal wanddecoratiesysteem voor elk soort wachtkamers en
ontvangstruimten.

96x22cm
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Strakke vormgeving

		
Wisselbaar foto-bloxen
•
•
•
•
•

72x47cm

ACRYL UITVOERING

Leverbaar in wit of
47x47cm
47x72cm
zwart. Optioneel
ook
leverbaar in eigen
huisstyle kleuren

Lay-out snel en eenvoudig te veranderen
Afneembaar met een vochtige doek
Keuze zes formaten bloxen
Wanddragersysteem leverbaar in wit en zwart

BLOXIT® DRAGER

bloxit

96x96 cm

72x120 cm

120x72 cm

47x72 cm

72x47 cm

Leverbaar in de kleuren:
Wit
Zwart
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Gepattenteerd & geregistreerd

72x72 cm

NEW: Offset Cutting
ter voorkoming van loslatende randen

WANDDECORATIE

Interieurinrichters en Binnenhuisarchitecten

BLOXIT AKOESTIEK

Er zijn vele toepassingsmogelijkheden met Bloxit.
Ook integratie van het Bloxit systeem in meubels
voor hotel, restaurant, kantoren, strandtenten en
wachtkamers is mogelijk.
Een van onze klanten; SITCOMPANY.NL is een
gespecialiseerde leverancier van maatwerk
meubels voor het MKB. (zie afbeelding)

Akoestische panelen
Optioneel kan in elk
formaat uw Bloxit gecombineerd worden
met één of meedere
akoestische panelen.

Cradle to Cradle:
De grondstoffen die gebruikt worden voor de
Bloxit akoestische panelen worden volledig
hergebruikt en gerecycled. De gebruikte MDF
platen komen van FSC gecertificeerde bedrijven.

Natuurlijk ook wisselbaar.

bloxit

www.bloxit.nl

Gepattenteerd & geregistreerd

tot 85% geluidsreductie

Leverbare kleuren:
Standaard worden de akoestische panelen
in meerdere kleuren aangeboden, kijk op de
website voor meer informatie.

VOOR U ALS FOTOGRAAF

22x22cm

22x47cm/47x22cm

22x72cm/72x22cm

Klantenbinding is voor iedere fotograaf belangrijk.
Dankzij dit wisselbare (fotolijst) Bloxit®-systeem zal
een opdrachtgever altijd weer bij u terechtkomen.
Hebben ze nieuw personeel, nieuwe producten of
andere aanpassingen nodig? U bent als fotograaf de
vaste leverancier voor het Bloxit®-product.

22x96cm
•

Standaard afgewerkt met FotoSilk-materiaal

•

Sublieme afdrukkawaliteit

•

Snelle levertijden

•

Klantenbinding

•

Goede marges

96x22cm

72x47cm

47x47cm

47x72cm

BLOXIT® DEALER WORDEN?
Bent u werkzaam in de fotografie of heeft u raakvlakken
met interieurdesign en bent u net zo enthousiast over
Bloxit® als wij zijn? Neem dan contact met ons op. Wij
zijn namelijk op zoek naar enthousiaste
distributeurs van Bloxit®!

bloxit
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www.bloxit.nl
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