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Visueel en akoestisch comfort

In-Zee zorgt voor de inrichting van ruimtes, zonder de functie van die ruimtes uit het 

oog te verliezen. We zijn niet alleen gespecialiseerd in wandbekleding, raamfolie en 

stofbedrukking maar ook in het ontwerp en de productie van akoestische panelen 

en ruimtedelers. Op die manier willen we dat onze inbreng voor iedereen te zien én 

te horen is.

Wat doe je met een ruimte?

Beter gezegd: wat doet een ruimte met jou?
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Visueel

In-Zee ontwerpt, maakt en monteert. Maar allereerst denken we mee. Wij luisteren naar de wensen 

van onze opdrachtgevers en kijken vervolgens naar de mogelijkheden. Daarbij gaan we altijd op zoek 

naar nieuwe, innovatieve ideeën. Met onze jarenlange ervaring in projectinrichting en met de laatste 

printtechnieken tot onze beschikking, willen we niet alleen adviseren maar ook inspireren.

Of het nu gaat om decoratief behang, akoestische wandbekleding, een glazen pui of lampenkap: 

In-Zee biedt voor iedere toepassing een oplossing op maat. De visuele mogelijkheden zijn bij ons 

nagenoeg onbeperkt. U heeft altijd de keuze uit standaardkleuren en –dessins, maar u kunt ook zelf 

een foto of grafisch ontwerp kiezen. Voor inspiratie kunt u terecht in onze beeldbank of wij doen u 

graag een uniek ontwerpvoorstel. 
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Wandbekleding

De muur vormt vaak het mooiste canvas om een ruimte zijn identiteit te geven. 

Haal inspiratie uit onze uitgebreide beeldbank of zet onze ontwerpers aan het werk. 

Wij zorgen er vervolgens voor dat uw design aan de hand van de modernste 

printtechnieken in hoge kwaliteit wordt uitgevoerd.

Om het ontwerp te bepalen kunt u een beroep doen op onze uitgebreide database 

met duizenden afbeeldingen van hoge resolutie. Ook in onze studio kan het grafisch 

ontwerp verzorgd worden.
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Raamfolie

Een glazen scheidingswand of pui, glas kan de ideale weerspiegeling van een visuele

identiteit vormen. Daarom bieden we de keuze uit vele soorten en maten raamfolies. 

Glashelder, semi-transparant, gezandstraald of gesloten: de mogelijkheden zijn legio 

en zodoende altijd af te stemmen op de vorm en functie van een ruimte.

In samenspraak met onze opdrachtgevers optimaliseren wij de visuele beleving van 

een ruimte met een zelfgekozen foto of print.
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Lampenkappen

Niet alleen het licht, maar ook de vorm van een lamp is van invloed op de sfeer van z’n directe 

omgeving. Bij In-Zee ontwerpen en ontwikkelen we lampenkappen als toegevoegde waarde voor 

ruimtes zoals de entree, vergaderruimte en het restaurant. Iedere vorm en maat is mogelijk, 

compleet met armatuur en lichtbron.

De kappen worden aan de hand van de modernste technieken digitaal gesneden waardoor iedere 

vorm en maat mogelijk is. Vaak zijn de kappen rond, maar andere vormen zijn ook mogelijk.
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Stofbedrukking

Door onze expertise op het gebied van printen zijn we ook uitstekend in staat om meubels, 

gordijnen en vitrages te bedrukken. In-Zee heeft een aantal stoffen geselecteerd maar onze 

opdrachtgevers mogen ook zelf een stof aanleveren. Voor het bedrukken van stoffen maken 

we gebruik van sublimatie waarbij de inkt slijtvast in de vezel van de stof wordt gefixeerd.
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Ook goed om te weten:

Printen gebeurt via een milieubewuste productlijn; o.a. Latex, Sublimatie en UV.

We maken zoveel mogelijk gebruik van PVC en solvent vrije materialen.

Onze producten voldoen aan brandnormen zoals DIN4102 B1.

Haal inspiratie uit onze beeldenbank of laat ons een ontwerp maken 
dat past bij het interieur.
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