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kaliteli inkjet medyalar
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Renkler, 
yüzeyler, 
yapılar - 
odaları nasıl 
yaratıyoruz

 İçerik
Duvar ve Tavan Non-woven duvar kağıtları p. 4
 Cam Tekstil duvar kağıtları p. 6
 Duvar Tatuları p. 6

| Aja Resort Projesi | Project Mifa AG

                                              Kanvas p. 8
 Fotoğraf Baskılar p. 8
Ev Tekstili  p. 9
Pencere  p. 10
Mobilya  p. 10

İç Mekan Tasarımı Nedir?

Yaşamımızın % 80'ini kapalı alanlarda geçiriyoruz. 
Ofisler, oteller, showroomlar, doktorların klinikleri 
ve fitness stüdyoları giderek artan bir şekilde huzur 
alanları haline geliyor. Bu mekanların ana görevi, 
müşterileri ve konukları motive eden ve hastaları 
yatıştırıcı bir ortam yaratmaktır.

Uyumlu ve farklı iç tasarımlar bu gereksinime 
çağdaş bir cevaptır. Büyük yüzeyler, özellikle farklı 
ruh halleri yaratmaya yönelik yaratıcı bir şekilde 
dekore edilmiştir. İç tasarımdaki duvarlar, 
zeminler, tavanlar, mobilyalar ve pencereler 
basitçe fonksiyonel oda bileşenleri değil, dikkat 
çekici olan göz alıcılar haline gelir.

Sihl inkjet medyaları, tüm odalarda farklı 
dünyalarını yaratır: dijital baskılı duvar kağıtları, 
duvar tatuları, pencere dekorasyonları, 
mobilyalar, tuvaller, fotoğraf baskıları ve çok 
daha fazlası. 
Baskılı kumaşlar, reklam kapsamını genişletir.
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Non-woven design2wall UV 150 2500

Non-woven design2wall Latex 200 2501

Non-woven design2wall Aqua 180 2510

Non-woven design2wall Sol 195 matt 2512

Non-woven design2wall FR 210 satin 2517

Prepasted non-woven design2wall FR 230 satin 2515
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| Project Viktor Burri AG

Son detaylara 
kadar etkileyici

Duvar ve Tavan Tasarımı

önemli özelliktir. Sihl duvar kağıtları en yüksek 
standartlara uygundur, zararlı madde veya PVC 
içermez. Duvar kağıtlarımız boyutsal olarak 
stabildir,  darbe geçirmez, silinebilir, hasarlı 
yüzeylere takviye sağlayabilir ve sıvadaki küçük 
çatlakları kapatabilir. Kendinden tutkallı 
ürünlerimiz, baskılı duvar kağıtlarının suyla 
temasıyla aktif hale getirilir ve yüzeyindeki yapışkan
mükemmel bir orana sahiptir. Kendiliğinden 
yapışan ürünlerimiz herhangi bir kalıntı bırakmadan
kolayca uygulanalabilir ve sökülebilir. Sihl duvar 
kağıtları herhangi bir harelenme göstermez ve 
yüzeyi fotoğraf kalitesinde en küçük ayrıntıları bile 
mükemmel şekilde gösterir.

Duvar kağıdı her zaman gözde bir trend: 1830'dan bu
yana iç mekanlar baskılı duvar kağıtları ile dekore 
edilmiştir. Bugün mimarlar, iç mimarlar ve 
tasarımcılar sadece kapsamlı tasarımlar değil, aynı 
zamanda fonksiyonel değer de talep ediyorlar. SIHL 
DESIGN2WALL koleksiyonu, aşağıdaki özelliklere 
sahip yüksek kaliteli dijital baskı duvar kağıtları 
sunar:

> Çatlak direnci ve önlemesi
>   Silinebilir baskı yüzeyi
> Kolay uygulama
> Kuru ve kolay sökülebilirlik
>  Boyuıtsal tutarlık : Kesimsiz işlevsellik
> Bütün non-woven kağıtlarımız FSC®- sertifikalı

Ticari uygulamalar için mükemmel yangın
 koruma kaplaması

NON-WOVEN DUVAR KAĞITLARI

Duvarlar ve tavanlar etkileyici tasarımlar için 
modern bir tuvaldir. Bir ürün seçerken işlevsellik en

|  Ürün | Kodu | Teknik özellikleri | Uygun Boyar Madde

 İkonlarımız

Bir bakışta en yüksek işlevsellikler: Simgelerimiz, Sihl'in 
inkjet medyasının özel ürün özelliklerini temsil eder.

FSC®- sertifikalı, PVC-içermeyen ve 
diğer çevre dostu malzeme içerikli

  Çevre Dostu

 Çıkaralabilir Yapıştırıcılar
Kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılabilir veya 
yeniden konumlandırılabilir malzemeler
Kalıcı Yapıştırıcılar
Uzun ömürlü kreasyonlar için dayanıklı yapışma

Dış mekanlarda kullanılabilir
 Dış Mekan dayanıklılığı

Su ile kolay temizlik sayesinde kalıcı estetik

Çok sağlam yüzey, alkol ve dezenfektan içeren temizlik 
maddelerine dayanıklıdır.

Sağlam yüzey, nesnelerin hareket ettirildiği yerlerde 
özellikle önemlidir (örneğin, otellerde valizler)

Kimyasal temizlik maddelerine dayanıklıdır 

 Silinebilir

 Darbeye Dayanıklık  

Açık yapılı malzemeler sayesinde sağlıklı iç mekan iklimi (ör. 
Non-woven cam tekstil veya cam tekstil duvar kağıtları)

 Nefes Alabilen

Yırtılmaya Dayanıklı
Zor şartlar altında bile mükemmel işleme ve kesme 
özelliklerine sahiptir

Işık Geçirmez 
Opak, arka zemini tamamen bloke eder.

 Şeffaf
Saydam, örneğin cam uygulamalar için. 

  Yanmazlık Özelliği 
Testler onaylıyor: Sihl medyaları ateş almıyor ve 
yangın oluşumuna katkıda bulunmuyor

 İstikrarlı Boyutlar
Sıcaklığa ve neme karşı yüksek direnç sayesinde 
kolay, kesintisiz duvar kağıdı işleme

Kuru Sökülebilir
Duvar kağıdını ıslatmadan zaman tasarrufu sağlar

Çatlakları Kapatma
Özellikle eski binalarda yenileme sırasında avantaj; küçük 
çatlaklar kaplanabilir, yayılmasını önler

Su ile kolayca aktive olan duvar kağıdının arkasına 
mükemmel bir şekilde uygulanmışmış tutkal

Solvent Boya uygulama

Latex Boya Uygulama

UV Boya Uygulama

Sublimasyon Boya Uygulama

Su Bazlı Boya Uygulama

Kendinden Yapışkanlı
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WallGrafX Prime 240 FR satin 3517

TriSolv PrimeArt Paper SA 275 3685
| Project Kompetenzzentrum ABC-Kamir

Glass Textile design2wall Latex 260 2523

Glass Textile design2wall HealthClean 295 2525

odanızda 
taşıdığınız 
mesajlar

| Zuger Kantonsspital Projesi

CAM TEKSTİL DUVAR KAĞITLARI

DUVAR TATULARI

Cam tekstil duvar kağıtları özellikle dayanıklıdır. Sıkça kullanılan yüksek trafikli odalar için idealdir. İşlenmesi kolay, sökülmesi kolay ve 
sürdürülebilir bir oda ikliminin korunmasına yardımcı olurlar. Cam tekstil duvar kağıtlarının güçlendirici etkisi özellikle eski binalarda 
çatlakların yayılmasını önlemesi açısından büyük bir artı avantajdır.

Duvar çıkartmaları yaşam alanları için popüler tasarım öğeleridir. Ancak şirketler ve kurumlar artık dekoratif unsurların 
avantajlarını da keşfediyorlar. Çıkartmalar müşteri, hasta ve ziyaretçilerin bir araya geldiği alanlarda,  yaratıcı mesajlar, şirket
logoları ve kurumsal tasarımın diğer stilistik unsurlarını görüntüleme konusunda önemli fırsat sunar. Sihl duvar çıkartmaları 
kolay  uygulanır  ve duvarlardan kolayca çıkarılabilir veya arzu edilirse kalıcı olarak yapıştırılabilir. 

| Ürün | Kodu | Teknik Özellikleri | Uygun Boyar Madde

| Ürün | Kodu | Teknik Özellikleri | Uygun Boyar Madde



8 9

Picasso Canvas Prime Satin 3609

Nina Canvas Plus Matt AQ 3578

TriSolv PhotoArt Paper 210 3699

Rocket Photo Paper PE 190 satin 3372  

Glamour S Photo Board satin 3145

SubliColor Universal Paper 70 3782

SubliColor Universal Paper 90 3792

SubliColor SuperDry Paper 75 3781

SubliColor SuperDry Paper 95 3791

>  

KANVAS

FOTOĞRAF BASKI

Geniş formatlı fotoğraflar, bir odanın her açısından cazip olmalıdır. Materyal ve yüzey, görüntülerin nasıl göründüğüne 
hakim olur ve sıklıkla tüm detayları ortaya çıkarır. Sihl’in fotoğraf medyasındaki parlaklık, keskinlik ve baskı ile elde edilen
derin renk yoğunluğu gömlemcilere ilham verir.

Resimler, odanın atmosferini değiştirerek huzurlu, hayalleri yansıtan rahat bir ortam yaratıyor. Profesyonel baskı 
sistemleriyle birleştirilmiş yüksek kaliteli Sihl Kanvas malzemeleri mekanlarda özel  bir etki oluşturur.

Ev Tekstili
Ev tekstili yaşam ortamını güçlendirir ve bir güvenlik duygusu
taşır. Sihl Sublimasyon transfer baskı kağıtları perdeler, 
minderler ve diğer ev dekoratif tekstil uygulamaları üretmek 
için kullanılabilir.

| Ürün |  Kodu | Boya Taşıması

Optimize edilmiş kaplamalar ve en iyi işleme 
özellikleri: yenilikçi SIHL SUBLICOLOR medyaları tüm 
yaygın baskı makineleri ve mürekkepleri için idealdir.
Bu kullanıcılara açık rekabetçi avantajlar sağlar:

Optimal düzlük sayesinde kolay kullanım
>  Hızlı kuruma sayesinde yüksek verim
>  Mükemmel baskı sonuçları
>  

| Graber Pulver Mimarlık Projesi | Project Swissbau - SIHL EASY2WALL Messestand

| Ürün | Kodu | Teknik Özellikleri | Uygun Boyar Madde

| Ürün | Kodu | Uygun Boyar Madde

Yüksek transfer oranları, az atık Simply 
beautiful
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WindowGraphX EasyTack WF SA 260 3989

ClearSol Wetcling Film 125 3550

SubliColor Impact 110 3796

WallGrafX Prime 240 FR satin 3517

| Project Kreativfabrik 62

Vitrin detayları

Pencere
Cam kapılar veya dış camlar güzel bir şekilde vitrine dönüştürülebilir, böylece iç tasarıma katkıda bulunur. Sihl cam filmleri 
sadece dekorasyon görevi görmekle kalmaz, aynı zamanda dış etkenlerden ve güçlü güneş ışığından etkilenmez.

Mobilya
Mobilya odaya karakterini verir ve mekan hissini etkiler. Kendinden yapışkanlı kumaşlar veya Sihl’in yeniden şekillendirdiği mobilyalar 
size son rötuşlarınızı sağlar. 

| Ürün | Kodu | Teknik Özellikleri | Uygun Boyar Madde

| Ürün | Kodu | Teknik Özellikleri | Uygun Boyar Madde

Biliyor muydunuz?
Diğer şeylerin yanı sıra, süblimasyon boyala 
teknolojisi, mobilyaların kişiselleştirilmesi ve 
tasarımı için sert zeminlerde giderek daha 
fazla kullanılmaktadır. Bu polyester içeriği ile 
özel bir kaplama gerektirir. Süblimasyondan 
sonra nihai ürünler yüksek çizilme direnci, 
renk dolgunluğu ve su geçirmezliği sergiler ve 
bunları temizlemeyi çok kolaylaştırır. Bu 
nedenle, bu işlem masalar, metal plakalar veya
 seramikler gibi ağır hizmet objelerine 
mükemmel şekilde uygundur.
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