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Folietoepassingen voor openbaar vervoer en gebouwen

Folietoepassingen voor 
openbaar vervoer

Bescherming tegen graffiti, 
krassen en etsen, versplinte-
ring, steenslag en UV

Graffiti, krassen en etsen doen afbreuk
aan uw materieel. Zoals dat ook geldt 
voor versplintering, steenslag en 
uv-straling. Met de folies van Fleetshield 
houdt u trein, bus, tram en metro mooi 
én beschermd. Bijna al onze folies zijn 
gelamineerd en bieden mede dankzij 
die dubbele laag optimaal weerstand 
tegen invloeden van buitenaf.

Beïnvloeding van gewenst 
gedrag en beleving

Reizigers vertrouwen erop dat u ze veilig 
en comfortabel naar hun bestemming 
brengt.
Toch weet u dat reizen vandaag de dag 
meer is dan dat alleen. 
Reizigers willen in een stiltecoupé daad-
werkelijk rust ervaren. 
Om een volgende keer, wanneer ze met 
kinderen op pad zijn, de reis tot een 
feestje te maken. Met onze folies draagt 
u aan beide situaties bij.

Kostenreductie op reiniging, 
vervanging en herstel

De zelfklevende folie van Fleetshield is 
makkelijk en milieuvriendelijk te reinigen. 
We kunnen onze producten aanbrengen 
op vrijwel elke ondergrond, die u niet 
hoeft te vervangen maar opnieuw kunt 
gebruiken. Ook reduceert u met onze 
folie de kosten voor herstel, doordat uw 
materieel maar kort buiten dienst hoeft. 

Instandhouding van 
carrosserie, glas en interieur

Uw materieel rijdt en raast door weer en 
wind. Staat het stil, dan is daar het risico
op beschadiging door graffiti.  

Ook ligt schade door krassen en etsen 
voortdurend op de loer. 
Met al die invloeden en risico’s is het van 
enorm belang de carrosserie, het glas 
en het interieur van uw voertuigen zo 
duurzaam en efficiënt mogelijk in stand 
te houden.

Verbetering van uitstraling

Vuil en aangetast lakwerk, vale kleuren: 
aan achterstallig onderhoud van treinen, 
bussen, trams en metro’s denkt u liever 
niet. 
Vraag Fleetshield daarom naar het voor-
delige alternatief voor duur lakwerk. 
Onze folies laten uw voertuigen weer 
stralen als nieuw en geven ze voor jaren 
de gewenste uitstraling. 

Toevoeging van identificatie

Stel dat reizigers een belangrijke 
markering over het hoofd zien. Of dat 
visueel gehandicapten een onmisbare 
boodschap missen. 
Op gevaarlijke situaties zit u niet te 
wachten, laat staan een calamiteit. 
Laat niets aan het toeval over en voldoe 
samen met Fleetshield aan alle strenge 
eisen en voorwaarden voor identificatie.

Folietoepassingen voor 
gebouwen

Bescherming tegen 
vandalisme, explosies en 
verkleuring

Gevels, wanden, deuren en ruiten: 
u houdt ze het liefst zo mooi mogelijk. 
Toch is dat al snel een heel karwei, zeker 
met zoveel invloeden van buitenaf. 
Graffiti, krassen en etsen maken 
gebouwen er niet mooier op. 
Wat ook geldt voor versplintering en UV. 
Weer al die mogelijke beschadigingen 
optimaal, met de folies van Fleetshield. 

Beïnvloeding van gewenst 
gedrag en beleving

Verras de bezoekers en gebruikers van 
gebouwen met de folies van Fleetshield. 
Doordacht kleurgebruik en uniek design 
voegen beleving toe aan elke ruimte. 
Van vergaderruimtes in een kantoor tot 
lokalen in een schoolgebouw. Van de 
gangen en hallen in een ziekenhuis tot 
de toiletruimtes van een evenementen-
locatie. 

Renovatie en onderhoud van 
gevels, glas en interieur

U houdt gevelpanelen, wanden, deuren 
en ruiten het liefst zo goed als nieuw. 
Maar hoe maakt u de juiste afweging? 
Hoe voorkomt u dure renovatie of 
onnodig kostbaar herstel? Ontdek de 
voordelen van onze folies voor de
instandhouding van gevels, glas en 
interieur. Gevelbeplating, wanden, 
deuren en ruiten zien er binnen de 
kortste keren uit als nieuw en zijn voor 
jaren beschermd. 

Verbetering van binnen-
klimaat, privacy en uitstraling

Met de folies van Fleetshield slaat u 
meerdere vliegen in één klap.
Onze producten revitaliseren, bescher-
men en verduurzamen gebouwen, maar 
dragen net zo goed bij aan een beter 
binnenklimaat. 
Ze bieden privacy waar u dat wenst en 
verbeteren de uitstraling in en rondom elk 
pand. Van welke van onze folies profi-
teert u binnenkort?
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Folietoepassingen voor openbaar vervoer

Verbetering van uitstraling

Bescherming tegen steenslag

Bescherming tegen krassen en etsen, 
versplintering, UV-straling, condens en 
instandhouding van glas

Toevoeging van identificatie

Kostenreductie op herstel

Bescherming tegen graffiti, kosten-
reductie op reiniging en instandhouding 
van carrosserie

Ook bij andere vormen van openbaar vervoer zoals bus, metro en tram kunnen de folies van 
Fleetshield worden toegepast.

Toevoeging van beleving, anti-graffiti en 
anti-splinter van spiegels

Kostenreductie op vervanging, 
instandhouding van interieur en 
anti-graffiti

Beïnvloeding van gewenst gedrag en 
beleving



Instandhouding van interieur

Toevoeging van beleving en beïnvloeding 
van gedrag

Bescherming tegen UV, verbetering van 
binnenklimaat

Renovatie van gevels en panelen

Verbetering van privacy en toevoeging 
van beleving

Folietoepassingen voor gebouwen

Bescherming tegen krassen  en etsen, 
versplintering (explosies) en instand-
houding van glas (kostenreductie)

Beïnvloeding van gedrag en beleving
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