LAAT U INSPIREREN
DOOR GEPRINTE TOEPASSINGEN IN INTERIEUR
Deze map geeft u een kijkje in de mogelijkheden van print in interieur waarbij u voorbeelden
ziet van geprinte toepassingen voor wanden, vloeren en interieurdecoratie/inrichting.
Laat u inspireren!

TRENDS
IN INTERIEUR
Mensen worden gedreven door de behoefte aan een eigen identiteit. We willen duidelijk kunnen definiëren wie we zijn. Mede door
de groeiende welvaart is de opkomst van zelfexpressie aangewakkerd en willen consumenten hun eigen identiteit creëren.
Terwijl consumenten op zoek zijn naar het gevoel uniek te zijn,
zoeken merken naar manieren om hen te blijven inspireren.
Interieurontwerpers voorzien in deze behoefte door de mogelijkheid te bieden eigen producten te ontwikkelen. Print voorziet
hierin. Met behulp van print kan er naast maatwerk ook goedkoop
en snel geproduceerd worden.
Consumenten willen hun woning persoonlijker maken, of het nu
met (zacht) meubilair, behang, glas, keramiek of laminaat is.
Print is bij uitstek geschikt voor het huidige consumententijdperk,
de wereldwijde markt voor interieurdecoratie zal naar verwachting
$ 644 miljard waard zijn in 2020*. De behangsector alleen wordt
gewaardeerd op $ 26 miljard. Getuige de opkomst van maatproducten voor woninginrichting en vooraanstaande bedrijven
zoals IKEA in Europa, zal de groei van deze markt de komende
jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen.

* Allied Market Research (2015) “Home Decor Market - Global
Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2014-2020”

PRINT
IN INTERIEUR
Trends op het gebied van interieur en interieur
decoratie veranderen voortdurend. Of het nou gaat
om interieurs in commerciële ruimtes, zoals kantoren
winkels en horecaruimten, of om de inrichting van een
woonhuis. Door deze veranderende trends wordt er
meer aanpassingsvermogen van leveranciers,
personalisering en dynamiek vereist dan ooit tevoren.
De belangrijkste reden om gebruik te maken van
digitale printtechnieken voor interieurtoepassingen,
is volgens het InPrint Décor Survey 2016 dat deze
worden geacht een bedrijf efficiënter en competitiever
te maken.
Digitaal printen voor interieurtoepassingen biedt
meerdere creatieve en commerciële voordelen ten
opzichte van oudere productiemethoden waaronder
zeefdruk, maar ook op traditionele ambachtelijke
gebaseerde processen.

De industriële printsector zal
meer dan $ 107 miljard waard
zijn in 2020, de oorzaak
hiervan is dat decoratievere
toepassingen steeds meer
worden gebruikt in zakelijke
omgevingen, de industrie en
de home-entertainment
sector.
Smithers Pira (2015) “Significant growth
in functional and industrial print markets
demonstrates potential for printers and
suppliers

71% van de consumenten
geeft aan bereid te zijn
meer te betalen voor een
gepersonaliseerd product
Deloitte (2015) “Making it personal
– One in three consumers wants
personalised products

74% van de print
professionals stelt dat het
interieursegment het
meeste potentieel heeft in
geprinte wanden
InPrint Decoronderzoek en rapport
(2016)

Designs van het Dusty project door
Maria Horgen en Jorunn Tharaldsen
#dustyfarger

DE VOORDELEN VAN
DIGITALE PRODUCTIE
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Digitaal printen biedt uitstekende afdrukkwaliteit,
perfect voor veeleisende klanten.
In vergelijking met b.v. zeefdruk, biedt digitaal een
groter kleurbereik. Ontwerpers hoeven in hun
creativiteit niet langer rekening te houden met de
kleurbeperkingen van het afdrukproces.
Digitale productie biedt ontwerpers meer
ontwerpflexibiliteit. Waar men met zeefdruk
slechts een effen kleur kan kiezen, kan men met
digitale printtechnologieën in full colour denken
en in elk ontwerp het volledige kleurbereik
benutten.
Digitaal printen is uiterst duurzaam en bestand
tegen milieu-invloeden, (bijv. UV-licht, chemische
producten en water). Ontwikkelingen in primers
en coatings verlengen ook de levensduur.
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Digitale printtechnieken geven producenten de
mogelijkheid om interieurtoepassingen in kleine
oplagen te produceren tegen lage kosten,
vergeleken met hoge opstartkosten van analoge
processen.
Insteltijden voor digitale printtechnieken zijn
minimaal, wat de time to market voor nieuwe
ontwerpen en toepassingen verkort.
Digitale technologie maakt het mogelijk on
demand enkele stuks of kleine batches te
produceren.
De mogelijkheid om on demand te printen biedt
mogelijkheden om afval te verminderen.

9. Digitale on demand productie biedt producenten
de mogelijkheid om voorraden te minimaliseren en
beter magazijnbeheer toe te passen.
10. Digitaal printen maakt het mogelijk om
unieke producten te maken en jezelf te onder-		
scheiden in de markt.
11. Digitale printtechnieken hebben de potentie om
traditionele bouwmaterialen zoals marmer en hout
te repliceren voor een interessante prijs.
12. Digitaal geprinte materialen kunnen aanzienlijk
lichter zijn dan conventionele materialen, wat
handling vergemakkelijkt en transportkosten
verminderd.

Prints toegepast in het interieur zijn onder te verdelen in drie categorieën:

1. WANDBEKLEDING
Geprinte wandbekleding is ideaal voor
zowel commerciële ruimtes, zoals kantoren, winkels en horecaruimtes, als
voor de inrichting van een woonhuis.
Wandbekleding is effectief en de ideale
manier om een persoonlijke ruimte te
creëren. Print biedt hierbij de mogelijkheid om een persoonlijke boodschap
over te brengen, een sfeer te creëren,
de print af te stemmen op de overige
inrichting en unieke concepten te tonen.
De mogelijkheid om hierbij eenvoudig te
veranderen van design, maakt het printen van wandbekleding extra
interessant.
De volgende materialen kunnen o.a.
geprint worden om wanden te bekleden:
• Behang
• Textiel
• Hout
• Honingraatkarton
• Folie
• Tegels
• Glas
• Gordijnen

2. VLOEREN
Elke centimeter ruimte binnen een
winkel of winkelomgeving, kantoor,
horeca of woonhuis is geschikt om te
voorzien van een print, zo ook de vloer.
Vloerdecoraties kunnen kortstondig
gebruikt worden of voor langere termijn, zowel binnen als buiten, en op
verschillende ondergronden. Zo kan er
rechtstreeks geprint worden op tegels
of laminaat of kan men door middel van
stickers een vloer bestickeren. Het is een
opvallende manier van reclame maken
of te zorgen voor een sfeer verhogend
effect.
Hier vindt u verschillende voorbeelden
om vloeren te voorzien van een print in
een interieur:
• Tegels
• Laminaat
• Zelfklevend materiaal
• Vloerbedekking
• Linoleum

3. INTERIEURDECORATIE / INRICHTING
Decoratie is een belangrijk onderdeel van een interieur,
een voorbeeld hiervan zijn fotografische toepassingen.
De populariteit van high-end fotografische
toepassingen is de afgelopen jaren flink toegenomen.
Hoge kwaliteit fotografische reproductie geeft
producten een rijke en expressieve kwaliteit en is daarom een ware toevoeging voor het interieur.
Naast fotografische toepassingen wordt er veelal
gebruik gemaakt van textiel in interieur, denk aan
kussens en dekbedovertrekken.
Ook voor de inrichting van bijvoorbeeld een woning,
kantoor of horecagelegenheid biedt print veel
mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het printen van
meubels zoals kastjes, tafels of stoelen. Maar ook het
printen van een lampenkamp of zelfs een vaas.
Deze toepassingen brengen naast extra sfeer ook de
mogelijkheid te personaliseren.

De volgende materialen kunnen o.a.
geprint worden voor het decoreren en
inrichten van een interieur:
• Acrylaat
• Aluminium sandwichplaat
• Canvas
• Hout
• Fotopapier
• Textiel
• Zelfklevend materiaal
• Honingraatkarton

Wij staan graag voor u klaar
De specialisten van Canon Graphic Art & Industrial Wide Format
zijn te bereiken op:
T 073 681 53 52
E innoverenmetprint@canon.nl
#innoverenmetprint
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