Striping
Dé partner voor al uw signing

Striping, wat zijn de mogelijkheden
Alles is mogelijk
Striping met vinylfolie bestaat al heel lang.
Van klassieke patronen die het silhouet van de
auto detail en diepte geven, tot GT-strepen om
een gevoel van snelheid en spanning aan een
racewagen te geven. Autofabrikanten leveren
soms persoonlijke stijlconfiguraties en ontwerpen
met vinylfolie, meestal als een extra optie, net
zoals ze vaak een lederen interieur of verschillende
metaalkeuzes bieden. Nu kun je je auto vormgeven
zoals je wilt met strepen, gepersonaliseerde
stickers, stickerbombs of tribals.

Geef je auto een
unieke uitstraling!
Een striping op je auto met safariprint, carbon look,
hoogglans panoramadak, sportieve striping of een
dak wrap volledig naar eigen design aan laten
brengen?Hiermee maak je de auto uniek en stijlvol.
Er zijn verschillende kleuren mogelijk die je ook
nog eens kunt combineren met het wrappen van
de spiegelkappen, raamstijlen of de grill.
Zit de gewenste kleur voor de dak wrap of striping
er niet tussen of heb je een eigen design in
gedachten voor een dak wrap? Laat ons dit dan
voor je ontwerpen. Onze creatieve studiomedewerkers denken met jou mee voor een
leuk design om een goede vertaling van het
idee te realiseren!

Meer informatie? Bel ons op 035-544 97 47 of stuur een
mailtje naar info@mijnsignpartner.nl. Onze medewerkers
vertellen u graag meer over de mogelijkheden.
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Prijslijst Striping
Met striping geef je je auto een veel sportievere en opvallende look. Wij kunnen zelf de striping voor je
ontwerpen die vrijwel identiek zijn aan de officiële fabrieks-af striping of raceauto’s.
Wij kunnen vrijwel alles aanpassen, ook logo´s.

Midden | v.a. € 625,-

Zijkanten | v.a. € 445,-

Compleet | v.a. € 650,-

Custom stickers | v.a. € 200,-

Al onze prijzen zijn ex. btw. incl. montage en materiaal met een garantie van 5 jaar.
Prijzen zijn ter indicatie en kunnen hoger uitvallen door keuze special wrap folies.
Meer informatie over prijzen, mail ons een foto van jou auto en ontvang een
prijsopgave op maat. De e-mail sturen naar: info@mijnsignpartner.nl.
U kunt ons ook bellen of whatsappen via 084 869 04 00.
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