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Ri-Mark Event 100 glans 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
De Ritrama L 100-serie is een monomeer glanzend vinyl voor bewegwijzering voor buiten tot 
3 jaar. 
Bij gebruik binnenshuis is de levensduur langer. 
De Ritrama L 100-serie vinyl heeft een materiaaldikte van 75 µ en is voorzien van een 
heldere, permanente acrylkleefstof.” 
 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 30 cm 
50 x 30 cm 
100 x 30 cm  



Ri-Mark Event 300 mat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Ritrama M 300 serie vinyl is een makkelijk te snijden vinyl en toepasbaar voor 
uiteenlopende projecten zowel binnen- als buitenshuis. Levensduur: bij buitengebruik tot 3 
jaar, binnen tot minstens 5 jaar. De Ritrama M 300 serie vinyl heeft een dikte van 75 µ. 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 30 cm 
50 x 30 cm 
100 x 30 cm  



Funky vinyl 
 
Opal 

 
 
Satin 

 
 
Shimmer glitter 

 
 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 25 cm 
30 x 50 cm  



Holo-Opal Craft Vinyl 
 
 

 
 
 
Holografisch Vinyl. Deze vinyl mag niet ontbreken in de collectie. Dit holografisch vinyl heeft 
een kleur-veranderd effect, afhankelijk vanuit welke hoek je ernaar kijkt. 
Merk: Superior 
Geschikt voor indoor gebruik. 
Dikte: 100 µ 
Let op: de achterkant is effen van kleur en is niet holografisch! 
Verkrijgbaar in verschillende tinten 
 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 30 cm 
50 x 30 cm 
100 x 30 cm  



Oracal vinyl 631 
 

 
 
 
Oracal 631 Vinyl is een matte, zelfklevende monomeer vinyl folie die eenvoudig te plotten is. 
Deze folies zijn gemakkelijk te verwijderen en daarom geschikt voor korte- en middellange 
termijn toepassingen. 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 25 cm 
30 x 50 cm   



Ritrama glittervinyl 
 
 

 

 

 
 
 
Vinyl van een hoge kwaliteit met een glanzende afwerking en metallic vlokken die zorgen 
voor een geweldig glittereffect. 
Geschikt voor platte, gebogen en gegolfde oppervlakken. 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 30 cm 
50 x 30 cm  



Superior Effect Glitter Dots Vinyl 
 

 
 
 
De SUPERIOR 9300 Glitter Dots heeft een gestructureerd oppervlak met matte en glanzende 
stippen. Het 100 µ dikke ambachtelijke vinyl is geweldig voor pakkende binnenontwerpen en 
volledige oppervlaktebedekking. 
 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 30 cm 
50 x 30 cm   



Superior Holografisch Effect Vinyl 
 

 
 
 
Een mooi holografisch vinyl met een patroon van rozen in de kleuren blauw/zilver. 
Indicatie snijinstellingen (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend): 
Silhouette: 
Voor snijden met een automatisch mesje: 
– Materiaal: Vinyl Glossy 
– Diepte: 2 
– Snelheid: 5 
– Druk: 1 
– Aantal gangen: 1 
Cricut: 
– Fine Point Blade 
– Materiaal: Vinyl 
– Druk: Standaard 
– Multi cutt: uit 
 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 30 cm 
50 x 30 cm   



Transparant gekleurd vinyl Ritrama 
 

 

 
 
 
Transparant vinyl met een kleurtje! Leuk om te gebruiken op licht doorlatende 
ondergronden. Creëer zo een glas-in-lood effect. 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 30 cm 
50 x 30 cm 
100 x 30 cm 


