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Rijstvlies bord – biobased geprint

Rijstvlies bord – biobased geprint
Het rijstvlies bord is gemaakt van 100% duurzame en circulaire materialen. Dit 
betekent dat het bord na gebruik volledig ingezet kan worden voor een nieuw bord. 
Het rijstvliesbord is vocht- en insectbestendig en oogt bijna als natuurlijk hout. De 
borden kunnen in verschillende maten geproduceerd worden en met nagenoeg elk 
ontwerp duurzaam geprint worden. Het rijstvlies bord is het meest duurzame bord 
dat je tegenkomt in de buitenruimte.

Het rijstvlies bord is gemaakt van 60% rijstvlies, 22% steenzout en 18% 
thermoplasten. Doordat het bord mede bestaat uit restmateriaal (rijstvlies) wordt 
landgebruik en ecologie niet extra belast. Daarbij laten rijstvliesborden zich 
fantastisch rechtstreeks printen. We laten de pvc-houdende folie volledig 
achterwege waarmee we een grote stap vooruit in duurzaamheid maken. Als 
reflectie niet vereist is, en dat is in vele gevallen zo, is het geprinte bord van De 
Verschilmakerij een geweldig alternatief. Met een UV-vlakbedprinter kunnen volle 
platen van 1220x2440mm worden voorzien van een fullcolour uiting. Hoewel de 
geprinte rijstvliespanelen direct bestand zijn tegen UV-straling en vocht kunnen ze 
extra worden voorzien van een anti-graffiti beschermlaag. Voor een nog betere 
bescherming van de print wordt de toplaag behandelt met de unieke UV-heating 
techniek waarmee je zelfs een krasbestendige toplaag creëert.

Materiaalgebruik



Duurzamer dan het biobased geprinte rijstvliesbord wordt het niet. Het bord 
bestaat grotendeels uit restmateriaal (rijstvlies), is 100% circulair en heeft een 
garantie van maar liefst 80 jaar. Daarnaast bestaat uit het bord uit natuurlijk 
steenzout en minerale olie. Grondstoffen uit Europa. Met een unieke fullcolour 
printtechnologie kan elk uiting en elk creatief en aansprekend ontwerp op de 
bebording worden aangebracht.

De meest duurzame keuze

Meer informatie over het rijstvlies bord?

De Verschilmakerij vertelt je graag meer over de productie, het gebruik en de 

duurzame voordelen van het rijstvlies bord.

Neem contact op via info@deverschilmakerij.nl
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Vocht-, insect- en ongediertebestendig

Lichtgewicht

Duurzame uitstraling

Rot- schimmelt of verkleurt niet

Oogt als hout, splintert niet

Lange levensduur & 100% recyclebaar

Onderhoudsarm

Te bewerken als hout

Fantastische printkwaliteit

Optimaal beschermt tegen graffiti en UV

Krasbestendig

Kenmerken
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