AS Création
A.S Création Tapeten AG is de jongste behangfabriek in Duitsland en
tegenwoordig een van de leidende Europese behangfabrikanten. A.S. Création
brengt haar behangassortiment op de markt onder de merknamen "innova",
"A.S. Création", "livingwalls" en "Architects Paper".

Texdecor
Texdecor kan opgesplitst worden in technische, decoratieve en akoestische
muurbekledingen. Sinds meer dan 30 jaar is Texdecor actief in de creatie en
commercialisatie van professionele wandbekleding. Vanuit 3 productgroepen
biedt Texdecor U een technische of esthetische oplossing voor uw probleem
en dit voor verscheidene markten zoals hotelwezen, kantoorbouw, onderwijs of
gezondheidszorg.

Sanders & Sanders
Sanders & Sanders is een leuk, actueel, fris en vooral betaalbaar behang
merk. Het productaanbod bestaat uit een trendy assortiment van hoogwaardige
vliesbehang
producten.
De prachtige behangcollectie Trends & More bestaat uit heerlijk, trendy behang
in de meest vrolijke en frisse kleuren en patronen. Van mooie grote sterren op
een zachtroze behang tot aan een stoer behang met hout dessin voor een
hippe, industriële look. Deze schitterende vliesbehang collectie van Trends &
More verzekert je van een modieus en eigentijds interieur. Trends & More is
voorradig bij Luijten-VVZ dus binnen 1 á 2 werkdagen te leveren.

Caselio
Casa betekent huis en Helio betekent zon, Caselio is HET MERK dat de zon in
huis brengt. De uitgevers van Caselio behang en gecoördineerde producten
zijn na 10 jaar van het bestaan nog altijd opzoek naar nieuwigheden. Caselio
heeft het overweldigend verlangen om collecties te bieden in de tijdgeest van
nu, helder en kleurrijk.

Casadeco
De samenstellers van Casadeco behangpapier en onderscheiden zich door de
ontwikkeling van innoverende, heldere producten van een hoogwaardige
kwaliteit. Casadeco streeft ernaar moderne en kleurrijke sferen te creëren voor
muren en ramen. Het alerte Casadeco ontwerpteam zet wereldwijde trends om
in originele collecties vol droombeelden.

Camengo
De Franse ontwerpers van Camengo proberen uw interieur levend en uniek te
maken. Het merk gebruikt gedurfte patronen en ziet kleur als drijvende kracht.
Stylisten, kleur-experts, ontwerpers en fotografen vormen samen het
Camengo-team en gebruiken trends en ervaringen om het interieur tot een
levensstijl te maken.

Casamance
De Casamance behang collecties worden gevoed door vele inspiratiebronnen,
elk ontwerp, elke textuur en kleur zijn de basis voor een reis. De
kleurspecialisten en stylisten perfectioneren tot in de kleinste details om
artistieke emoties, unieke en uitzonderlijke momenten te vereeuwigen. Ze
openbaren de essentie van de kunst van de tijd of liever gezegd de tijdloosheid

Eijffinger
Eijffinger is gespecialiseerd in het ontwerpen en exporteren van een breed
spectrum aan hoogwaardige behangcollecties en interieurstoffen. In eigen
studio
ontwerpt
en
ontwikkelt
Eijffinger
haar
trendsettende
productenprogramma, die een uitermate actuele en decoratieve uitstraling
hebben en zijn toegespitst op verschillende doelgroepen.

Intervos
Met de kwalitatief hoogwaardige collecties in behang, vinyl, glasweefsel en
vlies richt Intervos zich op de totale breedte van de professionele
wandbekledingsmarkt. Onderscheidend door een ruim en divers assortiment,
leverbaar voor praktisch elke toepassing. De “just in time” levering is een
belangrijke kracht van het bedrijf en stelt het in staat de markt optimaal te
bedienen.

Arte
Arte is opgericht in 1981 en staat bekend om haar passie voor mooie
muurbekledingen. Arte muurbekledingen zijn gevarieerd qua stijl. Van het
meest somptueuze klassieke interieur tot de strakheid van een avant-garde
inrichting.
Arte heeft voor iedere smaak en brede waaier aan verfijnde producten.

Hooked on Walls
Hooked on Walls maakt onderdeel uit van het grotere Arte NV. Ze presenteren
zichzelf als sexy merk bedoeld voor excentrieke persoonlijkheden met een
flinke
scheut
humor.
Hun
credo
Love
it
or
Hate
it.
Met een nieuwe kijk op behang brengen ze voor vele karakters een
sprankelende persoonlijke collectie. Veelzijdig en vooral eigen. Want dat is wat
een interieur moet zijn. Presenteer en leef jezelf en woon daar waarin je je
prettig voelt.

BN Wallcoverings
Als toonaangevend merk van zowel contract wallcoverings (Durafort, Suwide
en Fusion) alsook residential wallcoverings is BN Wallcoverings (onderdeel van
BN International) al vele tientallen jaren trendsetter in de markt voor
wanddecoratie. Met een design-studio, productie-faciliteiten, technisch lab en
marketing-sales afdeling, alle op dezelfde locatie, zijn wij in staat om de
hoogste mate van flexibiliteit en topkwaliteit producten te realiseren.

Noordwand
Behang van Noordwand loopt uiteen van modern tot klassiek, van
baby/kinderkamer tot tieners. Ook Foto murals ontbreken niet in het
productassortiment. Mede dankzij het uiteenlopende assortiment doet u
gegarandeerd inspiratie op om uw wanden te verfraaien.

Van Sand
De collectie van Van Sand bestaat uit verschillende internationale merken in
verf, behang & stoffen. Van Sand vertegenwoordigt de behangmerken
Coordonne, Little Greene, Yo2 en Rebel Walls.

Vescom
De collectie wandbekleding van Vescom bestaat uit vinyl en textiel
wandbekleding en geeft keuze uit zo’n 90 dessins in meer dan 2.000 kleuren.
De mogelijkheden van Digital Wallcollection en +print bieden een eigen
toevoeging aan vinyl wandbekleding.
Rasch
De behangfabriek Gebr. Rasch GmbH & Co. drukt al meer dan 100 jaar lang
behang op de locatie Bramsche bij Osnabrück. De eis, kwalitatief
hoogwaardige producten met een innovatief design te willen ontwikkelen en te
verkopen, bepaalt al van aanvang af het optreden van Rasch. Rasch behoort
tot de toonaangevende Europese behangproducenten.

Elitis
De kracht van Elitis, hun motto: Durf te innoveren en te fungeren als
ontdekkingsreizigers op het gebied van wandbekleding. Ze ontwerpen zeer
eigentijdse producten en hebben altijd een voorsprong op de nieuwste
technieken. De eigen ontwerpafdeling kan beschouwd worden als een
experimenteel laboratorium. Elitis wandbekleding is altijd verrassend,
vernieuwend en uniek.

Guy Masureel
In 1850 startte de familie Masureel een eigen bedrijf in de vlasindustrie. Ze
specialiseerden zich in de verschillende processen textielveredeling. Op het
einde van de 20e eeuw gaat Masureel drukken op textiel en verwerft beetje bij
beetje een internationale leiderspositie als kwaliteitsdrukker van hoogwaardig
vliesbehang en gordijnstoffen.

Khlara
Khlara richt zich specifiek op de professionele projectmarkt. Dit luxueuze non
woven behang brengt een uniek interieurconcept voor elk project – van hotel
tot kantoor – door de juiste harmonie van kleur, structuur en dessins. De
speciale afmetingen van het behang maken een snellere afwerking met minder
naden mogelijk en verzekeren de interieurprofessional een high-end resultaat.
Het Khlara-behang is uiterst duurzaam en voldoet aan de strengste
brandveiligheid- en milieunormen die de projectmarkt vereist.

Ulf Moritz
De ontwerpen van Ulf Moritz zijn al decennia lang internationaal
toonaangevend; in Nederland is hij echter relatief onbekend. Van oudsher richt
hij zich op het ontwerpen van stoffen, welke zich onderscheiden door de
toepassing van geavanceerde technieken en vaak geraffineerde combinaties
van
materialen.
Sinds enkele jaren richt Ulf Moritz zich naast textiel werk ook op het
ontwikkelen van behang en wandbekleding.

