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Sublimatie verschaft meerwaarde

TS Visuals ontwikkelt 
bijzondere producten
Door: Ton Rombout

TS Visuals is specialist in het printen van groot formaat 

fullcolours en het duurzaam decoreren op tal van 

materialen. Het bedrijf is daarbij steeds op zoek naar 

innovatieve oplossingen voor tal van decoratieve 

toepassingen, zowel voor binnen als buiten.

Lockerkasten bovenverdieping Baarnsch Lyceum (Fotografie Dick Breddels).

Tafel en kruk gemaakt van Sublimax HPL.

Detailopname van de deur van een lockerkast.
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Naast diverse andere printtechnieken hebben ze zich de afgelopen 

jaren als groot formaat printbedrijf vooral gespecialiseerd in het 

sublimatieprocédé, eerst op textiel en later op panelen.

Specialisatie
Want specialiseren is het credo van TS Visuals. Bart Buijs, verant-

woordelijk voor advies en verkoop, en Thijs Sepers, directeur, staan 

mij te woord in het fraaie, lichte pand in Oudkarspel vlak ten noor-

den van Alkmaar. Daar werkt het bedrijf aan de verdere uitbouw van 

grootformaat printen gecombineerd met de sublimatietechniek. 

Het machinepark bestaat ondermeer uit een aantal printers (HP, 

Roland, Epson ) en een groot formaat hittepers. De kennis van de 

medewerkers doet de rest. 

Printen op textiel
TS Visuals produceert textielprints door middel van sublimatie 

haarscherp in een zeer hoge afdrukkwaliteit met diepe, verzadigde 

kleuren. De sublimatietechniek zorgt ervoor dat de hittegevoelige 

inkten integreren met de textielvezel. Een langere houdbaarheid 

van de textielprints en een hogere verzadiging van de kleuren is het 

gevolg. Een eigen kleurbeheer systeem waarborgt een uniforme 

uitstraling. Zo produceert TS Visuals reclamevlaggen, beursdoeken, 

banieren en zelfs zitzakken op duurzame, hoogkwalitatieve wijze. 

Alle formaten tot een breedte van 2500 mm zijn mogelijk.

Textieldoek is vooral een item in de stand- en tentoonstellingsbouw, 

waarbij de doeken in een spanframe of lichtbak worden gepre-

senteerd. Ook de korte opbouwtijd en het geringe volume tijdens 

transport spelen een belangrijke rol bij de keuze voor hoogwaardig 

geprint textiel.

Als alternatief voor fotobehang maakt TS Visuals gebruik van 

Phototex zelfklevend textiel. Phototex is een uniek zelfklevend, 

verwijderbaar textiel, dat op elke gladde of licht gestructureerde 

ondergrond kan worden aangebracht.

Sublimatie op harde materialen
Het specialisme van TS Visuals ligt daarnaast op het terrein van 

harde materialen, waarmee ze in staat zijn visuals in de hoogste 

resolutie op diverse materialen te realiseren, zoals de onder eigen 

merknaam geproduceerde Sublimax aluminium panelen, maar ook 

op whiteboard staal, RVS, glas en andere harde materialen zoals 

MDF Vividboard en Hi-Macs (Corian).De visual wordt optimaal 

beschermd doordat het beeld zich niet aan de oppervlakte bevindt 

maar deel uitmaakt van het oppervlak.

Allerlei materialen en mogelijkheden
Samen met een gespecialiseerd sign-montage bedrijf is inmid-

dels de signing van een aantal parkeergarages gerealiseerd met 

Sublimax aluminium. De Sublimax panelen kunnen verder worden 

verwerkt tot informatiepanelen, routeborden, instructiepanelen, 

bewegwijzering, gevelpanelen,  grafmonumenten, fotopanelen,  

balustradeschermen en portalen. Een Sublimax aluminium paneel 

kan in elke gewenste vorm worden gefreesd en omge-

zet. Eigenschappen van Sublimax aluminium exterieur panelen zijn 

de onovertroffen beeldkwaliteit, de speciale UV-coating met hoge duurzaamheid, de hoge lichtechtheid, 

een krasbestendig oppervlak, de bestendigheid tegen graffiti en de flexibiliteit in formaten en diktes. 

De nieuwste loot aan de sublimatiestam is Sublimax HPL (High Pressure Laminate), een volkern-achtig 

materiaal. Voor toepassingen zoals informatiepanelen en bewegwijzering is een Sublimax HPL-paneel 

volgens TS Visuals ideaal. Directeur Thijs Sepers somt enkele doorslaggevende eigenschappen op: “We 

maken gebruik van de functionele mogelijkheden van het materiaal, zoals een heel goede krasvastheid 

en weerbestendigheid en combineren dat met een hoge beeldkwaliteit tot een duurzaam eindproduct. 

Dit biedt grote mogelijkheden aan signmakers , interieurarchitecten en ontwerpers”.

Lockerkasten in staal
Voor het Baarnsch Lyceum realiseerde TS Visuals onlangs een project met stalen lockerkastdeuren, met 

afbeeldingen van de grafische kunstenaar Escher, die daar in zijn jeugd studeerde. Deze zijn op circa 500 

lockerkasten op de bovenverdieping gerealiseerd. Op de benedenverdieping zijn circa 500 lockerkasten 

van full colour fotografische afbeeldingen voorzien op basis van tien repeterende beelden van allerlei 

schoolattributen. 

Het 1 mm dikke gelakte staal met krasvaste matte coating is na sublimatie in vorm gelaserd. Bijzonder 

is dat de platen achteraf zijn omgezet tot de gewenste vorm, waardoor de afbeelding doorloopt over 

de randen. Het laksysteem is door TS Visuals speciaal voor dit project in samenwerking met een grote 

lakfabrikant ontwikkeld. 

Het materiaal zal onder de naam Sublimax Decosteel nader in de markt worden geïntroduceerd. Elk 

gewenst dessin kan worden geproduceerd, in elke gewenste kleur. 

Whiteboards
Het bovenstaande is nog maar een deel van alles wat TS Visuals op dit terrein doet. Het bedrijf produ-

ceert bijvoorbeeld ook Sublimax whiteboard panelen. Ook hiervoor is weer een speciale lak ontwikkeld 

voor een magneethoudend whiteboard staal met hoge duurzaamheid, dat beschrijfbaar is met droog 

uitwisbare stiften. TS Visuals maakte onlangs voor ING zo’n 300 panelen van 1 bij 1,5 meter. 

TS Visuals adviseert van A tot Z, in het digitale voortraject, in de productiefase en in alle afwerkingsmo-

gelijkheden. Samen met opdrachtgevers realiseert het bedrijf met Sublimax materialen en technieken 

hoogwaardige en bijzondere producten. Bart Buijs: “Ons doel is het op een innovatieve manier duurzaam 

decoreren in de hoogst mogelijke beeldkwaliteit op diverse ondergronden voor tal van toepassingen. 

Daarbij behoren eveneens op maat ontworpen whiteboards.” n

Thijs Sepers en Bart Buijs met uitzicht op productieruimte van TS Visuals.


