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A U T E U R Wouter Mooij

Escher in Sublimax D

TS Visuals in Oudkarspel heeft de sublimatietechniek omarmt. Eerst op textiel, maar inmiddels op vrijwel elke ondergrond. Continu op zoek naar de juiste combinatie van coating en
inkten. Onlangs is een opmerkelijk project met stalen lockerkastdeuren opgeleverd. Het
ontwikkelde materiaal wordt nu onder de naam Sublimax Decosteel op de markt gebracht.

Afbeeldingen lopen door op de zijkant van de omgezette deurtjes.

TS Visuals heeft diverse printtechnieken in
huis, maar heeft zich de laatste jaren vooral gespecialiseerd in het sublimatieprocedé. Eerst op textiel en later op panelen.
“Het principe van sublimeren is dat je de
inkt en het object, of dat nu een textielve-

zel of een coating op een vaste ondergrond is, integreert. In mijn ogen het ultieme principe van verduurzamen”, aldus
Thijs Sepers, mede-eigenaar van TS
Visuals.
SUBLIMAX
Ongeveer drie jaar geleden is het bedrijf
begonnen met het aanbrengen van afbeeldingen middels sublimatie op panelen. Het
begin van een innovatief traject, dat nog
steeds niet ten einde is. Sepers:
“Sublimatie wordt veelal geassocieerd met
een polyester coating, maar ook andere
laksystemen kunnen hiervoor geschikt zijn.
Elke ondergrond vraagt echter om de

BEWEGWIJZERING
Tot nu toe konden geprinte bewegwijzeringborden qua functionele eigenschappen
(bijvoorbeeld krasvastheid) niet tippen aan geëmailleerde borden. De nieuwste
Sublimax panelen van TS Visuals in een mat aluminium uitvoering komen echter heel
dichtbij. Deze kunnen worden ingezet voor de bewegwijzering van parkeergarages
en (openbare) gebouwen.
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IN BEELD

PROJECT

x Decosteel
TS Visuals maakt geprinte decoraties functioneel

ideale combinatie van coating en inkten.
Want de hitte tijdens het transfereren,
daar moet een coating wel tegen kunnen.
Samen met een partner, die zich internationaal bezighoudt met het op hoog
niveau lakken van panelen, ontwikkelen we
steeds weer nieuwe toepassingen. De
materialen die we met deze transfertechniek produceren, worden door ons op de
markt gebracht onder de naam Sublimax.”
BAARNSCH LYCEUM
Een zeer recent en aansprekend project is
het realiseren van stalen lockerkastdeuren
in het Baarnsch Lyceum. Interieurarchitect
Anne Blussé van Oud-Alblas (Lab3) wilde
de ruimte aantrekkelijker maken voor de
leerlingen. Onder andere door een deel
van de deuren te voorzien van gravures
van Escher, die daar in zijn jeugd op
school zat. Maar in een schoolomgeving
worden aan dergelijke afbeeldingen zware
eisen gesteld. Het 1 millimeter dikke
gelakte staal met een krasvaste matte
coating, dat speciaal voor dit project is
ontwikkeld, is eerst gesublimeerd en achteraf in de juiste vorm gelaserd en omgezet. Sepers: “De coating is enigszins
gestructureerd, voor een hogere krasvastheid, en goed bestand tegen chemisch
reinigen. De afbeelding, die aan de zijkant
van het deurtje doorloopt, mocht bij het
omzetten niet verkleuren of breken.”
Softwarematig moest er ook nogal wat
worden gepuzzeld, want de afstand van

de omgezette randen is niet per definitie
gelijk aan de ruimte tussen de deurtjes.
“En als je er naar kijkt moet het wel één
vloeiend geheel zijn. Alles wat je aan uitdagingen kunt bedenken, zat in dit project. Het resultaat is echter geweldig en
de reacties zijn enthousiast.”
FUNCTIONELE DECORATIE
Functioneel maken van decoratie is de missie van TS Visuals en sublimatie is de techniek die dat mogelijk maakt. “Uiteindelijk
kom je bij architectonische toepassingen
uit; decoratie gecombineerd met bouwelementen”, stelt Sepers. Voortbordurend op
het procedé van de gelakte stalen panelen, zijn nu ook aluminium gevelpanelen in
ontwikkeling. En inmiddels is het bedrijf in

staat op een groot scala aan plaatmaterialen in grootformaat te sublimeren: aluminium, staal, glas, hout, maar ook HPL volkern plaatmateriaal en Corian/Hi-macs.
Sepers: “Sublimeren op HPL, een ontwikkeling van de laatste paar maanden, is
misschien wel de meest interessante toepassing”.

왖 Een ander deel
van de lockerkasten bieden een blik
op de ‘inhoud’.
(foto’s: Dick
Breddels).

“Er zijn wel meer bedrijven die kwalitatief
goed kunnen printen, wij zoeken het in
functionele toepassingen”, besluit Sepers.
“Meedenken met architecten en interieurontwerpers. Met onze expertise willen we
het uitgeklede prijsniveau in de markt ontwijken. En het is ook veel leuker.”

www.tsvisuals.nl

SUBLIMEREN
Thijs Sepers (links), samen met Robert Jan van Doorn de eigenaar van TS Visuals in Oudkarspel, nam in
1994 een print finishing bedrijf over (opplakken en lamineren). Om altijd uniforme kwaliteit - zowel
voor tentoonstellingsbouw als buitenpanelen - te kunnen waarborgen, print het
bedrijf sinds 2000 zelf. Na wat omzwervingen kwam het bedrijf in Winkel terecht.
Toen TS Visuals zich ging verdiepen in het
printen op textiel, voldeed eigenlijk alleen
dye sublimatie aan de gestelde kwaliteitseisen qua resolutie, duurzaamheid en kleurkracht. Inmiddels heeft het bedrijf, dat twee
jaar geleden verhuisde naar een schitterend
nieuw pand in Oudkarspel, van sublimatie op tal van ondergronden - haar specialisme
gemaakt.
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