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Marnix Sign in Rijssen is al jaren 
actief in de reclamebranche, van 
gevelreclame tot autoreclame. Sinds
enkele jaren biedt Marnix Sign ook
het wrappen van auto’s aan. Marcel
Schutten, bedrijfsleider bij Marnix
Sign, leidt ons rond in zijn bedrijf en
vertelt ons de ins en outs van het
wrappen.
“Het wrappen staat naar mijn idee
nog in de kinderschoenen. Er is nog

niet heel veel werk in te vinden, dus
fulltime werk kan ik er nog niet uit-
halen. We werken er wel aan om
meer in contact te komen met de
garagebedrijven in de omgeving.
Het wrappen van spiegels of alleen
het dak kan aan de klant van een
auto worden verkocht als optie. Of
wellicht wil het garagebedrijf een
occasion laten opvallen. Met het
wrappen van bijvoorbeeld spiegels

en dak ziet een auto er vaak al heel
anders uit, wat een snelle verkoop
ten goede kan komen.”

Opleiding
Bij Marnix Sign zijn twee werkne-
mers actief met wrappen en belette-
ringswerk. Wouter en Arno hebben
beiden een cursus gevolgd in het
wrappen. Wouter: “De cursus bleek
achteraf niet erg waardevol, we kre-

gen enkele technieken te zien, maar
die hadden we al aardig onder de
knie. Eigenlijk is de ervaring die je
krijgt door het te doen veel waarde-
voller”. Wouter en Arno hadden wel
al een goede basis: “We waren beide
al actief in de grafische wereld en
zijn er zo ingerold”. In hun tijd, ze
zijn nu beiden 31 jaar oud, was er

De techniek van het wrappen
Wrappen, wat kan het schadeherstelbedrijf daarmee?

Een persoonlijke touch geven aan de auto wordt steeds populairder en de autofabrikant

springt hier handig op in. Naast diverse keuzemogelijkheden in afwerking van het interieur

zijn er uiteenlopende verfraaiingen aan de buitenzijde mogelijk. Van een stickerset tot een

zwart gewrapped dak. We namen een kijkje bij het wrappen van een dak en bumper bij een

autobeletteringsbedrijf. Is wrappen wellicht ook iets voor de schadehersteller?

www.amt.nl/februari2012

Wrappen vergt ervaring en een goede samen-
werking.
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nog geen opleiding voor dit werk.
Nu wel. Tegenwoordig bestaat er een
zogenaamde ‘Sign’-opleiding.

Kwaliteit
Er zijn veel bedrijven die auto’s wrap-
pen. Ze vragen niet allemaal de-
zelfde prijzen, maar ze bieden ook
niet allemaal dezelfde kwaliteit: “Bij
ons staat kwaliteit voorop. We wer-
ken met goede kwaliteit folie (SOTT)
en we besteden veel aandacht aan
de afwerking. We werken de folie om
de hoek van een paneel weg. Dat
kost meer tijd, maar zorgt voor een
betere afwerking. In de branche
wordt geregeld de folie op de rand
afgesneden, of nog erger, de lak
wordt beschadigd bij het afsnijden
van de folie. Het is aan de eigenaar
van de auto of hij tevreden is met
zo’n afwerking. Wij willen vooral voor
de kwaliteit garant staan, en dat
heeft inderdaad een ander prijs-
kaartje. Bij detail-wrapping van het
dak of de spiegels van een midden-
klasser kijkt de klant vaak naar de
prijs. Bij het wrappen van exclusieve

auto’s niet. Daar moet het gewoon
goed zijn”.

Werkwijze
Hoe gaat wrappen in zijn werk?
Wouter en Arno laten het zien. Arno:
“Het dak van deze Saab moet met
carbonfolie gewrapped worden. Een
relatief simpele klus, want een auto-
dak bevat in tegenstelling tot een
bumper geen grote rondingen of

rare hoeken”. Beide wrappers begin-
nen met het schoonmaken en ont-
vetten van het plaatdeel: “De folie
heeft een speciale lijmlaag en die
moet goed aan de lak hechten.
Daarnaast wil je geen onvolkomen-
heden als vuil onder de folie terug
zien”. Dus maakt Arno het dak nauw-
keurig schoon, terwijl Wouter de
folie alvast op lengte snijdt. 
En nu? “Aan de voorzijde moet de

folie onder het raamrubber verwerkt
worden. Een ander zou de folie
tegen het rubber aan leggen en af-
snijden. Wij niet. De folie snijden we
straks op het raamrubber af. Door
hier een stuk tape op te plakken
voorkomen we dat we straks per on-
geluk in het rubber snijden.”

Ervaring
De twee wrapspecialisten positione-
ren de folie op het dak. “De carbon-
structuur moet precies diagonaal
over het dak lopen. Als we dat voor
elkaar hebben zetten we de folie
met magneetjes tijdelijk vast.”
Daarna begint het plakken: “We star-
ten aan de achterzijde. Met een klein
sneetje maken we ruimte voor de
antenne. Dat is iets dat je vaker 
gedaan moet hebben. Doe je dit ver-
keerd, dan valt het sneetje ineens
voor of achter de antennevoet en
heb je een probleem”. Nu de folie
vastzit wrijven Wouter en Arno de
lucht onder de folie uit met een
stompe spatel: “Doe dit met een
ronde beweging, anders heb je kans

Wat is wrappen?
Carwrapping is vrij vertaald het volledig beplakken of inpakken van voer-
tuigen met een speciaal hiervoor ontwikkelde zelfklevende folie. Een
voertuig volledig personaliseren op details als spiegels, motorkap of dak,
maar ook de auto een volledig andere kleur geven is hiermee mogelijk.
De folie is flinterdun, zodat alle vormen van een auto gevolgd kunnen
worden. Daarnaast wordt de laklaag van de auto niet aangetast. Wordt de
folie na enkele jaren verwijderd, dan is de originele lak nog altijd in goede
conditie. Een kantekening bij het wrappen van oudere auto’s of auto’s met
schadeherstel is op zijn plaats. De mogelijkheid bestaat dat bij verwijde-
ring van de folie de lak toch iets meekomt. Wijs de klant van een derge-
lijke auto op deze gevaren.

Het te wrappen plaatdeel moet brandschoon zijn. De folie is grof op maat gesneden en wordt gepositioneerd.

Ruimte voor de antenne maken vergt ervaring.

TEKST: TOM POLMAN / BEELD: JAN LIEFTINK, AMT

De folie wordt onder het rubber weggewerkt.
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Van lakbescherming 
tot full-colour
Wrapfolies zijn er in diverse varianten. Naast mat, mat metallic, glanzend
of carbon is ook doorzichtige folie leverbaar. Deze folie wordt toegepast
als extra bescherming tegen steenslag en krassen. Plaatsing in de schel-
pen achter de handgreep, of de rand bij de achterklep voorkomt krassen.
Daarnaast kan de gehele voorbumper voorzien worden van deze bescher-
mende folie. Het is nagenoeg onzichtbaar.
Naast de diverse vaste kleuren is een full-colour wrap mogelijk. De folie
wordt geheel naar eigen design op kleur geprint. Niets is onmogelijk. Een
bedrijfsbus kan gewoon in het wit besteld worden en later naar wens in
elke kleur, inclusief striping, belettering etc. worden gebracht. Het wordt
al veel toegepast bij raceauto’s. Marnix Sign voorziet diverse raceauto’s die
bij Porsche Centrum Twente in onderhoud zijn van een full-colour-wrap
op maat.

opnieuw aanbrengen van de folie.
Dit gaat per paneel, dus daar waar
de folie onderbroken wordt door
het originele plaatwerk. Spotrepair
is geen optie, maar de kosten van

het opnieuw wrappen van een 
paneel vallen in vergelijking tot
spuitwerk mee.”  En kleurverschillen?
“De folie is UV- en weerbestendig,
maar net als bij spuiten kan er ver-
schil optreden. De folie op de auto
heeft al de nodige krasjes van bij-
voorbeeld de wasstraat. Net als bij
een opnieuw gespoten deel zul je
daar verschil in kunnen zien. Maar
dat is niet snel storend.”

Folie versus spuiten
Wat zijn de voordelen van wrappen
ten opzichte van spuiten? “Een van
de grote voordelen is dat het altijd
weer verwijderbaar is. Als de auto
wordt ingeruild, kan hij simpel naar
originele staat worden gebracht. De
folie trek je eraf, eventuele lijmresten
verwijder je en daarna kan de auto
gepoetst worden. Met een gespoten
auto is dat onmogelijk. Daarnaast is
schade gemakkelijk te repareren en
liggen de kosten van wrappen of
spuiten redelijk gelijk.” Nadelen zijn
er ook: “De folie is zachter en dus
treedt er eerder schade op. Ook advi-
seren wij de auto niet te vaak door
de wasstraat te halen en op te pas-
sen met scherpe materialen.” 

Toekomst
Hoe ziet de toekomst van wrappen
er uit? “Wij zijn nu een paar jaar
bezig en op dit moment is er nog
niet voldoende vraag om twee per-
sonen fulltime te laten wrappen. Wel
komt er meer vraag naar het wrap-
pen van details als spiegels of het
dak. Ook bij de kleinere modellen.
Fabrikanten bieden daarnaast ook
steeds vaker stickersets aan die de
dealer niet zelf aan wil brengen. Wat
ons betreft is het een mooie aanvul-
ling op ons dagelijks werk.” 

Wrappen 
Is wrappen iets voor de schadeher-
steller? Ja en nee. Voor het volledig
wrappen van een auto is veel erva-
ring en kennis nodig. De investering
in personeel is niet altijd even terug
te verdienen. Het wrappen van delen
kan echter een goede start zijn om
ervaring op te doen. Wellicht zijn lo-
kale bedrijven te benaderen voor
een ‘pimp-up’ van een ocassion. Er-
varing loont en wie die opdoet kan
als de tijd rijp is altijd overstappen
op het het volledig wrappen.

Ronde vormen en inhammen maken van het wrappen van deze Panamera zeer specialistisch werk.

Er zijn uiteenlopende kleuren en varianten
wrapfolie leverbaar.

dat je een vouw of beschadiging in
de folie maakt”.

Rondingen zijn lastig
Het dak lijkt in een mum van tijd
klaar, maar dat is schijn: “De afwer-
king vergt de meeste tijd. Op een
recht dak valt het mee, maar heb je
veel ronde delen, dan wordt het een
stuk lastiger. De moeilijkst te wrap-
pen delen zijn dan ook bumpers en
spiegels. Je komt telkens voor het
probleem te staan dat je het over-
schot aan folie moet verwerken zon-
der vouwen. Met carbon is dat bijna
onmogelijk omdat het nauwelijks
rekbaar is. Het wrappen van bijvoor-
beeld een bumper met carbon raden
we de klant dan ook af”. Na twee uur
is het dak van de Saab gereed en dit
geeft de Saab een nog sportievere
uitstraling.

Panamera
Voor hun volgende wrapklus ver-
trekken Wouter en Arno naar Por-
sche Centrum Twente in Enter. “Een
van onze mooiste klussen van de
laatste tijd was deze Porsche Pana-
mera. Deze auto hebben we afgelo-
pen augustus helemaal mat zilver
gewrapped, schitterend. Maar wel
een enorme klus. We hadden er met
z’n tweeën drie dagen voor nodig.”
Nu heeft de voorbumper schade op-
gelopen en moet het lastigste deel
van de Porsche opnieuw in de mat
zilveren folie worden gewrapped.
“Zo’n voorbumper bevat allemaal
rondingen en inhammen voor de
koeling. Maar gelukkig is deze folie
in tegenstelling tot de carbonfolie
wel iets rekbaar.” 
Wouter en Arno gaan aan de slag. Ze
werken de folie eerst tegen het verti-

cale deel van de bumper. Daarna
wordt het lastiger. “De bumper valt
ver naar binnen, zowel in het mid-
den als bij de koplampen. Door de
ronding houd je folie over en dus
moeten we de folie zeer rustig ver-
werken. We maken de folie iets warm
zodat het flexibeler en makkelijker te
verwerken is. Maar vergis je niet, een
paar centimeter per uur voor deze
afwerking is geen uitzondering.” Het
kost dan ook een paar uur voor de
Panamera-bumper weer perfect af-
gewerkt mat zilver is.

Schadeherstel
Terug naar Marcel. De folie is zachter
dan autolak. Aan hem vragen we wat
de opties bij schade zijn. “De folie
voorkomt kleine schades op de auto-
lak zelf, maar is er zelf wel vatbaarder
voor. Mocht er inderdaad schade
zijn, dan is de enige oplossing het
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