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I Love My City

Met veel pezier willen wij u kennis laten maken met I Love my City.  

I Love my City is exclusieve photoArt van steden in Nederland.

De afbeeldingen zijn zowel magisch als realistisch. Surrealistisch.  

De beelden lijken echt maar zijn dat niet. Ze stralen kracht uit en 

laten de stad spreken. Ware blikvangers in elk interieur.  

De afbeeldingen worden gecreëerd door middel van het 

samenvoegen van de meest iconische gebouwen van een stad en 

daarna opgewerkt tot een magisch realistisch kunstwerk.

Draag de trots van een stad uit met deze prachtige photoArts voor 

de aankleding van uw kantoor, bedrijf of woning. 

Natuurlijk is het mogelijk op een skyline geheel op maat te laten 

maken. Neem hiervoor contact met ons op.

In deze brochure ziet u voorbeelden hoe onze photoArt in diverse 

interieurs is toegepast.

Deze skyline van Amsterdam komt prachtig uit in deze sfeervolle 

bar van dit hotel. Het brengt het interieur tot leven.

AMSTERDAM



Mooie toepassing van de skyline van Utrecht in het kleurrijke 

interieur van deze loungebar. 

UTRECHT

Wand bij Nondejeu in Tilburg. De ramen én oude muur zitten in de print. Totaal 38 x 3,7 meter.

PhotoArt ‘s-Hertogenbosch in een vergaderruimte. Uitvoering dibond / Acryl.

Skyline Eindhoven op een wand in de slaapkamer.

Skyline Breda op de wand naar het liftenblok van het hotel.



Amsterdam Breda Eindhoven

‘s-Hertogenbosch Den Haag Maastricht

Rotterdam Tilburg Utrecht

Er zijn al diverse skylines beschikbaar van mooie steden in Nederland en er wordt hard gewerkt om deze steeds verder uit te breiden.  

Zit uw favoriete stad er niet bij? Neem contact met ons op en wij kijken of uw stad al op onze todo lijst staat. Of wij gaan voor u op pad! 
De mooiste Skylines van steden in Nederland



Wij leveren maatwerk

De skylines van I Love my City zijn aan te passen naar elk 

formaat en verhouding in diverse uitvoeringen: 

•      Kleurecht Walltex: een sterk soepel PVC materiaal, wat 

naadloos is aan te brengen. Brandwerend (klasse B1), 

duurzaam, licht- en kleurecht, kras- en stootvast.

•    Uitvoering op doek in combinatie met acoustic materiaal.

•      Uitvoering als photoArt op forex, dibond en acryl in 

museumkwaliteit (tot 3 meter breed).

In overleg met u kunnen wij een skyline geheel naar wens 

aanpassen.  

•      De lucht van dreigende wolken tot stalend blauw.  

Gebouwen weghalen of erbij plaatsen. Ook uw bedrijfspand.

•      De omgeving kan aangepast worden.  

Bijvoorbeeld gras, water, natuur  en wegen.

•     Verder is het natuurlijk mogelijk om de artworks in kleur 

aan te passen. Meer of minder kleur, zwart-wit of met een 

accentkleur.

I Love my City neemt al het werk uit handen.

•     Wij komen de wand op locatie inmeten.

•    Printen op een 12 kleurenprinter.

•    Montage en afwerking op locatie.

Mooi voorbeeld van een photoWand van Den Haag /Scheveningen

op een wand in een gemeentekantoor.

DEN HAAG



De skyline van Maastricht mooi geïntegreerd in deze statige ruimte .  

Buiten en binnen mooi verenigd als één geheel.

MAASTRICHT

Show your City 1.      Skyline op een wand in de gang/entree van een woonhuis.

2.   Skyline op een wand in een fitnessruimte.

3.      Skyline op een wand in de entree van een kantoorgebouw. 

4.      Skyline als photoArt in de uitvoering acryl aan de wand.

5.      Skyline op ronde liftschacht in een appartementencomplex. Lengte 15 meter.
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ilovemycity.nl

I Love my City  

Tel: 013-5421477 

www.ilovemycity.nl

info@ilovemycity.nl


