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Decor Snow er vores mest populære produkt. Store, lette snefnug skaber den perfekte illusion af sne, der 
falder og dækker alle overflader. 
Foss Decor Snow er det mest realistiske kunstsne på markedet – når sneen daler, er Foss Decor Snow faktisk ikke 
til at skelne fra ægte sne. Derfor bruges den i stort omfang i tv, film, teater og reklame- og modefotografi. Vi 
nævner i flæng (og med slet skjult stolthed): James Bond-film og Phantom of the Opera 
 

Decor Anti-Draft Snow er en smule tungere end de andre Foss Decor snetyper og derfor ideel til 
udstillingsvinduer og andre områder, hvor der kan være træk. Anti-draft bliver liggende og illuderer perfekt alt fra 
et tyndt lag julesne til en stor snedrive. 
 

Decor Iris føjer et lille drys af funklende eventyr til alle former for dekoration eller udstilling med sin 
uimodståelige glitren. Et fint drys over en af de andre Foss Decor snetyper … det er ren Disneyland. 
 

Decor Colour er den velkendte dekorationssne i flere farver. Kun fantasien sætter grænser for brugen. Hvad 
med gul sne til påskeudstillinger, for eksempel? Standardfarven er sort, og den er blandt andet blevet brugt som 
vulkanaske. Vi producerer gerne andre farver på bestilling. Kontakt os venligst for et tilbud. 
 

Decor Powder er et ekstra fint snefnug, perfekt til mindre dekorationer eller overflader, som skal have et 
lag fin sne eller frostsne. 
 
 
Decor Snow er markedets mest virkelighedstro og fleksible serie af produkter inden for kunstig sne til 
dekoration og indendørs brug. Decor Produkter bruges i udstillingsvinduer og til andre udstillings- og 
butiksdekorationer. Netop fordi den er så livagtig, bruges Decor i stort omfang i tv, film, teater og reklame- og 
modefotografi. 
 
Foss Decor sne har udgjort det overraskende indslag i store diskoteksfester, dalet ned over James Bond og skabt 
stemning i Phantom of the Opera, både på film og teater verden over. 
 
Foss Decor sne kan nemt støvsuges op efter brug og er helt ugiftig. 
Foss Decor Snow er opfundet af nysgerrige og nyskabende mennesker, og vi arbejder hele tiden for at udvikle 
kreative Foss Decor Produkter. Derfor glæder vi os over de opfindsomme måder, vores kunder bruger Foss Decor 
Snow på. SnowFoss A/S vil også meget gerne høre fra jer, der har fotos, som I mener kan inspirere andre. 

Decor produktdata 

Decor Produkter er alle polyetylen-baseret med undtagelse af Foss Decor Iris, som er fremstilet af en kopolymer 
med næsten samme egenskaber og sammensætning som polyætylen. 

Decor Produkter er alle sammen fremstillet af de mest miljøvenlige plasticmaterialer, der findes, og deres 
polyætylenkomponent nedbrydes totalt under forbrænding uden at afgive forurenende gasarter.  

Decor Produkter er allergifri. De er også kemisk inaktive og kan derfor betragtes som ikke-kræftfremkaldende. 

Decor Produkter er ikke brandfarlige. En brændende tændstik eller cigaret vil ikke antænde produktet, når det 
først er fjernet fra emballagen. 

Decor Produkter skal som alle andre plasticprodukter håndteres korrekt. Produkterne bør ikke 
indtages eller indåndes. Sluges ved et uheld noget, vil Foss Decor Produkter ikke skifte karakter eller 
udvikle farlige syrer.  


