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Een metalen 3D schilderij is uniek en heeft goede eigenschappen. Zo passen 
deze schilderijen zowel in een landelijk, industrieel als modern interieur.

Deze stoere schilderijen hebben een stevige metalen basis waarop - door 
kunstenaars en middels handwerk - metalen delen worden aangebracht die 
zorgen voor een drie-dimensionaal effect. De afwerking is vintage. Het 
schilderij heeft een oude uitstraling door roest en een verweerde verflaag.

De schilderijen worden exclusief geproduceerd voor Signs USA en hebben 
allen een raakvlak met (het oude) Amerika.

Roy’s Motel Café, Route 66, California USA. 120 x 80 cm

Route 66
gaspump

80 x 120 cm

Live to Ride, Ride to Live
California US101. 90 x 120 cm
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Route 66 logo in colors of USA flag. 100 x 100 cm

Racecar. Nascar. Daytona Beach, Florida, USA. 110 x 55 cmGrand Prix Formule 1, Indianapolis USA. 120 x 80 cm

‘I tasted salt in Bonneville’, Utah USA. 120 x 80 cm

Motor with USA flag. 110 x 75 cm
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New York Skyline with full moon. 120 x 80 cm Hotel Paris in Las Vegas, Nevada USA. 120 x 80 cm

California Dreaming USA. 120 x 80 cm

Golden Gate Bridge, 
San Francisco, 

California USA. 120 x 80 cm
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3D METAL 
PAINTINGS 

Deze metalen schilderijen zijn met zorg gemaakt. De details maken 
het schilderij uniek. 

Omdat de schilderijen met de hand worden gemaakt (schilderen, 
lassen, slijpen, schuren, nabewerken, etc.) is geen enkel schilderij 
hetzelfde en kunnen daarom iets af wijken van de foto. Het voor-
deel is dat het schilderij daardoor een exclusief exemplaar is.

De metalen schilderijen zijn stevig en licht in gewicht.

New York Taxi - ‘Yellow Cab on Wall Street’. 120 x 80 cm

US Airforce. 
100 x 100 cm

Aircraft with USA flag 
120 x 90 cm
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De Amerikaanse thema’s nodigen uit tot leuke gespreks-
onderwerpen. De schilderijen gaan over New York, rodeos, 
Route 66, de mooie Amerikaanse natuur, de filmindustrie 
van Hollywood, auto’s, vliegtuigen en motoren, Las Vegas, 
het zonnige Californië, de muziek, authentieke ambachten 
en niet te vergeten.... de liefde.

De schilderijen hebben een stoer formaat. Niet klein en 
ook niet opzichtig groot. Een vriendelijk formaat die in de 
meeste interieurs goed tot zijn recht komt.

Longhorn and windmill in Wyoming USA. 120 x 80 cm

Horse in Monument Valley, Arizona USA. 120 x 80 cmBuffalo skull. 
Custer Sate Park, South Dakota USA. 100 x 100 cm

Cowboy on rodeo horse. Oklahoma USA  90 x 120 cm
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Charlie Chaplin.
Hollywood movie star
100 x 100 cm

Barber shop
100 x 100 cm

LOVE
100 x 100 cm

Vintage uitstraling door roest en
 verw

eerd
e verf

Guitar USA. 120 x 80 cm
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De metalen 3D schilderijen in deze brochure 
is een greep uit onze totale collectie.

Kijk eens op de website

www.wall-art-usa.com 
voor het gehele aanbod aan 

exclusieve 3D ‘metal paintings’.

Hand Made • Premium quality


