Een revolutionair systeem !

Innoverende wanden plafondbekleding

Vooruitstrevende technologie
Aangepast aan uw behoeften
• Vlekkeloze afwerking, perfect homogene
oppervlakken
• Naadloos tot 5 meter breedte
• Snelle en schone montage (minimale hinder
tijdens de werkzaamheden)
• Koud opgespannen
• Ongeëvenaarde prijs / kwaliteit verhouding
• Snel te installeren, zonder vuil en geur

Nieuwbouw of renovatie
Voor

Na

•		Voor woningen, kantoren, winkels, restaurants,
hotels, ziekenhuizen...
•		Aanpasbaar aan alle wand- en plafondtypes
(schuin, afgeronde hoeken enz.)
•		Mogelijkheid tot inbouwen van spots,
verlichtingselementen, luidsprekers,
ventilatieroosters, sierlijsten, enz.

Geschikt voor vochtige ruimtes

Voor

Na

•		CLIPSO® is vochtwerend
•		Verkleurt niet, ook niet in chloorrijke omgeving
•		Geen blaasvorming, scheurt niet

Advanced Technology
•
•
•
•
•
•
Voor

Na

•
•
•
•

Antistatisch, onderhoudsvrij
Buitengewoon sterk en stabiel
Toepasbaar met Aluminium, ABS, PVC profielen
Thermisch en akoestisch isolerend (in combinatie
met een geluidsabsorberend materiaal)
Printbaar, overschilderbaar, afwasbaar
Translucente bekledingen
voorachtergrondverlichting en lichtverspreiding
10 jaar garantie
ASTM E85 Class A fire rating
Geen vrijkomende gassen, geen toxische
chemische ingrediënten en geen VOC’s
ISO 9001 gecertificeerd

Milieuvriendelijk

Voor

Na

• Milieuvriendelijk (vrij van PVC)
• Oeko-Tex Standard 100 groen label
• A+ Label (hoogste score) voor een
verbeterde waliteit van de binnenlucht
• Vrij van kankerverwekkende stoffen(CMR)
en vluchtige organische stoffen (VOC)

clipso sound®

Akoestisch comfort
Wat een aangename akoestiek!
Vandaag de dag is het een luxe om te kunnen
wonen en werken in een akoestisch aangenaam
en comfortabel leefklimaat.
CLIPSO Sound® is de vrucht van jarenlang
onderzoek. Dankzij 250 000 microperforaties
per m2 in verbinding met geluidsabsorberend
materiaal geven hoge akoestische prestaties
αs = 1 – Rating: A *.
CLIPSO Sound® absorbeerd tot 90% van alle
geluid (stemmen, muziek, galm, ...) voor een
betere akoestisch comfort.

Akoetisch geprinte plafonds

Akoestisch geprinte wanden en plafonds

Akoestisch geprinte wanden

Akoestisch geprinte wanden

Comfort en esthetiek gaan hier hand in hand.

* Berekend op basis van een lege plenum van 55mm,
en 100mm glaswol

clipso translucent®

Ambiante verlichting
Voor

Licht betekent leven!

Na

Het is één van de meest invloedrijke factoren in
het creëren van een specifieke interieur sfeer.
CLIPSO Translucent® materiaal verspreidt tot
70% van het licht. Backlight de doorschijnende
stof met verschillende belichting opties om een
unieke look te creëren. Maak extra indruk met
behulp van wisselende kleuren LED’s.
Laat jezelf meevoeren in een wereld van
kleur en licht.
Geprinte lightboxes

Geprinte backlight plafonds

Backlight wanden met wisselende kleuren

Geprinte backlight frames

Backlight plafonds en wanden

Kies originaliteit !

Pour la rénovation et la décoration,

clipso design®

Printdecor in groot formaat
Geef uw wanden en plafonds een edele
uitstraling met CLIPSO Design® !
CLIPSO Design® printwanden en printplafonds
worden gerealiseerd met behulp van moderne
hoge resolutie digitale druktechniek op
basis van een collectie foto’s van talentvolle
designers, foto’s van de nationale musea van
Frankrijk of aan de hand van gelijk welke
afbeelding van uw eigen keuze.
We nodigen u uit om onze grafische database
te bezoeken op www.clipso.com
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