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Představujeme designovou pnutou fólii Barrisol vhodnou na stropy a stěny v interiérech. Lze z ní vytvořit doko-
nale hladký, rovný podhled, ale i prostorový objekt takových tvarů, kterých žádný jiný materiál není schopen. 
Oblíbené použití Barrisolu je i jako řešení osvětlení daného prostoru.

 CO ZNAMENÁ BARRISOL
Nejedná se o klasickou fólii, ale v podstatě o polyvinylovou fólii o nízké hmotnosti, která se pomocí lišt a kon-
strukcí formuje do libovolného tvaru. Její hlavní výhodou je také možnost podsvícení.
Original Barrisol je nabízen v mnoha barevných provedeních a typech: lesklý, matný, translucentní, saténový, zr-
cadlový, akustický, potištěný dekorem. Má unikátní vlastnosti, jednoduchou údržbu a dlouhou životnost – záruka 
10 let. Každý prostor, kde je použit, se vždy stává něčím jedinečným.

Original Barrisol fólie jako jediná na českém trhu splňuje všechny požární a hygienické předpisy a atesty, je drži-
telem certifikátu EN14716:2004 a neobsahuje zdraví škodlivé ftaláty.
Výrobce, francouzská firma NORMALU s. a., garantuje 10letou záruku na všechny technologické sváry, stálost 
barev, materiálu a pevnost obvodového lemu harponu. Výroba probíhá přímo ve Francii ve výrobních prostorách 
Barrisolu. Zakázka je vyřízena (vyrobena a instalována) do 4 týdnů od zadání parametrů.

Tradice

25 LET NA ČESKÉM TRHU, 50 LET CELOSVĚTOVĚ

Vodafone Digital symbio

Pnuté stropní podhledy značky Barrisol jsou francouzským výrobkem. Ve Francii jsou 
používány již 30 let. Je to 30 let zkušeností, které od roku 1992 využívá i naše firma
CS Lyon Praha spol. s r.o., výhradní zástupce této značky pro Českou a Slovenskou 
republiku. Barrisol se výborně osvědčuje v nejrůznějších interiérech (v soukromých 
bytech, hotelích, bankách, restauracích, ale například i v bazénech, protože dokáže 
neuvěřitelné efekty, ale umí vytvořit i klidné, intimní prostředí).

Barrisol je polyvinylová fólie, která se za tepla vypíná do obvodových lišt. Tyto lišty
se připevní po obvodu místnosti nebo zvoleného prostoru a do nich se napne fólie, která 
byla vyrobena ve Francii přesně na míru. Přizpůsobí se jakémukoli tvaru stropu
a jakémukoli prostředí. V křivkách a barvách dokáže vypadat velmi efektně. Ale dokáže 
vypadat i jako klasický strop, jen s tím rozdílem, že je ideálně rovný.

Stropní podhledy Barrisol nabízejí architektům a dekoratérům širokou škálu možností.
Tyto podhledy lze libovolně tvarovat, vytvářet vlnovky, oblouky, klenby, či zborcené 
plochy, které z jiných materiálů nelze vytvořit.
Na výběr je 95 odstínů  barev a povrchů (matných, saténových, zrcadlících, transparent-
ních, s efektem metalízy nebo semiše). Do podhledů je možno nainstalovat klasické 
i halogenové osvětlení. Nasvícením zespoda je možno dosáhnout různých barevných 
efektů. Podhledy je také možno prosvítit zevnitř.

Barrisol je antistatický, nehořlavý, hygienický, recyklovatelný, velmi praktický, odolný 
proti vlhku, snadno udržovatelný, má tvarovou paměť, jeho montáž je rychlá a čistá, 
nezatíží stávající stropy, dokáže zakrýt elektrické či jiné rozvody umístěné nad ním,
v případě opravy těchto rozvodů je možno jej demontovat a opět namontovat.
V lesklém provedení opticky zvětší prostor, v akustickém provedení podstatně sníží hladinu 
hluku.

Barrisol je materiál nehořlavý, splňuje ustanovení § 10 Zákona č.22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky. Certifikát, který mu byl udělen potvrzuje,
že je zaveden a udržován systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN.
Výrobce, francouzská firma NORMALU s.a., i Váš dodavatel garantují desetiletou 
záruku na všechny technologické sváry, stálost barev a materiálu a pevnost obvodového 
lemu harponu.

Významné realizace podhledů Barrisol v České republice: Hala v Tančícím domě
na Rašínově nábřeží v Praze, Kongresový sál v Hotelu InterContinental v Praze,
restaurace a denní jídelna Parkhotelu v Praze 7, hala České spořitelny v Českých 
Budějovicích, prostory Komerční banky na Národní třídě v Praze, bazén v Hotelu 
Sen v Senohrabech, bazén v Hotelu Richmond v Karlových Varech a v mnoha 
dalších lázeňských domech karlovarských, mariánskolázeňských a jihočeských, Casino 
Bohemia v Kongresovém paláci v Praze, hala autosalónu Ford Charouz v Žebráku, 
cirkusové šapitó v přijímací hale dětského oddělení nemocnice v Praze Motole, vstupní 
hala do Multikina na Zličíně v Praze. Vedle těchto  veřejných zakázek existují zajímavé 
realizace podhledů Barrisol v interiérech soukromých klientů, kteří se na nás díky 
zkušenostem s naší firmou a díky vynikajícím vlastnostem podhledů opakovaně obracejí 
s novými zakázkami.

 POŽÁRNÍ KLASIFIKACE
(B - nepodporuje šíření plamene / S1,S2 - únik splodin / d0 - při hoření neodkapává)



D

Na výběr je 95 odstínů barev a 7 povrchových úprav fólie. 
 Translucentní 
 Lesklé fólie 
 Matné fólie 
 Metalické fólie

 S potiskem 
 Zrcadlové 
 Se semišovou úpravou

Translucentní fólie propouští až 50 % světla a často tak nahrazují běžné osvětlení, či imitují denní světlo. 
Podsvítit je lze celoplošně, obvodově, nebo lokálně. Do podhledů z neprůsvitné fólie se instalují bodová, nebo 
závěsná světla upevněná na pomocné konstrukci pod fólií. Fólie v lesklém provedení opticky zvětší prostor, 
v akustickém provedení podstatně sníží hladinu hluku.

Výhody a typy fólie

Prostupnost světla Stupeň odrazu

Barrisol fólie je odolná proti:
 působení vody (slané i sladké)
 solím mědi
 rentgenovým paprskům

 15% kyselině sírové
 10% kyselině dusičné. 

Další výhody:
 netoxická
 sterilizovatelná
 snadno omyvatelná

NORMA: ASTM E903 - NF EN410

Výborně se osvědčuje v různých typech interiérů, jako jsou:
REZIDENČNÍ PROSTORY (kuchyně a obývací prostory, koupelny, chodby, šatny…) 
KOMERČNÍ PROSTORY (recepce, wellness a spa studia, hotely, banky, restaurace, obchody…) 
VEŘEJNÉ PROSTORY (bazény, muzea…)



Osvětlení

 Speciální osvětlení (nasvícené 3D předměty 
umístěné mezi translucentní fólii a zdroj světla)

 Obvodové podsvícení (translucentní fólie)  Plošné podsvícení (translucentní fólie)

  Vestavná svítidla (translucentní fólie)

  Speciální osvětlení (potištěná translucentní 
fólie)

DRUHY OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
 Zapnout/vypnout varianta (klasické vypínače)
 Varianta pro stmívání (drátové / bezdrátové řešení)
 RGB varianta (drátové / bezdrátové řešení)
 Varianta pro speciální sofistikované systémy (mobilní telefony, tablety, PC)
 Automatické ovládání čidla (pohybu, přítomnosti, soumraková)

 Bodové podsvícení (translucentní fólie)
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Využití 

Dekorace na přání zákazníka vyrobíme konstrukci, do které se fólie 
napne a následně umístí do prostoru nebo zavěsí.

Svítidla – svítit mohou jak celé stropy 
nebo stěny, tak i jednotlivé objekty.

Stropní podhledy – vytvoří naprosto rovný podhled, nebo naopak upravený do tvaru oblouků, vlnovek, klenby 
či zborcené plochy. Do podhledu lze udělat jakýkoli prostup, např. na vzduchotechniku, nebo bodové světlo, 
samozřejmostí je instalace klasického nebo halogenového osvětlení. Podsvícením potisknuté fólie lze dosáhnout 
zajímavého světelného obrazu. 

Potisknuté fólie – na výběr jsou různé Creadesigny nabízené 
výrobcem, nebo je možné realizovat potisk fólie dle vlastní fantazie: 
výtvarná díla, fotografie aj. 

Nasvícené 3D předměty – aktuálním 
trendem je umístění 3D předmětu, fotky, 
umělých rostlin aj. za fólii a bodově pod-
svítit.
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1) UŽITNÝ ZÁMĚR pro danou místnost
2) ROZMĚRY instalace
 HLOUBKA od stropu k fólii
3) TYP OSVĚTLENÍ – plošné / obvodové /jiné 
4) BARVA OSVĚTLENÍ:
 bílé osvětlení v odstínu : studené - neutrální - teplé
 RGB - barevné osvětlení
 Kombinace 
5) STÁVAJÍCÍ STAV kabelových rozvodů

Povrch, na který má být provedena instalace LED, 
musí být upraven tak, aby byl zcela neprašný 
(upravený penetrací atd).
Povrch je třeba před instalací LED uvést do 
jednolitého, bez žádných výstupků a nerovností.

Co je nutné znát pro návrh osvětlení: 

150 cm
140 cm

162 cm
150 cm

214 cm
200 cm

235 cm
220 cm

256 cm
240 cm

 INSTALACE BARRISOLU

Fólie se upevňuje do obvodové lišty z hliníku, kterou se daný prostor osadí. Pro speciální řešení je někdy 
potřeba pro lištu vyrobit pomocnou konstrukci pro dosažení požadovaného tvaru a také z důvodu zvýšení 
pevnosti při neustálém pnutí fólie. Fólie jsou skladovány v rolích určitých šířek. Při požadavku na větší šířku 
se fólie k sobě svařují.
Maximální plocha vcelku i za použití svařování je 50 m2, při větší ploše je potřeba použít dělící lištu.

Barrisol má největší nabídku lišt na trhu. Mimo dělících lišt se často používají lišty lámací pro dosažení 
požadovaného tvaru. 

 ŠÍŘE DODÁVANÝCH TRANSLUCENTNICH FÓLIÍ

(2)

(1) šíře role při natažení. Z této míry se vychází při navrhování osvětlení.
(2) základní šíře role

 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
Minimální hloubka od stropu k fólii:
 plošné podsvícení – 100 mm
 obvodové podsvícení – 80 mm

 bodové podsvícení – 100 mm
 vestavná bodové osvětlení – dle hloubky svítidla

(1)

Samotná instalace Barrisolu se provádí za tepla,  
prostor se vyhřívá na teplotu okolo 50°C.



D

Lišty

UMG, Architekti: M. Deyl, J. Šesták

CS Lyon Praha spol. s r.o., Vysočanská 556, 190 00 Praha 9 Prosek, tel: 272 773 339, 340
fax: 272 773 332, mobile: 731 449 349, email: jiri.karvanek@barrisol.cz, www.barrisol.cz
AKSA s.r.o., Vejrostova 4, 635 00, Brno, tel./fax: 546 212 949

Volit můžete ze dvou typů obvodových lišt. Lišta viditelná je plastová, 3 cm široká 
stan-dartně je bílá, na přání je možno ji dodat ve zvolené barvě stropu. Skrytá lišta 
Star je hliní-ková. Při jejím použití po obvodu místnosti vzniká pouze sedmimilimetrová 
spára, buď černá, nebo bílá, která však při zběžném pohledu zcela uniká pozor-
nosti.

Klasická viditelná lišta plastová

Skrytá lišta Star stropní hliníková

řez

řez

Showroom Scott, Architekt: M.Deyl

Skrytá obvodová lišta Star, stropní hliníková

m
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00

 m
m

rovina

obkladVytvoření dvou úrovní stropu - kopírováním stávajícího stropu

Profils & éléments 
Ref. : B 350/01  Lisse aluminium - 
Aluminium track  /  poids - weight : 0.235 kg/ml

31

8

10
Ref. : BMS 340/01  Ministar®  Lisse aluminium - Aluminium 
track / poids - weight : 0.207 kg/ml

31

8

5

Ref. : BMS 340/11  Ministar®

Lisse aluminium - Aluminium track  /  poids - weight : 0.200 kg/ml
Ref. : BMS 345/06  Ministar®

Lisse aluminium - Aluminium track  /  poids - weight : 0.859 kg/ml
30mm

33mm

5mm

Ref. : BMS 345/20  Ministar®

Lisse aluminium - Aluminium track  /  poids - weight : 1.241 kg/ml

Ø 30

11.48

Ref. : BS 350/02  Séparateur aluminium - 
Aluminium separator  /  poids - weight : 0.537 kg/ml

13

60

25

Ref. : BS 350/03  Séparateur d’angle aluminium - Aluminium 
separator for corner  /  poids - weight : 0.431 kg/ml

38

36

13

Ref. : BS 350/04
Lisse aluminium - Aluminium track  /  poids - weight : 0.294 kg/ml

15

33

13
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Lišta Star Lišta Ministar

LED osvětlení



Barrisol home
V roce 2015 byla založena divize Barrisol home, která je 
zaměřena zejména na rezidenční projekty. Divize Barrisol 
home je přímým distributorem Original Barrisol folií v České 
republice. 
  Profesionální poradenství

Náš tým odborně poradí a pomůže po celou dobu trvání 
projektu. Navrhneme kompletní řešení a zvolíme nejvhod-
nější materiály pro konkrétní projekt. 
  Dokumentace projektu

Spolupracujeme s architektonickými ateliéry ohledně za-
pracování Barrisolu do výkresové dokumentace. Na zákla-
dě vybraného řešení zpracujeme cenovou nabídku. 
  Profesionální montáž

Certifikovaný montážní tým zabezpečí profesionální a rych-
lou montáž. Montáž originál Barrisolu mohou vykonávat 
pouze technici s ověřeným certifikátem od Barrisolu, kteří 
prošli školením ve Francii!
  Školení

Nabízíme pravidelné školení v prostorách našeho showro-
omu v Klíčanech. 

Tomáš Čihák
+420 602 549 243
cihak@1bwg.com

Mgr. Pavel Slezáček
+420 731 936 453
pavel.slezacek@1bwg.com

Mgr. Anton Kozych MBA
+ 420 774 141 777
anton.kozych@1bwg.com

www.barrisolhome.cz
www.originalbarrisol.cz

Kontakty


