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25 LET NA ČESKÉM TRHU, 50 LET CELOSVĚTOVĚ
Máte dojem, že trh s materiály je nasycen a nic nového vás nepřekvapí? Rádi bychom vám představili designovou pnutou fólii Barrisol - primárně používanou na stropy a stěny v interiérech.

CO ZNAMENÁ BARRISOL

Nejedná se samozřejmě o klasickou fólii,
ale v podstatě o polyvinylovou fólii o nízké
hmotnosti, která se dá vytvarovat do libovolného tvaru a hlavně podsvítit. Lze z ní
vytvořit dokonale hladký, rovný podhled,
ale i prostorový objekt takových tvarů,
kterých žádný jiný materiál není schopen.
D použití Barrisolu je i jako řešení
Oblíbené
osvětlení daného prostoru.
Original Barrisol je nabízen v mnoha barevných provedeních a typech: lesklý,
matný, translucentní, saténový, zrcadlový, 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 je francouzský výrobek. Během 25 let působení na českém trhu jsme nainstalovali více jak
100 000 m2 podhledů a disponujeme tak mnoha zkušenostmi, díky kterým můžeme pomoci realizovat vaše návrhy a nalézt vždy optimální řešení.

Nečekané možnosti
D
Original Barrisol oceníte časem. Výrobce, francouzská firma NORMALU s. a., garantuje 10letou záruku na
všechny technologické sváry, stálost barev, materiálu a pevnost obvodového lemu harponu.
Využití Original Barrisol fólie je velmi široké:
Stropní podhledy – vytvoří naprosto rovný podhled, nebo naopak upravený do tvaru oblouků, vlnovek, klenby či zborcené plochy. Do podhledu je možno udělat jakýkoli prostup např. na vzduchotechniku nebo bodové
světlo, samozřejmostí je instalace klasického nebo halogenového osvětlení. Podsvícením potisknuté fólie lze
dosáhnout zajímavého světelného obrazu.
Svítidla - svítit mohou jak celé stropy nebo stěny, tak i jednotlivé
objekty.
Potisknuté fólie – na výběr jsou různé Creadesigny nabízené
výrobcem, nebo je možný realizovat potisk fólie dle vlastní fantazie
– výtvarná díla, fotografie aj.
Dekorace na přání zákazníka vyrobíme konstrukci, do které se
fólie napne a následně umístí do prostoru, nebo zavěsí.
Nasvícené 3D předměty - aktuálním trendem je umístění 3D
předmětu, fotky, umělých rostlin aj. za folii a bodově podsvítit.
Výhody materiálu:
snadno udržovatelný
odolný proti vodě a vlhku
rychlá a čistá montáž v jednotkách hodin
dokáže zakrýt technické rozvody a přívodní kabely
V lesklém provedení opticky zvětší prostor, v akustickém provedení podstatně sníží hladinu hluku.

D

Original Barrisol se výborně osvědčuje v nejrůznějších typech
interiérů. Má široké uplatnění v různých podobách a možnostech - od nasvětlených velkoplošných stropů, po hvězdné
nebe a spousty dalších originálních řešení. Barrisol se často
instaluje do kuchyní, obývacích prostor, chodeb a šaten.
Díky svým vlastnostem, zejména odolnosti proti vlhku, nabízí
perfektní řešení do koupelen, bazénů, wellness prostor.
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.
Na výběr je 95 odstínů barev a 7 povrchových úprav fólie.
Translucentní
Lesklé folie
Matné folie
Metalické folie
S potiskem
Zrcadlové
Se semišovou úpravou

100% klientský servis
POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ZAKÁZKY NA MÍRU
Vytvoření cenové nabídky
Zástupce společnosti můžete kontaktovat telefonicky, nebo mailem. Nemáte-li k dispozici projektovou dokumentaci stavby, zástupce se s vámi rád setká na místě realizace. Po úspěšném zaměření prostoru navrhne
vhodné řešení a připraví pro vás konkrétní cenovou nabídku odpovídající náročnosti a velikosti prostoru, kde
bude fólie použita.
Složitost zakázky vždy závisí na tvaru stropu / stěn a stavební připravenosti prostoru, tak jako na požadavku
finálního tvaru.
Finální zaměření a výroba
V případě odsouhlasení cenové nabídky je každý prostor před výrobou fólie finálně zaměřen. Original Barrisol
fólie jsou vyráběny na míru, jakákoliv odlišnost může způsobit těžkosti při montáži.
Samotná výroba probíhá přímo ve Francii ve výrobních prostorách Barrisolu.
Výroba a montáž fólie je realizována do 4 týdnů od zaměření prostoru.
Montáž lišt a fólie
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, také z důvodu zvýšení pevnosti při
neustálém pnutí fólie. Samotná instalace Barrisolu se provádí za tepla - prostor se vyhřívá na teplotu okolo 50°C.
Instalace je prováděna vlastním týmem techniků, kteří mají letité zkušenosti a požadovanou zručnost.
Montáž originál Barrisolu mohou vykonávat pouze technici s ověřeným certifikátem od Barrisolu,
kteří prošli školením ve Francii!

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 nejvhodnější materiály pro konkrétní projekt.
D
 okumentace projektu
Spolupracujeme s vaším architektem/designérem na
zapracování Barrisolu do výkresové dokumentace, vytváříme cenovou nabídku dle vybraného řešení.
P
 rofesionální montáž
Certifikovaný montážní tým zabezpečí profesionální a rychlou montáž.
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