Sr Bernard Voisin
Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Groupe MCP

‘‘

‘‘

Nós escolhemos os revestimentos acústicos clipso porque, ele
permite a redução do tempo de reverberação no ambiente e oculta nosso
sistema de alto-falante, além disso, a montagem foi extremamente
rápida; outra das incontestáveis vantagens da clipso. A aparência
dos tecidos, tanto quanto dos perfis, é realmente única.
Resumindo, estamos satisfeitos pela execução impecável do pedido, a
entrega e a instalação. Nós seguramente recomendamos os produtos
clipso!
Sr. Florian Schmid
Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo SchwörerHaus KG

an impeccable aesthetic finish

Nós descobrimos os revestimentos clipso em uma pesquisa pela
internet. Buscávamos principalmente técnicas de forro com instalação
à seco, portanto sem pintura, e com flexibilidade suficiente para se
ajustar aos diversos tamanhos de nossas casas de madeira. Também
precisávamos de uma instalação fácil e rápida que pudesse ser executada
pela nossa equipe de instalação.
Estamos totalmente satisfeitos com o serviço, qualidade no seu
acompanhamento, implicações técnicas e entregas pontuais.
Quanto ao produto, a disponibilidade da clipso em termos de R&D
respondeu totalmente às nossas expectativas, além disso, o resultado
é perfeito para forros que irão durar muito mais tempo e sem nenhuma
fissura.

‘‘

‘‘

Atualmente a clipso trabalha em parceria com o Grupo MCP (França)
e SchwöererHaus KG (Alemanha) especialistas em construções
modulares e sustentáveis.
Os revestimentos e perfis clipso para paredes e forros se encaixam
perfeitamente neste conceito contribuindo para o grande sucesso deste
tipo de residência.
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Construção modular

DECORAÇÃO DE PAREDE

Show-room casa de chá (Alemanha) - Forros CLIPSO
Execução: SchwörerHaus KG, Jürgen Lippert

Show-room residência Modulife (França) – Paredes e forros CLIPSO
Execução: Grupo MCP, tecnologia Modulife – Foto: Erick Saillet

Construção modular

Show-room residência Modulife (França) – Paredes e forros CLIPSO
Execução: Grupo MCP, tecnologia Modulife – Foto: Erick Saillet

Uma solução ecológica e sustentável

CONTRUÇÃO DE AMBIENTE RESIDENCIAL MODULAR
Show-room residência Modulife (França) – Paredes e forros CLIPSO
Execução: Grupo MCP, tecnologia Modulife – Foto: Erick Saillet

CONSTRUÇÃO DE ÁREA PROFISSIONAL
Show-room casa de chá (Alemanha) - Forros CLIPSO
Execução: SchwörerHaus KG, Jürgen Lippert

clipso, a solução ideal

para projetos de construções modulares
com enfoque ambiental.

O

aumento do sucesso e da reputação
dos nossos produtos tornou a clipso
O
fabricante
de
revestimentos
tensionados sem PVC para paredes
e forros. clipso é um dos grandes
protagonistas e líder mundial no ramo.

• Perfeitamente projetado para a
decoração e renovação de interiores,
os revestimentos clipso podem se
adaptar a todas as situações.
• clipso oferece uma vasta gama de
revestimentos funcionais e decorativos
que melhoram o conforto dos ocupantes:
standard, colorido, brilhante, acústico,
translúcido, antibacteriano, repelente à
sujeira e repelente à água.
• A técnica de instalação da clipso
minimiza o impacto ambiental, já que
é instalado à seco e à temperatura
ambiente (diferente de forros feitos
em PVC flexível, que precisam ser
aquecidos), é rápida (não precisa
esperar a secagem do gesso/reboco
pra lixar e pintar) e limpa (sem pó ou
manchas de pinturas).

Você é um construtor residencial
(residência modular, tradicional ou préfabricada, apartamentos, escritórios,
etc.) procurando A solução que melhor
atende suas especificações? Nós
podemos oferecer uma rápida e fácil
instalação, um serviço ecologicamente
correto, preços competitivos, um
acabamento
estético
impecável,
conformidade com os padrões e
adaptação às limitações técnicas.
Os produtos clipso oferecem
vantagens interessantes que podem
se adaptar às suas necessidades
específicas:

• A solução proporciona uma economia
significante (menos mão-de-obra) para
cada projeto realizado, garantindo
assim um valor agregado para o seu
empreendimento.
• Os revestimentos clipso são
livres de substancias tóxicas (CMR) e
compostos orgânicos voláteis (VOCs)
garantindo a você melhor qualidade do
ar no ambiente.
• Como prova de sua excelência,
segurança e conformidade, os produtos
clipso possuem os certificados
em CE, IMO e Sanitized, com rótulo
ecológico Oeko-Tex e A+ (nota máxima).

Fabricação francesa certificada ISO 9001 com matéria prima de
origem da União Européia.

Escolher os produtos clipso significa escolher soluções
ecologicamente corretas e altamente confortáveis, assim como
garantir conformidade com os padrões atuais e futuros!

TRANSFORMAÇÃO DE PRÉDIO INDUSTRIAL EM LOFTS

instalação fácil e rápida

TRANSFORMAÇÃO DE CONTAINERS EM APARTAMENTOS

