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SITA é um grupo de prestígio mundial que fornece 
soluções globais em tecnologia de informação e 
telecomunicações para a indústria do transporte 
aéreo.

A principal razão de escolhermos clipso 
é a flexibilidade de seus revestimentos e 
instalações. Esta flexibilidade é vista também 
na forma como se adapta a qualquer tipo de 
superfície e limitação técnica.

Graças à presença internacional da clipso e do 
profissionalismo de seus instaladores, podemos 
mostrar imagens da SITA em todos os nossos 
escritórios no mundo.

Nós estamos bastante satisfeitos com a qualidade 
dos revestimentos impressos. O projeto de 
comunicação foi realizado com sucesso.

Afinal, o maior valor agregado foi poder projetar imagens da empresa ao seu redor. No passado, era um 
investimento caro e restrito, mas agora nós encontramos a solução certa com a clipso. 

Testemunho de satisfação do Sr. Martin Bonny,
gerente de serviços da SITA, Suíça.

clipso design®

SITA – Suíça (parede impressa) Execução: Refecta

Soluções técnicas para todas as suas aplicações

clipso é um criador de idéias decorativas oferecendo uma gama completa de perfis e acessórios para criar, de 
forma muito simples, paredes e forros tensionados, áreas de comunicação e até mesmo objetos de decoração.

Para ter uma idéia de todas as aplicações possíveis, sugerimos uma visita ao nosso site www.clipso.com 
para conhecer nossas realizações e instalações.

1. Totem acústico plotado, Lezzi Sàrl show-room, Switzerland - Fitter: Lezzi Sàrl 2. Stand de decoração Espace Studio, feira EquipHotel , França - Designers: 
Elizabeth Leriche & Vasken Yéghiayan 3. Triptych frames, Empresa Sun Plaza, Roumania - Instalador e design: COS AG

TETOS PAREDES AZULEJO LIGHTBOXES MOLDURAS QUADROS PAINÉIS

STANDS TOTENS ANUNCIOS PLACAS DIVISÓRIAS TELAS CORTINAS



         

The Last Supper – Luxemburgo (molduras impressas) - Fotos: Andrès 
Lejona  -  Arquiteto: Miguel Cancio Martins -  Execução: Bert’Déco

Twynstra Gudde – Holanda (parede impressa retro iluminada)
Arquiteto: Kubik  -  Execução: I-OMS NL

Cozinha de bar – Suíça (parede impressa e forro standard)
Execução: CLIPSO

Belgatrade – Wattson – Deinz – Bélgica (forro impresso)
Execução: Mona Visa 
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CLIPSO Productions
5 rue de l’Église
68 800 Vieux-Thann
França

Email: info@clipso.com
Web: www.clipso.com
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*QUALIDADE DO AR INTERIOR

DistribuiDor Exclusivo

Email: diarco@diarco.com.br
Fone: +55(41)33763335
Web: www.diarco.com.br

Sítio de revestimento



clipso design®®
Impressões decorativas que ficam excelentes!



clipso design

DarDar - Roeselare - Bélgica (projeto acústico e impresso)
Arquiteto: Dtonic - Execução: Mona Visa

Sala de jantar -  Suíça (parede impressa)
Execução: Fontannaz W e PH Décoration

Introdução

Feito de trama de Poliéster revestida com Poliuretano, os revestimentos clipso são adequados para todos 
os estilos de arquitetura e quartos de todos os tamanhos e formatos. Graças à sua largura, que pode chegar a 
5,10m, os revestimentos clipso não tem equivalentes podendo ser instalados em uma única peça garantindo 
um perfeito acabamento sem recortes, soldas ou costuras.

Impressões decorativas em grandes formatos são 
fundamentais na decoração de interiores hoje. Toda 
a gama de revestimentos da clipso é plotável, 
com a exceção de alguns modelos.

Ecologicamente corretos e concientes do bem 
estar, os revestimentos clipso tem o certificado 
verde Oeko-Tex e certificado A+, na graduação 
maxima. Revestimentos livres de PVC e ftalato, sem 
substâncias carcinogênicas e compostos voláteis 
orgânicos(COVs).

Os produtos clipso respeitam as normas CE, e 
são feitos na França sob norma ISO 9001 e com 
insumos de origem na União Europeia. Esses 
certificados são provas que nossos produtos são 
de alta qualidade e atendem a todas as normas.      

Um serviço completo e personalizado

Precursor em impressão digital desde 2003, 
clipso tem seu próprio departamento clipso 
design® que oferece soluções turn-key e 
personalizadas.

clipso design® se adapta ao formato de 
qualquer imagem produzindo impressões de 
altíssima definição (acima de 300 dpi), garantindo 
um resultado estético excepcional.

clipso design® também oferece serviços 
extras para satisfazer suas necessidades:
• visualização do projeto no local da execução;
• adaptação de imagens ao tamanho da área;
• modificação de cores;
• retoques nas imagens.

clipso design® destina-se a todos os 
profissionais: artesãos, arquitetos, decoradores, 
designers, cenógrafos, etc.



Decorações impressas que realçam e embelezam seus ambientes

clipso design® imprime todo tipo de imagens de acordo com seus desejos.  Venha descobrir 
nossas variadas coleções visitando nosso site www.clipso.com. Os visuais propostos refletem 
tendências contemporâneas e são atualizados regularmente. Se por ventura você tem alma de 
artista, entre em contato conosco. 

1. Andernos Music Shop, França - Designer, instalador, fotografo: Marc Fauvel, M&S Décoration, Andernos les bains 
2. Sala de Reuniões, França - Artista: Téo Jasmin, foto Oiseau du Paradis 3. Clinica Bucal, France - Instalador: Spider 
Design 4. Club des Archis stand, França - Arquiteto: Agence Nuel - Instalador: Toiles&Déco – Obra de Arte: La Grande 
Odalisque - (C) RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Thierry Le Mage.

• Imagens da maior agência de fotos online

Shutterstock é a maior agência de fotos 
online que coloca à sua disposição 14 
milhões de imagens com enorme variedade 
como flores, paisagens, ilustrações, etc. 

• Imagens criadas por talentosos artistas 
que colaboram com clipso design®

Adicione um toque artístico aos seus 
ambientes com imagens feitas por talentosos 
artistas e fotógrafos como Teo Jasmin, 
PlanetObserver and Renaud Van Den Meeren.

• Suas próprias imagens

Faça parte da decoração imprimindo suas 
fotos de família ou seus próprios quadros! 
Para garantir que o resultado final alcance 
suas expectativas, as fotos devem ser de alta 
qualidade.

• Imagens de museus nacionais em parceria 
com clipso design®

Somos parceiros da agência de 
fotografia do French National Museums, 
clipso design® pode imprimir obras 
de arte dos museus franceses no tamanho 
indicado.
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Seu forro antigo
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Sua imagem Seu forro novo

Algumas fotos para mostrar o nosso trabalho

Sua  parede antiga Sua imagem Sua parede nova

clipso design® decora seus interiores com as mais 
belas obras de arte da França!NEW
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Para oferecer uma variada gama de decorações, clipso design® adicionou ma grande quantidade 
de imagens à sua coleção. De agora em diante, varias centenas de milhares de fotos de obras de arte 
de Museus Franceses(Louvre, Museu D’Orsay, etc) estão acessíveis para profissionais e publico em 
geral. Para ver as fotos, por favor mande seu pedido parao segunte e-mail: design@clipso.com ou ligue 
+33 (0)3 89 37 10 84.

Explore as obras de arte de grandes pintores!

1. Le Bassin aux nymphéas : harmonie verte - (C) RMN- Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski. 2. Allégorie de la vie 
militaire - (C) RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Franck Raux. 3. Danseuses bleues - (C) RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / 
Hervé Lewandowski. 
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