Em termos concretos: 11 paredes impressas e 1 forro, com
aproximadamente 90m², foram instalados em dois dias e meio por 2
pessoas (perfis – isolamento – revestimentos). Os 11 apartamentos
permaneceram reservados durante a instalação, já que foi executada
de forma tão rápida os transtornos foram praticamente nulos. Além
disso, os negócios seguiram como de costume sem qualquer prejuízo.
Esta foi realmente uma operação muito vantajosa. Nós fomos
surpreendidos pela apresentação final, que foi magnífica!

PAREDE IMPRESSA & FORRO STANDARD
Hotel Du Parc (França) – Arquiteto: Fabrice Antore – Fotos: Yann Revol

FORROS SUSPENSOS (QUADROS)
Restaurante Léopold (Suíça) – Arquitetura: Ti-gel – Execução: Decolab

único e com estilo

Nós escolhemos clipso na renovação e redecoração dos inúmeros
apartamentos do Hotel du Parc, simplesmente porque a instalação é
limpa e sem incômodos. Além disso, a variedade e os tons das cores
apresentadas se encaixaram perfeitamente nos nossos desejos.

‘‘

‘‘

O Sr. Jerome Mercier, proprietário do Hotel du Parc (Paris) e Sr.
Fabrice Antore, arquiteto, testaram e aprovaram a rápida instalação
dos revestimentos clipso.

Piscina (Bélgica) – Execução: Mona Visa – Arquiterura: Pieter Thooft
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Hotel & Restaurante

REVESTIMENTO IMPRESSO RETROILUMINADO

La Maison du Cygne (Bélgica)
Fotos: Luc Viatour - Instalação: Aenea Design Interior

Hotel Eiffel Park (França)
Fotos: Christophe Bielsa para hotel 7Eiffel – Execução: Silva Création

Hotel & Restaurante

Restaurante de empresa (Bélgica)
Arquitetura: Lineos-Chris Vantornout – Execução: Mona Visa

design & evolução

FORRO ACÚSTICO
Sala de reuniões (Turquia) - Execução: TTI Elektrik Elektronik

Showroom da empresa CCSE (Tailândia)
Execução: Grupo CCSE

FORRO RETROILUMINADO

FORRO PADRÃO
Hall de entrada (Turquia) - Execução: TTI Elektrik Elektronik

clipso, a solução ideal

para a decoração ou renovação dos ambientes
nas indústrias hoteleira e de restauração.

R

estaurantes
e
hotéis
são
associados ao bem-estar, harmonia
e tranqüilidade. Suas exigências
priorizam além da segurança, o
isolamento acústico e a estética. As
paredes e forros tensionados clipso
atendem completamente a estes
requisitos e se encaixam a este tipo
de estrutura, tanto novas como para
renovação.

clipso oferece a você uma vasta gama

de revestimentos: Standard, Color,
Pearlescent, Acoustic, Translucent,
Antibacterial*,
Dirt-repellent*,
Water-repellent*.
Todos
os
revestimentos clipso são plotáveis.

Graças à técnica patenteada de
instalação a frio, a colocação das
paredes e forros tensionados é rápida,
limpa e sem aborrecimentos (sem
cheiro, sem tempo de secagem, sem
necessidade de mudar os móveis).
Conseqüentemente,
otimiza
a
programação e limita o tempo de
execução do trabalho quando os
ambientes são muito utilizados.
Como exemplo, um quarto de hotel de
20m² poderá ser renovado (com paredes
e forros em gesso) em apenas um dia.
Isso proporciona uma eficácia máxima
para um resultado excepcional.

Tanto prático, como decorativo,
os
revestimentos
clipso são
perfeitamente adaptáveis a qualquer
espaço em seu estabelecimento:
restaurantes, áreas de recepção, salas
de reuniões, quartos, cozinhas, spas,
piscinas, bares, lounges, ginásios, etc.
Modernos, resistentes e com até 5,10
metros de largura, os revestimentos
clipso possuem certificado CE,
de acordo com os padrões atuais de
instalação de forros, rótulo ecológico
OEKO-TEX, e ainda a certificação
antibacteriana SANITIZED.

FABRICAÇÃO FRANCESA
CERTIFICADA ISO 9001.

Escolher os produtos clipso significa escolher soluções

ecologicamente corretas e altamente confortáveis, assim como
garantir conformidade com os padrões atuais e futuros!
* Não são plotáveis

Restaurante Miramar Crouesty (França)
Execução: MJPlafond Marc Jumeaux
Arquitetura: Nathalie Roux

ANTES

DEPOIS
Hotel Élysée (França)
Execução: MJPlafond Marc Jumeaux
Arquitetura: Nathalie Roux

ANTES

personalização & glamour

DEPOIS

