Escolha a originalidade!

www.clipso.com

Pour la rénovation et la décoration,

clipso design®

Decorações impressas em grandes
tamanhos

Com sua coleção de imagens e usando a
mais nova tecnologia em impressão digital
de altíssima definição, clipso design®
permite que você decore suas paredes e forros
com fotos assinadas por talentosos artistas,
quadros de museus nacionais da França, ou
qualquer outra imagem de sua escolha.
Visite nosso site www.clipso.com descubra
nossas diferentes coleções.

Distribuidor Exclusivo
Email: diarco@diarco.com.br
Fone: +55(41)33763335
Web: www.diarco.com.br
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Embeleze suas paredes e forros com
clipso design®!

Simplesmente revolucionário!

Revestimentos inovadores
para paredes e forros

Te c n o l o g i a d e p o n t a
Adequado às suas necessidades
•		Acabamento impecável, aparência totalmente
uniforme
•		Largura de até 5,10m sem juntas ou costuras
• Instalação à seco em temperatura ambiente
•		Trabalho limpo e preciso (pouquíssimo distúrbio)
•		Rápida instalação, sem resíduos ou odores
•		Custo benefício inigualável

Antes

Depois

Construindo ou renovando
•		Para casas, lojas, restaurantes, hotéis, hospitais,
clínicas e muito mais
•		Se adapta a qualquer formato: arredondado,
angular ou ondulado
•		Spotlights, luminárias, sistemas de som,
sistemas de ventilação, sancas ou rosetas,
podem ser incorporados

Desenvolvido para lugares úmidos
Antes

Depois

•		clipso® é repelente à água
•		Não se deteriora mesmo em ambientes com cloro
•		Não cria bolhas nem rachaduras

Nível técnico altíssimo

Antes

Depois

•		Anti-estático, sem manutenção
•		Robustez e estabilidade incomparáveis
•		Compatível com perfis de alumínio, ABS, PVC, etc.
•		Otimização acústica (combinada com absorvedor
acústico)
•		Revestimentos plotáveis
•		Podem ser pintados e lavados
•		Retro iluminação pode ser incorporada
•		10 anos de garantia de fábrica
•		Fabricação francesa certificada ISO 9001

Respeito ao meio ambiente

Antes

Depois

•		Revestimentos sem PVC, ecologicamente corretos
•		Rótulo ecológico Oeko-Tex 100
•		Pontuação máxima (A+) pela melhora na
qualidade do ar interno
•		Livre de substancias cancerígenas (CMR) e
compostos orgânicos voláteis (COVs)

clipso sound®

Acústica, redução de ruídos
Ouça a qualidade!
No mundo atual é essencial ter qualidade
e conforto acústico, tanto em casa como no
trabalho.

Forros acústicos impressos

Tetos e paredes acústicas impressas

Paredes acústicas impressas

Paredes acústicas impressas

®

Após vários anos de intensa pesquisa, clipso
desenvolveu a linha de revestimentos acústicos
clipso sound®. Os 250.000 micro - furos
por m² do revestimento, mais um absorvedor
acústico, conferem aos revestimentos uma alta
performance acústica: αs = 1 – Rating: A *
Desta forma, ele absorve até 90% do ruído
(conversas, músicas, etc) melhorando o conforto
acústico.
A perfeita combinação de conforto e estilo.
* Nota calculada com base em um espaço plenum vazio, com 55mm
e 100mm de lã de vidro.

clipso translúcido®

Iluminação ambiente excepcional
Antes

Luz e vida andam lado a lado.

Depois

A iluminação define a aparência e a percepção
do espaço. Ela também cria uma atmosfera
específica e aumenta a nossa sensação de bemestar.
before

Os revestimentos clipso translúcido®
propagam até 70% da luz. Usado para backlight, mudanças de cores ou projeções, eles
criam um ambiente leve e aconchegante.
Venha para uma jornada pelo mundo de luz e
cores...

Caixas de luz suspensas impressas em back-lit

Forros impressos em back-lit

Paredes em back-lit com diferentes cores

elas suspensas impressas em back-lit

Paredes e forros em back-lit

