EURODESIGN

TROEVEN +
6 grafische
mogelijkheden
Karakter en esthetiek

Geef uw
plafonds
allure!

Visuele eenheid tussen
plafondpanelen
en profielen in
EuroColors

Cubes Noir | C1

Ombelle Ardoise | O1
2

EURODESIGN, motieven op het
plafond, voor nog meer karakter!
Grafische designs en een personalisatie van ruimtes met motieven zijn helemaal in. In het
verlengde van het nieuwe behangpapier en de cementtegeltjes die muren en vloeren sieren,
roepen de nieuwste trends nu ook het plafond uit tot nieuw terrein voor creatieve expressie.
Voortaan kunnen er motieven in worden opgenomen en kan er worden gespeeld met
combinaties en contrasten om bepaalde ruimtes te accentueren, naar voren te brengen of
af te bakenen.
Zo verkent Eurocoustic geometrische, poëtische en futuristische stijlen, elk in twee opties
afgeleid van het EuroColors kleurenpalet, om uw interieurprojecten nog meer karakter te geven.

Cubes Zinc | C2
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Bayadère Aluminium | B1

HET EURODESIGN AANBOD PRAKTISCH

Het EuroDesign-gamma is verkrijgbaar:
• In het assortiment Tonga® (kantafwerking A)
en Eurobaffle®.

Prestaties van het systeem:
αw = 1*
Brandreactie: A2-s1,d0
BINNENLUCHTKWALITEIT:
Andere prestaties en eigenschappen:
ga naar de website www.eurocoustic.nl
* Uitgezonderd Eurobaffle®: equivalent absorberend
oppervlak verkrijgbaar in Blanc Standard op
www.eurocoustic.nl.

Cubes Noir | Zinc
Reis naar het universum. Een geometrisch motief, gebouwd op
een herhaling van lijnen rond een ongelijke kubus, die met zijn
heldere stippen tegen een donkere achtergrond doet denken aan
de oneindigheid van het universum en sterrenconstellaties.

Cubes Noir | C1
Motief voorgesteld op schaal 1:25.

Samenstelling van motief C1
• Achtergrond: Noir | V7
• Motief: Blanc Standard
Aanbevolen profielen
• Quick-Lock® wit
• Quick-Lock® Ultramat zwart
• Eiland Insula® 76A wit of
Ultramat zwart

Cubes Zinc | C2
Motief voorgesteld op schaal 1:25.

Samenstelling van motief C2
• Achtergrond: Zinc | M6
• Motief: wit Standard
Aanbevolen profielen
• Quick-Lock® wit
• Quick-Lock® Zinc
• Eiland Insula® 76A wit

Cubes Noir | C1

Cubes Zinc | C2
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Ombelle Ardoise | Dune
Exotische reis. Een poëtisch, Japans motief dat tederheid oproept
en ons meeneemt op reis, dankzij de heldere, witte achtergrond
en het contrasterende effect van de schermbloemige motieven.

Ombelle Ardoise | O1
Motief voorgesteld op schaal 1:25.

Samenstelling van motief O1
• Achtergrond: wit Standard
• Motief: Ardoise | V1
Aanbevolen profielen
• Quick-Lock® wit
• Quick-Lock® Ardoise
• Eiland Insula® 76A wit

Ombelle Dune | O2
Motief voorgesteld op schaal 1:25.

Samenstelling van motief O2
• Achtergrond: wit Standard
• Motief: Dune | D4
Aanbevolen profielen
• Quick-Lock® wit
• Quick-Lock® Dune
• Eiland Insula® 76A wit
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Ombelle Ardoise | O1

Ombelle Dune | O2
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Bayadère Aluminium | Calcaire
Reis naar de horizon. Een geometrisch lijnmotief met een
vanzelfsprekende eenvoud, waarin het ritme van fijne lijntjes
perspectief schept en een immens rustgevend comfort
verzekert.

Bayadère Aluminium | B1
Motief voorgesteld op schaal 1:10.

Samenstelling van motief B1
• Achtergrond: Aluminium | M1
• Motief: wit Standard
Aanbevolen profielen
• Quick-Lock® wit
• Quick-Lock® Aluminium
• Eiland Insula® 76A wit

Bayadère Calcaire | B2
Motief voorgesteld op schaal 1:10.

Samenstelling van motief B2
• Achtergrond: Calcaire | D2
• Motief: wit Standard
Aanbevolen profielen
• Quick-Lock® wit
• Quick-Lock® Calcaire
• Eiland Insula® 76A wit
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Bayadère Aluminium | B1

MENING

VAN DE EXPERT
De lijnen zijn zo boeiend dat
je het motief in alle richtingen
zou willen draaien om trillingen
te creëren.

Bayadère Calcaire | B2
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Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex
Frankrijk
Tel.: +33 (0)1 56 37 02 40
Fax: +33 (0)1 56 37 02 69
www.eurocoustic.nl

Deze brochure wordt verstrekt ter informatie, en het bedrijf Saint-Gobain Eurocoustic behoudt zich het recht voor
om de hierin aangeboden informatie op elk moment te wijzigen. Saint-Gobain Eurocoustic kan niet garanderen dat
de informatie volledig is en dat deze geen feitelijke onjuistheden bevat. Als de producten en systemen die in deze
brochure worden gepresenteerd niet worden gebruikt en/of toegepast in overeenstemming met de Franse technische
standaarddocumenten en de technische adviezen, en overeenkomstig de geldende normen en regels van goed
vakmanschap, kan Saint-Gobain Eurocoustic op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. De resultaten van de
testrapporten en de classificatieverslagen in deze brochure zijn verkregen in gestandaardiseerde testomstandigheden.
Deze brochure bevat verwijzingen naar merken en octrooien die door industriële-eigendomsrechten zijn beschermd.
Elk van de elementen waaruit deze brochure bestaat (zoals teksten, foto's, afbeeldingen, illustraties en schema's)
wordt beschermd krachtens het intellectuele-eigendomsrecht. Deze elementen zijn niet bindend; evenzo kunnen de
schema's niet worden beschouwd als bindende uitvoeringstekeningen. Elke reproductie van deze brochure, geheel
of gedeeltelijk, of van de elementen ervan, op welk medium ook, is verboden tenzij hiervoor vooraf schriftelijk
toestemming is verleend door Saint-Gobain Eurocoustic. Reproductie en verkoop verboden.

Saint-Gobain Eurocoustic - Naamloze Vennootschap met een kapitaal van € 4.000.000 - HR Guéret 307 390 104 - Zone Industrielle de Bellevue - 23350 Genouillac, Frankrijk Fotorechten: Eurocoustic, AdobeStock. September 2018. Niet op de openbare weg gooien.

Rekening houdend met kopieertechnieken zijn de kleuren van de kleurschakeringen van deze brochure niet
contractueel bindend. * De kleuren van de EuroColors & EuroDesign plafondpanelen en de Quick-Lock® EuroColors
profielen kunnen licht variëren tussen verschillende productieloten.

