Pnuté stropní podhledy značky Barrisol jsou francouzským výrobkem. Ve Francii jsou
používány již 30 let. Je to 30 let zkušeností, které od roku 1992 využívá i naše firma
CS Lyon Praha spol. s r.o., výhradní zástupce této značky pro Českou a Slovenskou
republiku. Barrisol se výborně osvědčuje v nejrůznějších interiérech (v soukromých
bytech, hotelích, bankách, restauracích, ale například i v bazénech, protože dokáže
neuvěřitelné efekty, ale umí vytvořit i klidné, intimní prostředí).
Barrisol je polyvinylová fólie, která se za tepla vypíná do obvodových lišt. Tyto lišty
se připevní po obvodu místnosti nebo zvoleného prostoru a do nich se napne fólie, která
byla vyrobena ve Francii přesně na míru. Přizpůsobí se jakémukoli tvaru stropu
a jakémukoli prostředí. V křivkách a barvách dokáže vypadat velmi efektně. Ale dokáže
vypadat i jako klasický strop, jen s tím rozdílem, že je ideálně rovný.
Stropní podhledy Barrisol nabízejí architektům a dekoratérům širokou škálu možností.
Tyto podhledy lze libovolně tvarovat, vytvářet vlnovky, oblouky, klenby, či zborcené
plochy, které z jiných materiálů nelze vytvořit.
Na výběr je 95 odstínů barev a povrchů (matných, saténových, zrcadlících, transparentních, s efektem metalízy nebo semiše). Do podhledů je možno nainstalovat klasické
i halogenové osvětlení. Nasvícením zespoda je možno dosáhnout různých barevných
efektů. Podhledy je také možno prosvítit zevnitř.
Barrisol je antistatický, nehořlavý, hygienický, recyklovatelný, velmi praktický, odolný
proti vlhku, snadno udržovatelný, má tvarovou paměť, jeho montáž je rychlá a čistá,
nezatíží stávající stropy, dokáže zakrýt elektrické či jiné rozvody umístěné nad ním,
v případě opravy těchto rozvodů je možno jej demontovat a opět namontovat.
V lesklém provedení opticky zvětší prostor, v akustickém provedení podstatně sníží hladinu
hluku.
Barrisol je materiál nehořlavý, splňuje ustanovení § 10 Zákona č.22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky. Certifikát, který mu byl udělen potvrzuje,
že je zaveden a udržován systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN.
Výrobce, francouzská firma NORMALU s.a., i Váš dodavatel garantují desetiletou
záruku na všechny technologické sváry, stálost barev a materiálu a pevnost obvodového
lemu harponu.
Významné realizace podhledů Barrisol v České republice: Hala v Tančícím domě
na Rašínově nábřeží v Praze, Kongresový sál v Hotelu InterContinental v Praze,
restaurace a denní jídelna Parkhotelu v Praze 7, hala České spořitelny v Českých
Budějovicích, prostory Komerční banky na Národní třídě v Praze, bazén v Hotelu
Sen v Senohrabech, bazén v Hotelu Richmond v Karlových Varech a v mnoha
dalších lázeňských domech karlovarských, mariánskolázeňských a jihočeských, Casino
Bohemia v Kongresovém paláci v Praze, hala autosalónu Ford Charouz v Žebráku,
cirkusové šapitó v přijímací hale dětského oddělení nemocnice v Praze Motole, vstupní
hala do Multikina na Zličíně v Praze. Vedle těchto veřejných zakázek existují zajímavé
realizace podhledů Barrisol v interiérech soukromých klientů, kteří se na nás díky
zkušenostem s naší firmou a díky vynikajícím vlastnostem podhledů opakovaně obracejí
s novými zakázkami.

Vodafone

Digital symbio

Volit můžete ze dvou typů obvodových lišt. Lišta viditelná je plastová, 3 cm široká
stan-dartně je bílá, na přání je možno ji dodat ve zvolené barvě stropu. Skrytá lišta
Star je hliní-ková. Při jejím použití po obvodu místnosti vzniká pouze sedmimilimetrová
spára, buď černá, nebo bílá, která však při zběžném pohledu zcela uniká pozornosti.

Klasická viditelná lišta plastová
řez

Skrytá lišta Star stropní hliníková
řez
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