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MILÍ PŘÁTELÉ, 

jsem rád, že Vám mohu představit 
první číslo našeho newsletteru 
NAPNUTO. Po devíti letech od 
prvního vydání se opět vracíme 
k vlastnímu magazínu, ve kterém 
vám jednou za dva měsíce 
představíme novinky a zajímavé 
realizace z BARRISOLu. 
Tématem našeho jarního čísla 
jsou kopie a plagiáty. Když jste 
první nebo nejlepší, často vás 
ostatní kopírují. Jako BARRISOL 
jsou dnes označovány pnuté fólie 
jiných výrobců. Zvolit levnější 
kopie se ale často nevyplácí. 

Podrobně popisujeme, proč 
byste měli pro svůj projekt zvolit 
originální fólie BARRISOL a jak 
se vyvarovat plagiátů. V dalších 
vydáních vám představíme 
naše realizace, kterých jsme 
za předchozích 25 let připravili 
po celém světě stovky. 

Krásné jaro Vám přeje 
Jiří Karvánek, ředitel

Napínané
stropy.
Pozor
na plagiáty



Proč byste měli 
chtít originál 
BARRISOL je unikátní francouzský 
výrobek, který je na trhu již 50 let, 
v České republice od roku 1992. Je 
to vysoce tvarovatelná polyvinylová 
fólie naprosto unikátních vlastnos-
tí, která nabízí velkou variabilitu 
použití. Lze z ní vytvořit dokonale 
rovný a hladký podhled, součas-
ně je ale možné vytvořit podhled 
takových tvarů, jakých žádný jiný 
materiál není schopen dosáhnout. 
Francouzský výrobce, na rozdíl od 
plagiátorů, stále vyvíjí nové pro-
dukty a nové profi ly. 

Například nové systémy Barrisol 
Mirror, Barrisol Clim, textilie 
Artolis, akustické rámy Arcolis atd. 

Stručně řečeno: BARRISOL je 
materiál, pomocí kterého dostává 
prostor další rozměr. 
Má unikátní vlastnosti a celou řadu 
barevných a povrchových variant. 
BARRISOL dává podhledům, ale 
i atypickým řešením, nový rozměr. 
Inspirujte se realizacemi z České 
republiky, které ukazují, jak lze 
v našich podmínkách zlepšit 
kvalitu interiéru.

Přináší do vašich interiérů 
krásu, kreativitu a novou 
kvalitu. Francouzský výrobce 
i český prodejce spolupracují 
s těmi nejlepšími českými 
i světovými architekty, kteří 
používají BARRISOL řešení 
k tomu, aby svým vizím dali 
opravdu napnutou sílu. 
Často se ale na českém 
trhu setkáváme s tím, že 
různí výrobci a dodavatelé 
prodávají pochybné produkty 
jako originál Barrisol 
(nebo také barrisol). 

Určitě znáte profl áknutý vtip 
o tom, že čím více pruhů, 
tím více je to Adidas…Pobaví, 
ale když se zamyslíte nad 
podstatou, zas tak vtipné 
to není. Podobně jako 
módních značek, i v oblasti 
interiérového designu se 
setkáváme s masivním 
kopírováním a parazitováním 
na dobrém jménu určitých 
značek. Dnes popíšeme 
rizika, která s sebou nese 
aplikace kopií napínaných 
stropních fólií. 

BARRISOL je napínaná 
stropní fólie, která 
dává prostoru nový 
rozměr.



Buďte pozorní 
ke značce  
Bojujeme proti plagiátorství, 
a proto i vy buďte pozorní, když 
vybíráte svůj stropní podhled. 
Informujte se o původu, kvalitě 
i značce, kterou objednáváte. 
BARRISOL je jen jeden.

JAK POZNAT KOPIE BARRISOL

• Je označena jako „pnutý 
strop“, „pnutý strop barrisol“, 
„napínaný strop typu barrisol“, 
apod.

• Pnutý strop je výrazně levný 
a dodavatel nebo výrobce 
neudává původ materiálu 

• Dodavatel má webové stránky 
bez označení BARRISOL 
a obvykle nabízí komplexní 
vybavení interiéru, pokládky 
podlah, vymalování, instalace  

• Dodavatel nemá k dispozici 
certifi káty kvality označené 
BARRISOL

• Dodavatel argumentuje tím, 
že „všechny fólie jsou stejné“, 
„vyrábějí se v jedné továrně 
jako barrisol“, apod.

• Máte záruku originálního, 
kvalitního produktu 

• Dostáváte od nás záruku 25 let 
na materiál 

• Odborná montáž a servis jsou 
samozřejmostí

• Ke každému produktu 
dostáváte garanční list. Na jeho 
základě si můžete aktivovat 
přes web záruku na originál 
produkt Barrisol

Proč zvolit 
originál



CHCETE VĚDĚT VÍCE O KVALITĚ PRODUKTŮ 
BARRISOL?

Navštivte www.barrisol.cz/original 
a zjistěte více.

Náš tým pro Vás

JOSE SORIANO

majitel

T: +420 602 254 017
E: jose.soriano@barrisol.cz

JIŘÍ KARVÁNEK

jednatel

T: +420 731 449 349
E: jiri.karvanek@barrisol.cz

LEOŠ PLÍHAL

vedoucí dílny

T: +420 731 449 352
E: leos.plihal@cubismetal.cz

ING. ERIKA KMEŤOVÁ

technické zpracování zakázek

T: +420 733 715 444
E: erika@barrisol.cz

MGR. PAVLÍNA KRŮPOVÁ

technické zpracování zakázek

T: +420 731 449 355
E: pavlina@barrisol.cz

GABRIELA KARVÁNKOVÁ

fakturace

T: +420 272 773 339
E: gabriela@barrisol.cz
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Zůstaňte
s námi

napnuti.


