DEKORATIVNÍ ŘEŠENÍ EUROCOUSTIC

PŘEDSTAVTE SI
VÁŠ PODHLED!

EUROCOLORS
Barevná řešení
vašich podhledů!

EURODESIGN
Dejte vašemu
stropu styl!

Vaše vlastní
vizuální řešení!
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EUROCOLORS · Barevné řešení vašich podhledů!

EUROCOLORS

KLÍČOVÉ BODY

+

Výběr ze 40 barev

Barevné
řešení vašich
podhledů!

Vizuální soulad
podhledových kazet a
závěsného systému
Služba
Custom Colors
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EUROCOLORS: dodejte
barevnost vašemu stropu!
Trend barevných stropů se všeobecně používá pro sektor interiérového designu, ať už pro
tvorbu speciﬁcké identity, rozdělení jednotlivých prostor nebo vyznačení tras uživatelům.
Bez ohledu na typ stavby (kanceláře, školy, volnočasová nebo rekreační centra apod.)
mohou barevné stropy vytvářet pocit otevřeného prostoru nebo střídavě vytvářet teplejší a
intimnější atmosféru a zároveň odrážet hlavní účel budovy tím, že podporují prostředí, které
je ideální pro soustředění, kreativitu, relaxaci a tak dále.
Barvy přinášejí do prostoru oživení. Mají významný vliv na náladu, a tím mají pozitivní vliv na
pohodlí a stav mysli uživatele.
EXPERTŮ
NÁZOR

Existuje bezpočet příležitostí k použití barev,
například napříč celým povrchem stropu k
upevnění osobnosti prostoru nebo lokální zóny
pro vyznačení konkrétních oblastí, v malých
prostorách pro vytvoření originálního, přesto
diskrétního efektu nebo ve formě zvýraznění
tras v prostoru pro jednoduchou orientaci.

Často používám barvy na
stropě, abych vytvořil konkrétní
zóny ve velkém prostoru, každou
s vlastní náladou.

đ Celý systém umožňuje
kombinaci podhledů a
závěsného systému ve
stejné barvě.
đ Vizuální soulad potvrzený
specialistou na barvy.
Dune | D4
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EUROCOLORS · Barevné řešení vašich podhledů!
Turquoise | G9

Kombinujte různé barvy

Chcete-li svůj strop obnovit nebo jednoduše popustit uzdu své představivosti pak Eurocoustic
pro vás vyvinul novou řadu barev. Ty čerpají inspiraci ze Země a světových pohoří s jejich
různorodou atmosférou, krajinou a podnebím, což vám umožní otevřít prostory pro nové
horizonty, kde vládne ticho a barevnost
Výběr barev prezentuje směs moderních a nadčasově neutrálních teplých a studených barev,
které připomínají přírodní materiály a architektonické prvky. Barevná škála také obsahuje
pastelové, syté a hluboké tóny, které stylově doplňují neutrální barvy. Vezměte si inspiraci z
nové řady EuroColors!
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EUROCOLORS: bohatý výběr
barevných akustických kazet!
Metallic

Desert

Aluminium | M1

Argile | D1

Banquise | P1

Chrome | M2

Calcaire | D2

Crépuscule | P2

Granite | M3

Craie | D3

Givre | P3

Plomb | M4

Dune | D4

Glacier | P4

Silver | M5 | Metallic effect

Sable | D5

Iceberg | P5

Zinc | M6

Terre | D6

Rosée | P6

NÁZOR

EXPERTŮ
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Polar

Při výběru barvy by jste se neměli
nikdy nechat rozptylovat další činností,
protože barvy slouží jako pomůcka pro
to, aby se místnost stala “stavem mysli”.
Barvy interpretují a dokonce ovlivňují,
jak uživatelé místnost využívají.

Gemstones

EUROCOLORS · Barevné řešení vašich podhledů!

Earth

Volcanic

Céladon | T1

Ambre | G1

Ardoise | V1

Cuivre | T2

Émeraude | G2

Basalte | V2

Ocre | T3

Grenat | G3

Cobalt | V3

Outremer | T4

Jade | G4

Fer | V4

Sienne | T5

Rubis | G5

Lave | V5

Silex | T6

Saphir | G6

Météorite | V6

Soufre | G7

Noir | V7

Topaze | G8

Turquoise | G9
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Metallic
Bílé ticho. Paleta studených neutrálních barev, které přináší pocit klidu a
modernosti spolu s hi-tech pocitem. Raﬁnovaná moderní a industriální
nálada pro diskrétní a nadčasové provedení.
Aluminium | M1

Chrome | M2

Granite | M3

Plomb | M4

Chrome | M2
Silver | M5
Metallic effect

Zinc | M6

Plomb | M4
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EUROCOLORS · Barevné řešení vašich podhledů!

Desert
Přírodní ticho. Řada teplých neutrálních barev inspirovaná širokými
otevřenými prostory. Měkké a trvale módní barvy přímo z přírody.
Uklidňující a příjemná atmosféra navozující pocit pohodlí a vnitřního
klidu.
Argile | D1

Calcaire | D2

Craie | D3

Dune | D4

Sable | D5

Terre | D6

Sable | D5
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Polar

Banquise | P1

EXPERTŮ
NÁZOR

Mrazivé ticho. Řada měkkých a jasných
pastelových barev.
Křehká paleta evokující vintage nebo
retro pocit pro tvorbu soﬁstikované a
raﬁnované atmosféry.

Líbí se mi kompromis
mezi
pastelovými
a
jasnými barvami této
řady. Tyto barvy přinášejí
větší energii a svěžest.

Crépuscule | P2

Givre | P3

Glacier | P4

Iceberg | P5

Rosée | P6

Glacier | P4
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EUROCOLORS · Barevné řešení vašich podhledů!

Earth
Ticho Země. Výběr barev, které čerpají inspiraci z tónů země a koření.
Exotické nálady vyvolávají obrazy vzdálených zemí a cest.

Céladon | T1

Cuivre | T2

Ocre | T3

Outremer | T4

Silex | T6
Sienne | T5

Silex | T6

Sienne | T5
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Gemstones
Síla ticha. Řada základních jasných a jiskřivých barev, které jsou nakažlivě
energické a živé. Vzbuzují dynamické, povzbuzující a veselé nálady.

Ambre | G1

Émeraude | G2

Grenat | G3

Jade | G4

Rubis | G5
Émeraude | G2

Saphir | G6

Soufre | G7

NÁZOR

EXPERTŮ
Máme
důvěru
k
základním barvám. Jde o
nadčasové a dynamické
tóny, které jsou ideálně
vhodné pro školky a školy
nebo velmi působivě v
nemocnicích

Topaze | G8

Turquoise | G9
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Turquoise | G9

EUROCOLORS · Barevné řešení vašich podhledů!

Volcanic
Ticho noci. Krásná škála tmavých odstínů s dramatickým a teatrálním
nádechem. Tmavé a silné barvy, které vytvářejí pocit hloubky, zlepšují
náladu a vytvářejí soﬁstikované hrany interiéru.
Ardoise | V1

Basalte | V2

Cobalt | V3

Fer | V4

Lave | V5

Météorite | V6

Noir | V7

Lave | V5

Noir | V7
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EUROCOLORS: hrajte si s našimi
harmonickými barvami!
Nová řada EuroColors vám umožní přizpůsobit a oživit vaše stropy s vysoce harmonickými
barevnými kombinacemi.

V RÁMCI JEDNÉ BAREVNÉ RODINY
Metallic

Desert

Aluminium | M1

Craie | D3
Plomb | M4

Dune | D4
Silver | M5

Sable | D5

Metallic effect

Z RŮZNÝCH BAREVNÝCH ŘAD
Modrošedá

Šedá

Cobalt | V3

Ardoise | V1
Iceberg | P5

Plomb | M4
Outremer | T4

Terre | D6

Měděná

Žlutá

Cuivre | T2

Ocre | T3
Sienne | T5

Soufre | G7
Rosée | P6
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Banquise | P1

EUROCOLORS · Barevné řešení vašich podhledů!

Noir | V7

ČERNÁ V CENTRU POZORNOSTI
Kombinace černého podhledu a závěsného systému.
Anti-reﬂexní matný povrch (odraz < 5%) podporuje
snížení zatížení očí
Vizuální konzistence podhledu a rastru pro zcela
diskrétní strop.
V praxi:
Tonga®, Tonga® Therm, Eurobaffle® a Acoustished®
akustické podhledy v odstínu Noir | V7
T15, T24 a T35 Quick-Lock® závěsný systém v odstínu
Ultramat Noir.

SYSTÉM DOKONALE VHODNÝ PRO KINA A KONCERTNÍ SÁLY.
ŘADA EUROCOLORS V PRAXI

Řada EuroColors je dostupná:
đ 40 barev:
- podhledy Tonga® (hrana A), Tonga® Therm a
panely Eurobaffle®
- závěsný systém T15 and T24 Quick-Lock® *
đ Pro výběr 7 barev (Sable, Ocre, Rubis,
Outremer, Saphir, Chrome a Noir):
- podhledy Acoustished®
- závěsný systém T35 Quick-Lock® *
* Odstíny Craie, Silver a Noir odpovídají standardním rastrům
v odstínech: Blanc, Gris a Ultramat Noir.

Produktové vlastnosti:
Dw = 1*
Reakce na oheň: A2-s1, d0
IAQ:
Pro další informace a speciﬁkace navštivte
www.eurocoustic.com.
* S výjimkou panelů Eurobaffle® pro další informace a
speciﬁkace navštivte www.eurocoustic.com.
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Custom Colors service: navrhujte
podhledy v barvách podle vašeho
přání a výběru!
Ať už máte jakýkoli design interiéru, Eurocoustic vám umožní vytvořit barvu podhledu dle
vašeho výběru a návrhu, ať už chcete:
Posilnit jedinečný a originální
design svého projektu

Vyhovět speciﬁckým
graﬁckým požadavkům

Zajistit perfektní shodu mezi
stropem a vizuální identitou
prostoru

Custom Colors

CO JE TO CUSTOM COLORS SERVICE?
đ Možnost personalizace barev pro vaše podhledy:
- Řada více než 7,000 barev dle vzorníků RAL Classic, RAL Design, Pantone®,
Sikkens® a NCS®
- Reprodukce vlastního barevného tónu na základě barvy nebo papírového modelu
(minimální velikost 10 x 10 cm)
đ Možnost kombinace podhledu a závěsného systému Quick-Lock® ve stejné
barvě dle zadání pro dosažení perfektního jednotného vzhledu podhledu.
Platí pouze v případě objednání v kombinaci s podhledy.
đ Podpora a poradenství v rámci celého vašeho projektu:
1

2

Váš výběr
barvy

3

Schválení
vzorku*

4

Výroba
a dodání

Vaše barva
zůstává v naší
databázi po dobu
5 let

Custom Colors je k dispozici pro:
đ podhledy Tonga® (hrana A), Tonga® Therm a panely Eurobaffle® Minimální množství je 600 m2.
đ rastr T15 a T24 Quick-Lock® mimo objednávku podhledu. Minimální objednávka odpovídá ploše 600 m2.
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* Vzhledem k výrobním procesům je barva laboratorního vzorku vytvořena pouze pro prezentaci a proto není závazná.
* Zakázkové odstíny podhledů Eurocoustic a rastru Quick-Lock® se mohou mírně lišit v závislosti na výrobní šarži.

EURODESIGN · Dejte styl vašemu stropu!

EURODESIGN

KLÍČOVÉ BODY

+

Šest graﬁckých
vzorů
Zcela stylové a
charakteristické

Dejte vašemu
stropu styl!

Vizuální sjednocení
podhledových kazet a rastrů
EuroColors
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EURODESIGN: vzory pro ještě větší
zvýraznění charakteru prostoru
Interiérová graﬁka a personalizace přináší osobitost a vlastní identitu prostoru.
Na základě nových stylů tapet a keramických dlaždic, které přinesly revoluci ve výzdobě
stěn a podlah, nejnovější trendy jasně ukazují, že stropy jsou vhodné jako čisté plátno pro
vyjádření individuální tvorby. Nyní můžete přidat vzory a zýšit tak kontrast pro zdůraznění,
prezentaci nebo označení konkrétních oblastí prostoru.
Eurocoustic nabízí geometrické, poetické a futuristické vzory, z nichž každý je k dispozici
ve dvou verzích založených na barvách z řady EuroColors a přináší tak možnost další
personalizace vašeho interiéru.

Cubes Zinc | C2
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EURODESIGN · Dejte styl vašemu stropu!
Bayadère Aluminium | B1

ŘADA EURODESIGN V PRAXI

Řada EuroDesign je k dispozici pro:
đ podhledy Tonga® (hrana A) a panely Eurobaffle®

Produktové vlastnosti:
Dw = 1*
Reakce na oheň: A2-s1, d0
IAQ:
Pro další informace a speciﬁkace navštivte
www.eurocoustic.com.
* S výjimkou panelů Eurobaffle® pro další informace a
speciﬁkace navštivte www.eurocoustic.com.
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Cubes Noir | Zinc
Cesta vesmírem. Geometrický motiv představující opakované
čáry kolem destrukturované krychle. Připomíná nekonečnou
oblohu a souhvězdí se svými jasnými hvězdami, provedený na
tmavém pozadí.

Cubes Noir | C1
Vzor v měřítku 1:25

Vzor C1
đ Pozadí: Noir | V7
đ Vzor: Blanc Standard
Doporučený rastr
đ Quick-Lock® Blanc
đ Quick-Lock® Ultramat Noir
đ ostrůvky Insula® 76A v
odstínech Blanc nebo
Ultramat Noir

Cubes Zinc | C2
Vzor v měřítku 1:25

Vzor C2
đ Pozadí: Zinc | M6
đ Vzor: Blanc Standard
Doporučený rastr
đ Quick-Lock® Blanc
đ Quick-Lock® Zinc
đ ostrovky Insula® 76A Blanc
20

Cubes Noir | C1

Cubes Zinc | C2
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EURODESIGN · Dejte styl vašemu stropu!

Ombelle Ardoise | Dune
Cesta do exotiky. Poetický vzor v japonském stylu, který
vyvolává pocit měkkosti, něžnosti a vzpomínek na cesty do
vzdálených zemí. S jasným bílým pozadím a kontrastními
tištěnými vzory Okolíku.

Ombelle Ardoise | O1
Vzor v měřítku 1:25

Vzor O1
đ Pozadí: Blanc Standard
đ Vzor: Ardoise | V1
Doporučený rastr
đ Quick-Lock® Blanc
đ Quick-Lock® Ardoise
đ ostrůvky Insula® 76A Blanc

Ombelle Dune | O2
Vzor v měřítku 1:25

Vzor O2
đ Pozadí: Blanc Standard
đ Vzor: Dune | D4
Doporučený rastr
đ Quick-Lock® Blanc
đ Quick-Lock® Dune
đ ostrůvky Insula® 76A Blanc
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Ombelle Ardoise | O1

Ombelle Dune | O2
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EURODESIGN · Dejte styl vašemu stropu!

Bayadère Aluminium | Calcaire
Cesta k horizontu. Až znepokojivě jednoduchý lineární
geometrický vzor, kde rytmus jemných čar přináší perspektivu
a vytváří uklidňující a komfortní prostředí.

Bayadère Aluminium | B1
Vzor v měřítku 1:10

Vzor B1
đ Pozadí: Aluminium | M1
đ Vzor: Blanc Standard
Doporučený rastr
đ Quick-Lock® Blanc
đ Quick-Lock® Aluminium
đ ostrůvky Insula® 76A Blanc

Bayadère Calcaire | B2
Vzor v měřítku 1:10

Vzor B2
đ Pozadí: Calcaire | D2
đ Vzor: Blanc Standard
Doporučený rastr
đ Quick-Lock® Blanc
đ Quick-Lock® Calcaire
đ ostrůvky Insula® 76A Blanc
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Bayadère Aluminium | B1

Linie poutají pozornost. Linie
nutí k natočení ve svém směru a
vytváří tak vibrace

EURODESIGN · Dejte styl vašemu stropu!

NÁZOR

EXPERTŮ

Bayadère Calcaire | B2
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KLÍČOVÉ BODY

+

Absolutní kreativní
svoboda

Vlastní
vizuální
řešení!
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Už od jednoho
podhledového panelu

Prokazatelný účinek
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MYCONCEPT: pro jedinečné a plně
personalizované prostory!
Díky službě MyConcept můžete realizovat prostřednictvím tisku vlastní vizuální koncept
přímo na akustické podhledové panely. Firemní loga, texty, piktogramy, fotograﬁe nebo
graﬁky: limitem je pouze vaše představivost!

CO JE TO MYCONCEPT?
đŏŏ +žnost využití podhledu jako dekorativní plochy s jedním nebo více panely v zakázkové
úpravě*.
đŏŏ/2! ^!*ìŏ6,â/+ŏ,!./+*(%6!.
đŏŏÀ! ŏ+&! *8*)ŏ/!ŏ1&%/0l0!Čŏö!ŏ)80!ŏ,.+2! !*1ŏ+ ,+2 &ŏ,À! 0%/'+2+1ŏ,À,.21.
đŏŏKvalita tisku ve vysokém rozlišení.
đ Podpora a poradenství v rámci celého vašeho projektu:
2

3

4

5

Potvrzení

1

Datum:
Podpis:

Vaše graﬁka

Ověření, korektura a
potvrzení**

Tisk a dodání

2

1

2

3

4

5

6

Pomoc při instalaci

Požadavky na vaši graﬁku:
đŏ+.)80čŏċ, "Čŏċ0%ûČŏċ!,/Čŏċ%ŏ*!+ŏċ&,!#
đŏ %*%)8(*ŏ.+6(%Æ!*čŏăĀĀŏ ,%
* V závislosti na rozlišení (minimálně 300 dpi). Kontaktujte nás.
** Vzhledem k výrobním procesům není korektura závazná a je poskytována pouze pro informaci. Barevnost podhledových panelů MyConcept
se může mírně lišit v závislosti na šarži pokud jde o jednotlivé dodávky.
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MYCONCEPT · Tiskněte vlastní vizuální řešení!

1

www.eurocoustic.com
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ESPRIT s.r.o.
Kanceláře a sklady:
V ráji 33, 198 00 Praha 9
Tel. / Fax: +420 281 931 228
E-mail: info@esprit-pha.cz

ESPRIT SLOVENSKO s.r.o.
Kanceláře:
Karadžičova 4112/57, 811 07 Bratislava
Tel.: +421 904 059 494
E-mail: esprit-slovensko@esprit-pha.cz

www.esprit-pha.cz
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výhradní dovozce výrobků Saint-Gobain Eurocoustic
Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex
France
Tel: +33 (0)1 56 37 02 40
Fax: +33 (0)1 56 37 02 69

