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bezpieczeństwo
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Od recepcji aż po gabinet,
ta przestrzeń może być
całkowicie dostosowana do
twoich standardów
Barrisol® jest to opatentowany system z doskonałym wykończeniem dla
renowacji i wystroju wnętrz. W wyniku procesu produkcji, a następnie montażu,
przygotowywany jest indywidualny sufit Barrisol® który doskonale odpowiada
twoim wymaganiom i uatrakcyjni wnętrza twojego gabinetu.

Przykłady personifikacji gabinetu:

Sufit Barrisol® Lumière® połączony z materiałem laques

Barrisol® oferuje szereg ekskluzywnych rozwiązań w zakresie renowacji i
dekoracji ścian i sufitów oraz całych wnętrz:
- proces instalacji to tylko kilka godzin
- brak odpadów, zabrudzeń i pylenia w czasie instalacji
- kolekcja dostępna w szerokim zakresie, ponad 230 kolorów i
20 kolekcji materiałowych
- możliwość nanoszenia obrazów i zdjęć – wg. indywidualnego
projektu lub własnego pomysłu na fotografię
- rozwiązania akustyczne

Sufit Barrisol® z aplikacją przyjemnego nieba

Przestrzeń, która odzwierciedla indywidualny
pomysł
Wzory, zdjęcia i grafiki są możliwe do przeniesienia na Barrisol® w procesie
specjalnego druku BI Barrisol® do wyboru również paleta 230 barw. W
połączeniu ze szczególnymi rozwiązaniami w zakresie systemów oświetlanych
(LED lub system świetlówek), sufity Barrisol® umożliwiają doskonałą dyfuzję
światła, która pozwala na perfekcyjne odwzorowanie kolorów, Barrisol® z
wydrukowanym elementem grafiki wzmacnia elegancję wnętrza.

Sufit Barrisol® podświetlony z indywidualnym nadrukiem nieba i drzew
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Rozwiązania akustyczne
Barrisol ® Acoustics ® to technologia, która pomaga w
absorpcji dźwięków i zapewniają wyjątkowy komfort w
pomieszczeniu.
Rozwiązanie akustyczne z kolekcją Barrisol® zwiększają absorpcję
fal dźwiękowych, co powoduje miłą i przytulną atmosferę. Fale i
różnego rodzaju dźwięki, często groźne i nieprzyjemne emitowane
przez sprzęty i często przez pacjenta, absorbowane są przez
membranę Barrisol® zmniejszając pogłos i poprawiając jakości
komunikacji. Zapobiega też wydostawaniu się ich na zewnątrz
gabinetu.
Barrisol® Acoustics® to ekskluzywna technologia oparta na
stosowaniu mikroperforacyjnego materiału, który absorbuje
niepożądane dźwięki w gabinetach stomatologicznych.
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Jakość, bezpieczeństwo
i ekologia
Pełna kolekcja materiałów Barrisol® zgodna jest z aktualnymi normami
UE i jest produkowana z plastyfikatorów bez ftalanów, kadmu, rtęci i
arsenu. Materiały Barrisol® są klasyfikowane zgodnie z europejskimi
i międzynarodowymi standardami (BS1-D0, BS2-D0, BS3-D0). Ocena
ogniowa, higieniczna i badania toksyczności zapewniają iż wszystkie
produkty Barrisol ® są odpowiednie do stosowania w miejscach
publicznych, a w szczególności medycznych.
Sufity Barrisol® są oznaczone znakiem A+ (to najwyższa
możliwa ocena), zgodnie z ustawodawstwem
obowiązującym w odniesieniu do jakości powietrza
w pomieszczeniach gdzie stosuje się materiały
wykończeniowe.

Wysokiej jakości materiały
i surowce to szacunek dla
środowiska i ludzi
Szacunek dla środowiska jest integralną częścią etapu
procesu produkcyjnego, każdego sufitu, który jest
indywidualnie przygotowywany dla każdego klienta.
Proces ten wymaga 20 razy mniej surowców niż do produkcji innych
typów sufitów. Mając to na uwadze, Barrisol® oferuje szereg materiałów
całkowicie wyprodukowanych z przetworzonych materiałów pochodzących
z recyklingu. To specjalna kolekcja Barrisol® Les Recyclés®.
Co również jest bardzo istotne, instalacja materiałów z kolekcji Barrisol® jest bardzo szybka i czysta. Nowy
Barrisol® czy to jako sufit lub ściana pozwala na zachowanie aktywności pomieszczenia, nie generuje żadnych
dodatkowych odpadów, a gabinet po kilkugodzinnej przerwie dalej może przyjmować swoich pacjentów.
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Rozwiązania
Barrisol® Lumière® &
Barrisol® Lumière Color®
Światło i jego kolor to doskonały element poprawiający
samopoczucie klienta w gabinecie stomatologicznym.
Dzięki technologii Barrisol® Lumière® - zaoferować można pacjentom
komfort którego oczekują.
Kolekcja Barrisol® Lumière® i Barrisol® Lumière Color®
zapewniają, optymalny relaks w czasie wizyty u stomatologa, dzięki
optymalnemu wykorzystaniu natężenia światła i jego barwy.
Barrisol ® może zaoferować i dostarczyć indywidualizowane
rozwiązania do oświetlania pomieszczeń w zależności od potrzeb i
stworzyć zdecydowanie nowoczesny wystrój.
Kolory światła, oprawy oświetleniowe i doskonałe rozświetlenie w
miejscu pracy oraz dostosowanie koloru do atmosfery koniecznej
podczas zabiegów, to tylko najważniejsze z nieograniczonych
możliwości technologii Barrisol® które można dowolnie wybrać wraz
z naszym architektem lub projektantem wnętrza.

Designer : Elina Vehkavuori
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Barrisol® przestrzega wyśrubowane
standardy i normy światowe
Bezpieczeństwo i jakość to dla marki Barrisol® szczególne priorytety, wszystkie
certyfikaty zgodne są z obowiązującymi przepisami i normami:

Materiał BARRISOL® :
- Spełnia wszystkie wymagania norm CE
(certyfikowany przez niezależne laboratoria)
- materiały są produkowane z plastyfikatorów bez ftalanowych
- gwarantują brak stosowania metali ciężkich do produkcji
surowca : kadmu, rtęci i arsenu

Wszystkie materiały i kolekcje Barrisol® produkowane są zgodnie
z europejskimi i międzynarodowymi standardami dotyczącymi
obiektów publicznych w zakresie ognia i higieny (M1, BS1-D0,
BS2-D0, BS3-D0 ).

BARRISOL® i jakość jaką oferuje
Barrisol® posiada atest Państwowego
Zakładu Higieny – umożliwiający
stosowanie materiału w szpitalach i
ośrodkach zdrowia. Wszystkie sufity
napinane Barrisol ® są oznaczone
symbolem A + ( najwyższa możliwa ocena)
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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