
Bekleed uw interieur
Technisch textiel  - Grote breedtes  - Hoge weerstand  - Akoestiek - HD printing

Technisch textiel voor wanden

Bedrukte wanden, 
digitale fresco’s,

 panoramische decors en +
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artolis® voor bijzondere inrichtingen

Technisch textiel voor wanden

Snelle en eenvoudige plaatsing
+ plaatsing van een profiel op de omtrek van de te 

bekleden wand. 
+ spannen van de bekleding in het profiel met 

behulp van een spatul. 

artolis® wordt op kamertemperatuur in enkele uren 
geplaatst, stofvrij en zonder breekwerk .
In te bouwen elementen (schakelaars, 
stopcontacten, enz) kunnen perfect ingebouwd 

worden.

Een volledig gamma van technisch textiel voor 
de binnenhuisarchitectuur
Om te beantwoorden aan een aantal noden in de 
interieurarchitectuur, biedt artolis® een geheel aan 
technische oplossingen op grote breedte (tot 5 meter 
zonder lasnaad).

De artolis®, folies hebben een zeer grote weerstand 
tegen schokken en stoten en zijn dan ook ideaal om 
toegepast te worden op wanden.
artolis® wordt geplaatst op kamertemperatuur en 
voldoet aan alle normen. 
Consulteer de technische fiches.

showroom Decoranda | arch. : Kurt Wallaeys design Estrikor | Photo : Studio Rembrandt ref. Mulhousian spirit of panoramic scenery

ref. BAE - Fleurs Cerisier du Japon



design 

Technisch textiel voor wanden

Design & 
akoestische performanties

Gecombineerd met een akoestische isolatie van slechts 1 tot 5 cm, verlaagt  Artolis acoustic de resonantie, 
vooral op de frequentie van het stemgeluid waardoor het akoestisch comfort aanzienlijk verbetert.
De ideale akoestische oplossingen voor publieke ruimtes zoals restaurants, burelen enz. Deze oplossing 
biedt ook een comfort in interieurs waar veel harde materialen zoals glas werden toegepast. 

Voordelen : 

+ Kwaliteit, weerstand en akoestisch performantie
+ Geen scheuren of barsten in de wand zichtbaar
+ Mooie afwerking van de wanden
+ Snelle en propere plaatsing
+ Geen lasnaden tot 5 meter hoogte
+ Duurzaam
+ Akoestisch comfort
+ Thermisch isolerend 
+ Milieuvriendelijk

Toepassingsdomeinen :

+ Renovaties en nieuwbouw
+ Privetoepassingen in woningbouw en appartementen
+ Commerciële doeleinden en winkels
+ Hotels en restaurants
+ Publieke ruimtes, vergaderzalen en sporthallen
+ Bioscopen, theaters en home cinema
+ Vochtige omgeving met of zonder chloorgebruik

 akoestich

www.arto l is .eu

ref. Gravure ancienne - La forêt ref. BAE - RMN - Anne d’Autriche



Resultaat met dunne toepassingen

Decoratie en akoestische verbetering

Technisch textiel voor wanden

artolis acoustic® biedt een gamma oplossingen met hoge en 
zeer hoge akoestische performanties, aw = 1.0 in een bedrukte 
of niet bedrukte oplossing.
Met de performantie van de gecoate textielfolies is het mogelijk 
om uitstekende resultaten te bereiken zonder veel plaats te 

verliezen.

Voorbeeld 1 : 50 mm dikte met 45 mm glaswol
 Akoestische absorptieklasse  A of B
 aw tussen 0,85 en 1.0 
(consulteer technische fiche – akoestische resultaten  )

Voorbeeld 2 : 10 mm dikte met een  molton van 600g/m2 
 Akoestische absorptieklasse  D 
 aw tussen 0,4 en 0,5 
(consulteer technische fiche – akoestische resultaten  )

ref. City drawings - Les toits de Paris

Winkelen Louis Vuitton - Singapore | design Andy Lau 



Technisch textiel voor wanden

Met digitale HD printtechnologie, kan men 
wanden en plafonds bedrukken, hetzij met 
eigen foto’s (minimaal 360 dpi kwaliteit op 
1/10 de van het definitieve resultaat) of met 
afbeeldingen uit de artolis® collectie waaruit 
een keuze kan gemaakt worden.

Met artolis® is het mogelijk om tot 5 meter 
breedte naadloos een wand te bedrukken.

De bedrukte artolis® folies kunnen ook 
toegepast worden met licht om op deze 
manier uitzonderlijk resultaten te bereiken.

Onze expertise staat garant voor : 

+ Een fotokwaliteit in miljoen kleuren
+ Hoge definitie (HD) 720 DPI
+ Zeer hoge definitie (THD) 1200 DPI
+ 5 m breed en tot 50 m lang
+ Uitwerking van grafische studie
+ Een gecertificeerd proces FOGRA ISO 

12647 geeft u maximale garanties.

Een uitgebreide collectie van afbeelden is 
verkrijgbaar via exclusieve en prestigieuze 
samenwerking met het Museum van 
textielbedrukking (MISE), alle nationale 
musea, het Louvre, Orsay, Versailles…

Ontwerpers, fotografen, stylisten werken 
steeds verder aan de uitbreiding van de 
artolis® Collection.

ref. BAE - Light & Flowerref. BAE - Campagne anglaise XVIIIeme

Ref. BAE - Light & Flower

Een expertise op vlak 
van digitale bedrukking



www.ar to l is .eu

Technisch textiel voor wanden

BARRISOL® - NORMALU® S.A.S
Route du Sipes 68680 Kembs - France
Tel. : +33 (0)3 89 83 20 20  | Fax : +33 (0)3 89 48 43 44
Email : mail@barrisol.com

CERTIFIÉ PAR UN 
L A B O R A T O I R E 
I N D É P E N D A N T

( LNE )
Membre du conseil 

US pour les 
Bâtiments «Verts»

 

In the heart of innovation since 1967

TROPHÉE DU DESIGN
DESIGN AWARD
BATIMAT 2011

ref. Panoramique city viewref. BAE - Gravure - Chambre Marie Antoinette

Ref. BAE - Light & Flower
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Bedrukte wanden, 
digitale fresco’s,

 panoramische decors en +


