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Acrovyn

®

		

4000

Respeita o meio ambiente
e está mais forte do que nunca.

Mais ecológico e resistente

As normas de segurança contra incêndios
não consideram suficiente a classificação
M1 para muitas áreas hospitalares e exigem,
em alternativa, uma certificação B-s1,d0.
Acrovyn® não é inflamável e cumpre os
requisitos da Norma Europeia B-s1,d0.

B-s1, d0

Classificação da reação
ao fogo obrigatória para
instalação em edifícios públicos

B-s2, d0
M1
M2

Verdadeiramente Bactericida
Acrovyn® Bactericida é a única protecção
de paredes que elimina completamente
bactérias hospitalares comuns, tais como E.
Coli, S. Aureus e M. Smegmatis. Um verdadeiro
avanço na luta contra infecções nosocomiais.

Marcação CE

Mais ecológico e resistente

Todos os nossos produtos estão certificados
com a marcação CE para uma completa
transparência e rastreabilidade do processo de
fabrico, divulgando as suas propriedades e de
que são feitos. Todos os nossos certificados de
teste estão disponíveis mediante pedido.

Acrovyn® 4000 é a primeira e única placa de
protecção de parede fabricada sem PVC, PBT, ou
halogéneos. Não encontra no mercado nenhum
material para a protecção de paredes que
respeite mais o meio ambiente que o nosso.

CS France

135, rue Edouard Isambard - BP66
F-27120 PACY-SUR-EURE

High impact wall coverings
Fire rating

B-s1,d0
Applied on a gypsum board with
a conventional acrylic water based
adhesive

Release of formaldehyde

Complies with the criteria of 95 mg/kg

Release of other dangerous organic substances such as :
Heavy metals and specific elements

Complies with the criteria

Vinyl chloride monomer (VCM)

Complies with the criteria

Acoustic absorption

No determined performance

Thermal resistance

No determined performance

As normas de segurança contra incêndios
não consideram suficiente a classificação
M1 para muitas áreas hospitalares e exigem,
em alternativa, uma certificação B-s1,d0.
Acrovyn® não é inflamável e cumpre os
requisitos da Norma Europeia B-s1,d0.

Classificação da reação
ao fogo obrigatória para
instalação em edifícios públicos

B-s1, d0

B-s2, d0
M1
M2

Verdadeiramente Bactericida

Todos os nossos produtos estão certificados

51 cores e texturas
Não há limites com Acrovyn®. Seja qual for
o ambiente que pretende criar, com uma
selecção de 51 cores e texturas, vai encontrar a
combinação adequada para o seu projecto.
Agora é só uma questão de opção: a sua escolha.

CS Acrovyn by Design®

Acrovyn® Bactericida é a única protecção
de paredes que elimina completamente
bactérias hospitalares comuns, tais como E.
Coli, S. Aureus e M. Smegmatis. Um verdadeiro
avanço na luta contra infecções nosocomiais.

Marcação CE

INSUFICIENTE

Certificação B-s1,d0

SUFICIENTE

EN 15102:2007+A1:2011

Acrovyn® by Design é uma novidade
revolucionária que engloba impressão digital
de alta qualidade em placas resistentes
Acrovyn. Combina possibilidades visuais
de grande impacto com imagens e uma
eficiente protecção de paredes.

CS France

135, rue Edouard Isambard - BP66
F-27120 PACY-SUR-EURE

High impact wall coverings

INSUFICIENTE

Certificação B-s1,d0

SUFICIENTE

Acrovyn® 4000 é a primeira e única placa de
protecção de parede fabricada sem PVC, PBT, ou
halogéneos. Não encontra no mercado nenhum
material para a protecção de paredes que
respeite mais o meio ambiente que o nosso.

PLACAS TEXTURADAS 2 E 1,5 MM

1

Protecção superior para
as suas paredes.
Acrovyn® 4000 não é apenas a melhor protecção de parede que o dinheiro pode comprar, pois destaca-se também quanto ao aspecto.
A nossa gama de cores contemporâneas vão dar-lhe sempre uma perfeita
combinação de cores e a nossa novíssima textura suede irá fornecer às
suas instalações um toque distinto.
Adicione à elevada protecção a insuperável certificação de reacção ao
fogo B-s1,d0 e o nosso processo de fabrico privilegiado, sem PVC, PBT ou
halogénios e obtenha um sistema de protecção de parede que beneficia
suas instalações, os seus pacientes e o ambiente.
ŪŪ

Nova textura suede, com
aspecto mate e textura de
superfície reduzida.

Placa lisa de 2 mm, para
zonas com exigentes necessidades de higiene.
Disponível em 5 cores

Aplicação sugerida
1. Proteção de parede Acrovyn® 4000 Madeira

Placa em aço inoxidável
304L de 1 mm, com elevada
resistência e propriedades
higiénicas de extrema
qualidade.

ŪŪ

Opção canto
redondo ou corte
biselado de 45º

Opção placas flexíveis
que se ajustam perfeitamente a colunas e a
outras superfícies curvas.

PROTECTORES DE ESQUINAS

Sem surpresas ao virar da esquina.
No seu hotel, as esquinas e colunas são os elementos arquitectónicos mais propensos a
sofrer danos. A alta resistência ao impacto dos protectores de esquinas Acrovyn®, disponíveis em 51 cores e texturas, protegem as esquinas proporcionando frescura e limpeza
às suas instalações.
As esquinas danificadas não são apenas áreas feias visíveis, são zonas de reprodução
ideais para as bactérias. Os protectores de esquinas Acrovyn® dispõem de um sistema
amortecedor que mantém as suas esquinas intactas, higiénicas e livres de manutenção.
Marriot Hotel

Hotel Star Inn, Lisboa

Hotel Star Inn, Lisboa

BARRAS ANTI-CHOQUE

Só a melhor protecção
anti-choque é suficiente.
As barras anti-choque Acrovyn® fornecem protecção contra impactos apenas onde for
necessário, como é o caso das áreas de serviço de um hotel.
Concebidas para dissipar a energia de impacto ao longo do comprimento das almofadas
de amortecimento ocultas sem comprometer as fixações de parede. Por trás da elegância das barras anti-choque Acrovyn® estão ocultos amortecedores concebidos pela mais
avançada engenharia e com materiais de primeira qualidade, para a máxima resistência
ao impacto.
Os perfis Acrovyn® duráveis estão

disponíveis numa ampla gama de cores, alturas que
variam de 57 mm a 204 mm, e com diferentes opções independentes para atender aos
requisitos do projecto.

Hotel Hilton Bournemouth

CS ACROVYN® BY DESIGN DE 1,5MM

1

1

A
B

A máxima resistência
com impressão digital.

C

As cores e imagens transmitem sensações agradáveis às pessoas que frequentam o seu espaço. No entanto, os materiais gráficos tradicionais são
demasiado frágeis para resistirem ao desgaste das instalações, originando
danos e substituições constantes.
Acrovyn® by Design possibilita uma mudança de 180° na decoração e protecção de paredes, com infinitas possibilidades criativas, enquanto protege gráficos e paredes.
Acrovyn® by Design integra impressões digitais de alta resolução na máxima resistência de Acrovyn® criando imagens incríveis feitas para durar.

ŪŪ

A. Capa de protecção
traseira Acrovyn®.
B. Capa de protecção digital
de alta resolução.
C. Capa de protecção
transparente Acrovyn® 4000.

CS Acrovyn® abre as
portas ao futuro
As portas Acrovyn® dão cor e estilo às suas instalações com as suas possibilidades de desenho infinitas.

Placas de empurrar e de rodapé
Aplicação sugerida
1. Placa de protecção de parede Acrovyn® by Design
(Fotos: Hotel Mercure, Inverness)

Porta com revestimento decorativo (1 cor)

Porta com revestimento decorativo (2 cores)

Serviço de amostra
de cores
Devido a limitações técnicas da
impressão as representações
de cores podem não ser
exatas. Para melhores
resultados recomendamos
que faça a sua escolha
baseada em amostras reais.
Por favor contacte o nosso
Departamento de Serviço ao
Cliente ou distribuidor local.

SUPERFÍCIE
LISA
Um acabamento liso
da superfície para
máxima higiene

A GAMA DINÂMICA
A gama mais extensa de cores alegres para ambientes dinâmicos
Estas cores amigáveis e contemporâneas são ideais para ambientes dinâmicos, que melhoram a disposição
e ajudam a uma melhor orientação ao criar diferenças visuais entre os espaços e fornecendo orientação por
todo o edifício.

As placas de protecção de
parede Acrovyn® com um
acabamento
liso
da
superfície estão disponíveis
para aplicações onde a
facilidade de limpeza e
higiene são uma prioridade
absoluta. A facilidade e
eficiência de limpeza da sua
superfície lisa não porosa foi
certificada pelo Instituto
Louis Pasteur.

AMARELO DOURADO 16

LILÁS 20

AZUL CLARO 11

ANÍS 22

LIMÃO 1018

AMEIXA 4005

AZUL COBALTO 12

RASPA DE LIMA 34

FLOCO DE NEVE 9003

TANGERINA 17

PEÓNIA 4003

AZUL PACÍFICO 112

VERDE PRIMAVERA 23

LIMÃO 1018

OCRE 15

QUETSCHE 32

AZUL YALE 129

CÁQUI 7034

CREME FRAICHE 101

PAPRICA 30

ROMÃ 31

LAGOA 5018

OLIVA 33

CINZA POMBO 24

Precisa de uma cor
diferente?

LARANJA 2008

VERMELHO ESPECTRO 845

TURQUESA 6033
MENTA

Sujeito a quantidades mínimas,
podemos produzir as suas
cores personalizadas.

AZUL CLARO 11

METAL

A GAMA NEUTRA
Cores de baixo contraste para ambientes relaxantes

O aspecto de metal
com as propriedades
únicas de
A nossa colecção de
Imitação de Metal tem o
estilo apelativo do metal
verdadeiro mas o toque
quente e as propriedades
únicas de Acrovyn®.

FLOCO DE NEVE 9003

Inspirada pela própria natureza, CS criou uma escolha única de cores
suaves e de baixo contraste
bem-estar e a estética são considerações primordiais.

MISSÃO BRANCA 933

CINZA POMBO 24

PLATINA 7036

CASCA DE OVO 100

METAL ESCOVADO 06

CINZA NUVEM 801

CINZA PÉROLA 136

CINZA TOUPEIRA 26

CREME FRAICHE 101

NÍQUEL 80

FELTRO 7044

CINZA CARVÃO 162

MOCA 105

RÁFIA 1019

CARBONO 07

FERRO 7039

GRAFITE 7024

TERRA 8019

ARGILA 7006

BÉTULA 01

ACER 02

FAIA 03

CARVALHO AO VAPOR 37

CARVALHO FUMADO 38

CARVALHO
QUEIMADO 40

FLOCO DE NEVE 9003
LISO

FLOCO DE NEVE 9003

CINZA POMBO 24

AZUL CLARO 11

CS ACROVYN® MADEIRA
Novas texturas madeira contemporâneas para
ambientes de vivência quentes e confortáveis
A nossa gama de cores incorpora cinco texturas novas tais
como wengue e quatro estilos de carvalho contemporâneos.

WENGUE 39

CARVALHO
BRANQUEADO 36

CS ACROVYN® BACTERICIDA
Mata 100% das bactérias
Acrovyn® Bactercida mata implacavelmente as
bactérias instaladas na sua superfície ajudando a
combater infeções nosocomiais.

CASCA DE OVO 100

CREME FRAICHE 101

