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Passie en visie voor geweldig design
Decoratieve 3D-wandelementen voor een effectief ruimteontwerp
Na de succesvolle marktintroductie van de Arstyl ®
Wall Panels heeft NMC het assortiment van de driedimensionale vormgevingselementen van polyurethaan uitgebreid met een geheel nieuw product. De
Arstyl® Wall Tiles, ontwikkeld door Mac Stopa, de
internationaal bekende en succesvolle designer uit Polen, worden op de beurs „FARBE, AUSBAU & FASSADE“ begin maart 2016 voor het eerst gepresenteerd.

De Arstyl®-serie van NMC ontwikkelt zich steeds
verder. Na de succesvolle introductie van de Arstyl®
Wall Panels, de driedimensionale wandpanelen,
presenteert het bedrijf begin maart 2016 op de „Farbe, Ausbau & Fassade“, de Europese vakbeurs voor
gevelvormgeving en ruimtedesign in München, voor
het eerst het nieuwe product: Arstyl® Wall Tiles.
De driedimensionale decoratieve wandelementen
van polyurethaan werden speciaal voor NMC gecreëerd door Mac Stopa, oprichter, leidinggevend
architect en designer van Massive Design, één van
de meest vooraanstaande architectonische designbedrijven. Ze zijn verkrijgbaar in drie versies, „Coral“, „Wing“ en „Ray“. Deze natuurgerelateerde
namen verwijzen naar de zee, de lucht en vloeiende bewegingen. Tegelijkertijd bieden ze een
idee van de vorm van het product zelf en de inspiratie uit de natuur - koralen, vleugels en roggen.
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Mac Stopa en NMC delen een passie en visie voor
geweldig design. De gerenommeerde productdesigner, die zich onder andere heeft gespecialiseerd in
woninginrichting, is enthousiast over alle vormen van
de geometrie en de metamorfosemogelijkheden ervan. Hij was zo gefascineerd door de wandpanelen
dat hij dit productidee voor NMC verder ontwikkelde.
Met de nieuwe decoratieve wandelementen kunnen
verschillende effecten worden bereikt – en dat met
één product. Ze kunnen afzonderlijk, horizontaal,
verticaal of als ‚metselwerk‘ worden toegepast en
daarmee heel verschillend ogen. Op deze manier
kunnen er met de decoratieve wandelementen kleine vlakken maar ook hele muren worden vormgegeven. Ze zijn met name geschikt om doelgericht
highlights in de ruimte te zetten. Zo zijn er steeds
weer nieuwe toepassingen mogelijk waarmee elk
design op eigen wijze kan worden beïnvloed.
De Wall Tiles komen bijzonder goed tot hun recht door
kleuraccenten. Modulair, modern of architectonisch
- het effect is opvallend verschillend, maar toch uniek
en altijd erg speels. De decoratieve wandpanelen
kunnen prachtig worden gecombineerd met elke
interieurstijl en maken een individueel, creatief en
gevarieerd wanddesign in elk interieur mogelijk.
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Eenvoudige en veilige verwerking
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WING

Met Adefix® Plus, de door NMC ontwikkelde
lijm, kunnen de relatief lichte, maar toch robuuste
wandelementen snel en eenvoudig door de vakman
worden aangebracht. Ze kunnen gemakkelijk in
reeksen worden aangebracht. De witte acrylgrondverf zorgt voor een optimale hechting van de lak en
de perfect afgesloten zijkanten zorgen voor een zeer
nauwkeurige afwerking. Met fantasierijke kleurpatronen kunnen er bewust accenten worden gezet om
ruimtes op een heel persoonlijke manier vorm te geven. Zo bieden de nieuwe decoratieve wandpanelen een ideale basis voor stijlvolle en indrukwekkende designoplossingen. Technische gegevens,
verwerkingsinstructies en aantrekkelijke voorbeeldtoepassingen zijn te vinden op walltiles.arstyl.com
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MAC STOPA
Mac Stopa, lid van
de International Interior
Design Association
(IIDA), is niet alleen
oprichter, leidinggevend architect en
designer van „Massive
Design“, een architectonisch designbedrijf,
maar ook winnaar van
allerlei awards. Alleen
al bij Interior Design
Magazine’s Best of Year Awards 2015 won hij met
zijn designs liefst acht awards: twee „Best of Year
Awards“ en zes „Best of Year Honoree Awards“.
Massive Design heeft zich gespecialiseerd in de
inrichting van bedrijven, openbare ruimtes en
industriedesign en werkt onder andere voor klanten
zoals Google, Coca-Cola, Samsung, BMW, Mars,
Bacardi-Martini, Credit Suisse, IBM en Lloyd’s.
Mac Stopa is enerzijds bekend vanwege zijn moderne, innovatieve en onconventionele interieurs,
die niet alleen de huisstijl van een bedrijf weerspiegelen, maar ook opwaarderen. Anderzijds heeft
hij naam gemaakt met het ontwerpen van interieurs
die een even functionele, aangename als productieve werkomgeving bieden, waardoor de aantrekkelijkheid van het bedrijf ook voor de medewerkers
aanzienlijk toeneemt. Zijn expertise bij het ontwerpen van het interieur van bedrijven en voor openbare ruimtes, is ook van betrekking op het gebruik
van meubilair en verlichtingsontwerp. Hij ontwikkelt
meubels, verlichting, vloeren, inrichtingselementen,
textiel en andere producten voor interieurontwerp

voor serieproductie. www.massivedesign.pl

ARSTYL®„CORAL“ wall tiles
Het model „Coral“ kan bij de installatie naar wens
worden gecombineerd omdat alle zes kanten exact
passend zijn. Hierdoor worden organische, vloeiende vormen zeer goed gevisualiseerd.

ARSTYL® „WING“ wall tiles
Het model „Wing“ kan bijzonder goed afwisselend
horizontaal en verticaal worden toegepast. Het ziet
er elegant en zacht uit, maar biedt ook een bepaalde diepte. De hoeken staan in perfect contrast
met elkaar, zodat de wandelementen een zeer
harmonieus effect hebben.

ARSTYL® „RAY“ wall tiles
Het model „Ray“ is volledig symmetrisch. Het biedt
drie verschillende vormgevingsopties, die elk voor
een heel ander beeld zorgen.

NMC is de specialist op gebied van extrusie van thermoplastische schuimen. De onderneming is met 12 productievestigingen en 21
verkoopkantoren internationaal sterk aanwezig op de Europese markt. NMC-producten worden in een brede waaier van toepassingen
gebruikt, onder andere in technische isolatie, binnen- en buitendecoratie maar ook in de sector verpakking, sport, vrijetijdsbesteding
en in de industrie. NMC realiseerde in 2013 een omzet van 200 miljoen euro met, op dit ogenblik 1.200 medewerkers in Europa.
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