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Driedimensionale wandinrichting –
Fraai wonen met smaak en stijl
FLOWER – MET OOG VOOR DESIGN EN RIJK AAN EFFECT
NMC breidt de ARSTYL® WALL PANELS-collectie uit met het driedimensionale model FLOWER. Het wordt voor
de eerste keer in september 2017 tijdens de beurs „Maison & Objet“ in Parijs voorgesteld. Zo is er nu een keuze
uit negen aantrekkelijke designvarianten van de populaire wandpanelen.

Met ARSTYL® WALL PANELS FLOWER van NMC kunnen doelgericht highlights in een vertrek worden aangebracht. Het driedimensionale
paneel is in het bijzonder geschikt voor een levendig maar tegelijkertijd ook fijn spel van licht en schaduw.

ARSTYL® WALL PANELS
FLOWER
Met een grootte van 1135 mm x 380 mm heeft de designvariant FLOWER dezelfde afmetingen als de andere panelen
van de ARSTYL® WALL PANELS collectie van NMC.

Creatief, met oog voor design en rijk aan effect. De
ARSTYL® WALL PANELS verleggen opnieuw de grenzen en inspireren. Deze hoogwaardige wandpanelen hebben binnenhuisarchitecten, interieurinrichtings
specialisten en vormgevers echt overtuigd en daarom
heeft NMC het assortiment wandpanelen opnieuw met
een model uitgebreid.
De nieuwe designvariant FLOWER werd door de Belgische
designer Michaël Bihain gecreëerd. Hij heeft trouwens al
zes van de bestaande panelen van de NMC ARSTYL®
WALL PANELS collectie ontworpen, in het bijzonder voor
een hotelproject in de Caraïben. „Het reliëf geeft het vertrek een heel andere dimensie“, onderstreept hij het effect
van het driedimensionale paneel. Een uitermate creatieve
vormgevingsoplossing die vooral architecten en designers
de oren doet spitsen. De met FLOWER ingerichte wand is
de eyecatcher van de indrukwekkende hotellobby.
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Dankzij de maximale dikte van 28 mm is het 3D-effect bij het ARSTYL® WALL PANELS model FLOWER van NMC zeer indrukwekkend. Het uitgesproken reliëf weerspiegelt het licht in een veelvoud van schakeringen.

ARSTYL® WALL PANELS FLOWER
Dankzij de heldere structuur, vormen en symmetrie heeft elke designvariant
van de ARSTYL® WALL PANELS-collectie zijn eigen karakter en is zo de afspiegeling van een individueel gamma van patronen. FLOWER onderscheidt
zich van alle andere panelen op grond van de grafische opbouw van het
florale patroon. De panelen kunnen gemakkelijk aan elkaar worden geregen
of naar believen eenvoudig worden gesneden. Met een grootte van 1135
mm x 380 mm heeft FLOWER dezelfde afmetingen als de andere panelen.
Op grond van de maximale dikte van 28 mm komt het 3D-effect bij dit model
bijzonder duidelijk tot zijn recht. Indien meerdere panelen aan elkaar worden geregen, ontstaan in het binnenste van het geometrisch bloemenbeeld
opnieuw drie vormen met een totaal verschillend optisch effect. Daardoor
ontstaat een grote vrijheid in de grafische omzetting evenals in de instelling
voor kleuren. Dankzij het harmonieus design is FLOWER een indrukwekkende
aanvulling op de bestaande collectie. Voor een hele wand, als doelgericht
highlight in het vertrek, geaccentueerd qua kleur of in combinatie met licht:
met het nieuwe wandpaneel biedt NMC een extra creatieve oplossing voor
de individuele inrichting van een vertrek, die aan de hoogste designeisen
voldoet. Daarmee is FLOWER een aantrekkelijk alternatief voor behang. Met
de hoogwaardige, driedimensionale wandpanelen uit polyurethaan krijgen
alle vertrekken in hotels en andere representatieve gebouwen in een handomdraai een veel fraaier optisch uitzicht.
ARSTYL® WALL PANELS FLOWER wordt tijdens „Maison & Objet“, de internationale beurs voor wooncultuur, binnenhuisinrichting, architec-tuur, lifestyle
en trends voor de eerste keer voorgesteld. Vanaf dit tijdstip is FLOWER op de
markt te koop. Wie meer wil weten, kan contact opnemen met de klantendienst van NMC of op wallpanels.arstyl.com uitgebreid informatie inwinnen.
Voor bijkomende inlichtingen, aarzel niet om contact met de NMC klantendienst op te nemen of onze website te bezoeken wallpanels.arstyl.com
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De driedimensionale wandinrichting met de ARSTYL® WALL PANELS FLOWER van NMC komt door de kleuraccenten bijzonder goed tot uiting. Met een fantasierijke expressie van kleuren kunnen vertrekken individueel smaakvol worden ingericht.
Indien meerdere panelen ARSTYL® WALL PANELS FLOWER van NMC aan elkaar worden geregen, ontstaan in
het binnenste van het geometrisch bloemenbeeld opnieuw drie vormen met een totaal verschillend optisch effect.

Michaël Bihain is medeoprichter van de studio „BihainProd“ in Londen en behoort tot
de toonaangevende Belgische designers. Met zijn ontwerpen en modellen levert hij
designelementen, die individueel en creatief gebruikt kunnen worden.
De nieuwe designvariant FLOWER van de ARSTYL® WALL PANELS ontwierp hij
speciaal voor een hotelproject in de Caraïben. Bihain ontwierp ook al de modellen
WAVE, LIQUID, ICON, DOMINO, SQUARE en STRIPE van de NMC ARSTYL®
WALL PANELS collectie.
NMC is de specialist op gebied van extrusie van thermoplastische schuimen. De onderneming is met 12 productievestigingen en
21verkoopkantoren 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.
NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel: +32 (0)87 85 85 00
info@nmc.eu - www.nmc.eu
Contact: Roger Aussems – Business Unit Manager Architecture & Design
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