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51 cores e texturas para 
infinitas combinações
C/S expande a sua coleção com 26 novas cores e texturas 
para colocar no mercado a mais vasta gama de cores 
de proteção de paredes.

A lendária Acrovyn® fornece agora a designers e arquitetos uma gama 
quase inacreditável de combinações de cores que podem misturar-se 
ou acentuar até os mais arrojados conceitos de design. 

Com uma variedade de escolha de 51 cores e texturas, en-
contrar o esquema de cor certo é apenas uma questão de 
preferência pessoal.

40 Cores padrão Acrovyn® 
disponíveis na nossa textura padrão ou a 
nova textura sombreada e granulada.

8
8 texturas Acrovyn® de madeira 
incluindo wengue e quatro estilos de 
carvalho novos e contemporâneos.

3
3 texturas Acrovyn® de metal 
com a aparência cativante de metal verdadeiro, 
mas com todas as propriedades Acrovyn®.

Combine livremente: 
todos os produtos 
estão disponíveis em 
todas as cores
> Precisa de um corrimão da mesma 
cor das barras e da proteção da porta?
Não é problema com Acrovyn®. 
Não necessita de consultar tabelas 
complicadas de cores de produtos. Os 
nossos produtos estão disponíveis 
em todas as cores padrão. Apenas 
com Acrovyn® é assim tão simples.

Nova textura “Suede”
> Apresentamos com orgulho a 
textura “suede”: nova, com estilo, 
contemporânea, com um aspeto 
mate e textura de superfície 
reduzida. Todos os nossos produtos 
estão disponíveis tanto na nossa 
textura padrão como na nova textura 
“suede”. 

Qual é a sua 
combinação favorita?
Os esquemas de cores influenciam o humor e o com-
portamento dos residentes de edifícios e são o motivo 
pelo qual os designers colocam tanto ênfase na cor.

Não importa qual a atmosfera que procura, encontrar 
a correta combinação de cores com Acrovyn® é agora 
apenas uma questão de opção: a sua escolha.

> Para ambientes de salas de estar 
quentes, confortáveis e agradáveis 
a C/S sugere a sua nova gama de 
cores inspirada pela natureza.

Cores suaves e de baixo contraste 
criam ambientes tranquilos onde 
o bem-estar e a estética são 
considerações primordiais.

Cores quentes e calmantes 
inspiradas pela natureza

> Cores dinâmicas e saturadas 
criam atmosferas amigáveis que
melhoram a disposição.

Também são ideais para criar 
diferenças visuais entre níveis de 
piso e para esquemas de orientação 
por cor em grandes edifícios.

Combinação de cores dinâmicas e alegres

> A proteção de parede pode 
ser extremamente estilosa. 
Combinações de cores claras e 
escuras com as nossas texturas 
metálicas empolgantes podem 
misturar-se e acentuar mesmo 
nos ambientes mais urbanos e 
modernos.

Com estilo, frescas e elegantes
Perfeita combinação 
de cores garantida.
> Consultamos centenas de designers 
antes de criarmos a nossa gama de 
cores e e colocámo-las em harmonia 
com as cores da mais recente gama 
de produtos dos fabricantes de topo 
em decoração de soalhos, portas e 
paredes, para garantir que encontre 
sempre a combinação perfeita.



CINZA NUVEM   801 CINZA PÉROLA   136 CINZA TOUPEIRA   26 CREME FRAICHE   101

METAL ESCOVADO   06 CARBONO   07NÍQUEL   80

BÉTULA   01 ACER   02 FAIA   03 WENGUE   39

CARVALHO QUEIMADO   40CARVALHO FUMADO   38CARVALHO AO VAPOR   37CARVALHO BRANQUEADO   36

FLOCO DE NEVE   9003

CINZA CARVÃO   162 MOCA   105FELTRO   7044 RÁFIA   1019

CINZA POMBO   24 CASCA DE OVO   100PLATINA   7036MISSÃO BRANCA   933

ARGILA   7006GRAFITE   7024 FERRO   7039 TERRA   8019

A GAMA NEUTRA
Cores suaves e de baixo contraste para ambientes relaxantes e pacíficos

Inspirada pela própria natureza, C/S criou uma escolha única de cores suaves e de baixo contrastes para am-
bientes relaxantes e pacíficos onde o bem-estar e a estética são considerações primordiais. Também combinam com 
materiais naturais de construção de forma soberba, como tijolo, pedra e madeira.

Novas texturas de madeira contemporâneas para ambientes de vivência quentes e confortáveis
A nossa nova gama de cores e texturas foi profundamente influenciada pela natureza e incorpora cinco texturas completamente novas tais como wengue 
e quatro estilos de carvalho contemporâneos. As nossas texturas de Madeira foram cuidadosamente concebidas para criar ambientes de vivência quentes e 
suaves mas também combinam na perfeição com as mais recentes decorações de chão, portas e paredes disponíveis no mercado.

C/S ACROVYN® MADEIRA

C/S ACROVYN® METAL
O aspeto de metal com as propriedades únicas de C/S Acrovyn®
A nossa coleção de Imitação de Metal tem o estilo apelativo do metal verdadeiro mas o toque quente e as 
propriedades únicas de Acrovyn®. Vão melhorar o aspeto visual dos interiores enquanto protegem as suas 
paredes e portas do desgaste rigoroso do dia-a-dia. 

Serviço de 
amostra de cores
Devido a limitações técnicas 
da impressão as representa-
ções de cores podem não ser 
exatas e podem desviar-se 
das cores verdadeiras

Para melhores resultados re-
comendamos que faça a sua 
escolha baseada em amos-
tras reais.

Por favor contacte o nosso 
Departamento do Serviço ao 
Cliente ou distribuidor local.
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 AZUL CLARO   11 CINZA POMBO   24

 AMARELO DOURADO   16  LILÁS   20  AZUL CLARO   11  ANÍS   22

 TANGERINA   17  AZUL PACÍFICO   112  VERDE PRIMAVERA   23 PEÓNIA   4003

 PAPRICA   30  ROMÃ   31  OLIVA   33 LAGOA   5018

 VERMELHO ESPECTRO   845  TURQUESA MENTA   6033 Sujeito a quantidades mínimas, podemos 
produzir as suas cores personalizadas.

 LARANJA   2008

 OCRE   15  AZUL YALE   129 QUETSCHE   32  CÁQUI   7034

 AZUL COBALTO   12  RASPA DE LIMA   34 AMEIXA   4005 LIMÃO   1018

A GAMA DINÂMICA
A gama mais extensa de cores alegres para ambientes dinâmicos e que melhoram a disposição
A nossa gama de cores brilhantes e saturadas foi atualizada com nada mais nada menos do que 12 novas cores e tornou-se a coleção mais extensa 
do mercado. 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.

 Precisa de uma 
cor diferente?

SUPERFÍCIE LISA
Um acabamento liso da superfície para máxima higiene
As folhas de proteção de parede Acrovyn® com um acabamento liso da superfície estão disponíveis para aplica-
ções onde a facilidade de limpeza e higiene são uma prioridade absoluta. A facilidade de limpeza e a eficiência 
de limpeza da sua superfície lisa não porosa foi certificada pelo reconhecido Instituto Louis Pasteur.

 FLOCO DE NEVE   9003

 CASCA DE OVO   100

 CREME FRAICHE   101

 CINZA POMBO   24

 FLOCO DE NEVE LISO   9003 AZUL CLARO   11

 FLOCO DE NEVE   9003  CREME FRAICHE   101 LIMÃO   1018

BACTERICIDA
Mata 100% 
das bactérias
Acrovyn® Bactercida mata implaca-
velmente as bactérias instaladas na 
sua superfície ajudando a combater 
infeções nosocomiais. Ideal para pa-
redes e corrimãos em hospitais.



soluções arquitetónicas em todo o mundo
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Rua Nova de Real, 201 R/c   |   4470 632 Moreira, Maia   |   PORTUGAL
+351 229 480 271
+351 229 480 272
info@laserbuild.pt
www.laserbuild.pt

135, Rue Edouard Isambard   |   B.P. 66   |   27120 PACY/EURE   |   FRANCE
+33 2 32 67 00 00
+33 2 32 67 14 12
info@cs-france.fr
www.cs-france.fr/en

France

France


