Retail image

Eye catchers met diverse uitstralingen
Binnen de retail wordt het steeds belangrijker om
de juiste sfeer creëren bij bepaalde producten. Vezelversterkte kunststof kent vele mogelijkheden in
vorm, kleur en oppervlakte structuur. Poly Products
is als geen ander in staat om het verwachtingspatroon van de klant te koppelen aan de mogelijkheden met kunststof.

Robuuste uitstraling voor Nike
Nike ACG zocht voor haar sportlijn een trendy outdoor
omgeving met een ruwe, robuuste en stoere uitstraling.
Poly Products bood de oplossing in glasvezel versterkt
polyester. Door de vezels extra zichtbaar te maken is een
onregelmatig uiterlijk gecreëerd. Ondanks de ruwheid
van het oppervlak is het wel gemakkelijk te reinigen.
Nieuwe uitstraling voor het winkelinterieur

Een van de elementen van het interieur

Toepassingen voor Nike
Om een compleet interieur te leveren werden de
volgende elementen geproduceerd:






Display rek
Toonbank
Kledingrek
Schoenpresentatie rek

Legplanken

De translucente elementen
geven een bijzonder effect

Kenmerkend voor de
gekozen kunststof
 Grote vormvrijheid
 Veel mogelijkheden in kleur, structuur
& transparantie
 Onderhoudsvrij
 Stootvast
 Vlamdovend

Het onderhoudsarme interieur
voor de sportlijn

Retail image

Eye catchers met diverse uitstralingen
Ruime luxueuze uitstraling voor Alexandrium in Rotterdam
Het overdekte winkelcentrum Alexandrium te Rotterdam is geheel gerenoveerd. De kale
betonconstructie is met kunststof gevel– en plafondelementen aangekleed, waardoor er een ruime
en luxueuze uitstraling is gecreëerd. Naast de uitstraling waren vandalisme bestendigheid en een
laag rookgetal belangrijke eisen van de opdrachtgever.

Project:
Levering van kunststof delen voor de renovatie van de
winkelpassage Alexandrium te Rotterdam.

Brandvrije elementen van de
kolommen en wanden

Kenmerken van de gekozen kunststof Masterworks





Geheel prefab geleverd
Vandalisme- en graffitibestendig.
Brandgedrag en rookontwikkeling voldoen aan bouwbesluit. (getest door TNO)
Onderhoudsarm

Deskundige partner
Poly Products heeft veel expertise opgebouwd om oplossingen op maat te ontwikkelen en uit te voeren. De
uitstraling van de inrichting wordt aangepast aan uw
behoefte. Het materiaal kent vele mogelijkheden. Zo
kunnen andere materialen nagebootst worden en kan
de polyester zowel ruw als juist strak en glad gemaakt
worden. Daarnaast zijn er verschillende mate van
transparantie mogelijk. Deze doorzichtigheid kan gebruikt worden om bepaalde lichteffecten te creëren.
Met deze verschillende mogelijkheden wordt de sfeer
gecreëerd die u zoekt. Wij zijn uw partner bij uitstek
als het gaat om het vervaardigen van creatieve
oplossingen.
Kolomomkledingen verfraaien
het uiterlijk

