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HET PROJECT
Aan de Atlantische kust trekt de badplaats La Baule
elke zomer duizenden toeristen aan om te komen genieten
van haar 9 km strand. Het is in deze ideale omgeving dat
de Village Club du Soleil zich heeft gevestigd.
In het kader van een renovatie wilde de hoteldirectie de warme en gastvrije sfeer van de eetzaal
benadrukken. Ze koos voor de nieuwe waaier aan
decoratieve producten van Saint-Gobain Eurocoustic
om de plafonds van hun restaurant te personaliseren
en aan te kleden en tegelijkertijd te opteren voor een
akoestische oplossing die past bij deze gezellige ruimte.
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DE BEHOEFTEN VAN DE KLANT
• Esthetiek
• Akoestisch comfort
• Originaliteit

ONS ANTWOORD
Een oplossing met TONGA® A40 EuroColors en
EuroDesign-panelen die de nodige helderheid,
esthetiek en geluidsabsorptie biedt voor het comfort
en welzijn van de klanten.

De keuze voor Eurocoustic-panelen is volledig in
harmonie met de nieuwe inrichting van de eetzaal.
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De TONGA® EuroDesign Ombelle Dune O2-panelen
brengen karakter en warmte in de zaal.Het Ombelle-motief, Japans geïnspireerd en poëtisch, bestaat
uit warme neutrale kleuren. Het roept zachtheid
op dankzij de heldere en witte achtergrond en het
contrasterende effect van de schermbloemige
motieven, een echte uitnodiging om te reizen tijdens
een maaltijd!

DE PLUSPUNTEN VAN HET PRODUCT
■ Geluidsabsorptie: αw = 1
■ Brandreactie: A1 voor de witte en
A2-s1, d0 voor de EuroColors
en EuroDesign-panelen
■  T
 hermische weerstand: R = 1.10 m². K/W
■  B
 innenluchtkwaliteit: Klasse A+
■  G
 arantie van 15 jaar op het volledige systeem
van panelen en ophangsystemen

Ombelle Dune | O2

De TONGA® EuroColors Sable D5-panelen passen
perfect bij het gekozen ontwerp voor een gevoel
van comfort en rust.
De uitgebreide kleurenreeks van Eurocoustic geeft
deze eetzaal een eigen identiteit. De gekozen
kleuren dragen hier bij aan een warme en unieke
sfeer in de zaal.
•A
 koestisch: dankzij een maximale absorptiecoëfficiënt αw = 1 verschaft het TONGA® A 40-paneel een
beter akoestisch comfort door omgevingslawaai
te onderdrukken en de verstaanbaarheid en
duidelijkheid van de gesprekken te verbeteren.
•T
 hermisch: dankzij zijn 40 mm steenwol draagt
het TONGA® A 40-paneel ook bij tot een beter
thermisch comfort dankzij een thermische
weerstand van R=1.10 m². K/W.
•D
 e TONGA® A 40-panelen zijn verkrijgbaar in 40
effen kleuren (EuroColors) en 6 nieuwe designs
(EuroDesign), en in een breed scala aan afmetingen.

OPPERVLAKTE: 300 m²
STAD: La Baule
LAND: Frankrijk
RUIMTES: Restaurant
REALISATIEDATUM: Maart 2019
CONTACTPERSONEN
•O
 pdrachtgever: Village Club du Soleil
•S
 alesmanager:
Romain Bachelier: +33 (0)6 71 47 14 56
romain.bachelier@saint-gobain.com
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TONGA® A 40 EUROCOLORS
EN EURODESIGN

