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EN DYNAMISK 
GRUPPE 

CLIPSO blev stiftet I 1997 af Bernard Geis.Idag 
består CLIPSO gruppen af afdelinger over hele 
verden: Frankrig, USA, Rusland, Indien og UK. 
Hovedkontoret i Vieux-Thann, Frankrig, fungerer som 
produktionsenhed, træningscenter, logistikcenter, 
forsknings- og udviklingsafdeling samt som design- 
og administrationscenter.

Siden 2007 er CLIPSO gruppen blevet ledet af 
Catherine Geis, som har implementeret effektive 
strategier til at udvikle CLIPSO som en innovativt 
selskab på et internationalt marked. Idag er gruppen 
blevet en af de største aktører indenfor PVC-frie 
strækbeklædninger til loft og væg.

ET VISIONÆRT 
KONCEPT

CLIPSO har udviklet stræklofter til kold montage, 
som sikrer en perfekt overflade og en ensartet 
udspænding. Den innovative idé gør installationen 
hurtig, nem og ren. 

CLIPSO coverings er lavet af polyesternet belagt 
med polyuretan. Via et særligt profilsystem 
beklædes lofter, vægge og selv komplekse og 
varierede former. 

EN FØRENDE FRANSK 
PRODUCENT

Takket være vores enestående produktionsapparat, 
er CLIPSO gruppen førende i verden indenfor ekstra 
brede tekstiler op til 5,1m. CLIPSO er de eneste, der 
selv producerer stræklofter og vægbeklædninger i 
denne størrelse. 

Nøglen til CLIPSO’s succes ligger i selskabets 
værdisæt, som bygger på respekt for kollegaer, 
kunder, leverandører og partnere. Vi etabelerer 
tillid hos kunderne ved at levere markedets bedste 
service og produkter uden sammenligning.



Hvorfor vælge  clipso® ?

Bred beklædning 
op til 5,1m

Certificeret efter 
EU-standarder

Printbar 
overflade

Belysning igennem 
materiale

Anti-statisk

Antibakterielt Smuds- og 
vandafvisende overflade

Miljøvenligt Øko-tex
mærket

A+ beklædning Slidstærk 
kvalitet

Alle behov 
dækket

Tilpasses til 
projektet

Støjdæmpende

Fransk produceret
 ISO 9001

Konkurrencedygtigt 10 års 
produktgaranti 

Innovative profiler i 
ABS-plast, Aluminium og PVC

Kold installation: 
Hurtig, nem og ren

Perfekt
 finish



INNOVATION OG 
UDVIKLING

Vi arbejder for at imødekomme morgendagens krav.
Hos CLIPSO foretager vi konstant innovation for at 
udvikle nye produkter for hvert et marked og for 
hver en forbruger.

Vores mål er at udvikle produkter karakteriseret af 
deres simplicitet, som er nemme at bruge og som 
er miljøvenlige.

Innovationen er ikke kun teknologisk, eftersom 
design og ergonomi også er en vigtig del af vores 
forskning. I 2011 har vi oprettet en afdeling kaldet 
“Study and Design”, hvor interne og eksterne 
designere arbejder på at skabe nye produkter.

LOKAL SERVICE

CLIPSO er repræsenteret I mere end 70 lande i 
hele verden og produkterne tilpasses til de lokale 
krav og ønsker. Vi har et stærkt netværk med indtil 
videre 1.100 distributøter og montører, som sikrer 
kvalitetsservice hvorend dit projekt befinder sig. 

CLIPSO uddanner løbende montørerne i vores 
produkter og installationsteknikker. 

Se din lokale montør på www.clipso.com

CERTIFICEREDE 
PRODUKTER

CLIPSO dokumenterer produkternes overholdelse 
af miljø- og sikkerhedskrav ved hjælp af en række 
certificeringer, hvor produkterne udsættes for 
forsøg og tests af franske og internationale 
organisationer. Herunder ses vores mærkninger.

ISO 9001 Certificat
I 2010 blev CLIPSO certificeret 
grundet sin vedvarende udvikling af 
sin service. Kvalitetsmærket dækker 
design, fremstilling og markedsføring 

af innovative stræktekstiler til loft og væg til 
bygningsindustrien.

A+ Mærkning
CLIPSO er en af de første 
virksomheder indenfor teknisk 
beklædning, som opnåede A+ mærket 
på grundlag af materialebrug og 

totale emmisioner. Bedre mærkning er ikke 
mulig! Mærket indeholder information om 
niveauet af flygtige organiske forbindelser (VOC’s) 
afgasset af CLIPSO’s beklædninger og er et krav 
fra 1. januar 2012 i Frankrig, i henhold til dekret 
nr. 2011-321. 

CE Standard
Fra oktober 2007 har det været 
obligatorisk med CE mærkning af 
loftsprodukter i offentlige og private 
rum indenfor EU, hvilket  CLIPSO 

selvfølgelig lever op til.

Oeko-Tex Standard 100
CLIPSO’s produkter er blevet testet 
for skadelige stoffer og har opnået          
Oeko-Tex Standard 100, som er et af 
verdens fremmeste stempler indenfor 

tekstiler. Dit gode og sunde indeklima er hermed 
garanteret.

Sanitized
CLIPSO er gået I samarbejde med 
Sanitized, som er verdensførende i 
beskyttende overflader til tekstiler. 
Takket være Sanitized-behandlingen er 

overfladen 705 AB beskyttet mod mikroorganismer 
og meldug-svampe. 

OMI
Dette mærke gives til produkter, som 
med succes passerer brandforsøg med 
brændbarhed og giftig røgudvikling.  

OMI certifikatet er lavet til handels-og fiskeriskibe.

N°0334
EN 14716 / 2005

0334 / DPC / 1011

CQ 976/1 IFTH



Respekt for miljøet er kernen 
i vores strategi.

At opfylde dagens krav samtidig med at sikre miljøet 
til de næste generationer er noget der ligger CLIPSO 
meget på sinde. Derfor producerer vi bæredygtige, effektive 
materialer med mindst muligt økologisk fodaftryk og 
med et stort fokus på det gode indeklima 
gennem hele produktets levetid.

Vidste du, at...
CLIPSO er en 
af de første 
virksomheder 
indenfor teknisk 
beklædning, 
som opnåede A+ 

mærket på grundlag af materialebrug og 
totale emmisioner. Bedre mærkning er ikke 
mulig! Mærket indeholder information om 
niveauet af flygtige organiske forbindelser 
(VOC’s) afgasset af CLIPSO’s beklædninger 
og er et krav fra 1. januar 2012 i Frankrig, 
i henhold til dekret nr. 2011-321. 
Vores testresultater er til rådighed for 
interesserede.

PRODUKTION
De valgte råmaterialer
er miljøvenlige. 
Produktions-processen 
bruger kun minimalt
energi og vand og 
afgiver ikke skadelige 
stoffer til miljøet. Alt 
det forbrugte vand 
bliver genanvendt.

TRANSPORT
Produktet er let og 
fylder ikke meget,
så det transportre-
laterede energiforbrug 
og det afledte CO2-
forbrug er reduceret.
Pakningen er kompakt 
og emballagen 
genanvendelig 
for at mindske 
miljøbelastningen.

INSTALLATION
Der bruges ikke 
varme ved arbejdet 
og det foregår unden 
brug af vand, samt  
eflerlader meget lidt 
affald. Derudover er 
installationen nem og 
hurtig, hvilket også 
hjælper til at reducere 
ressourceforbruget.

PRODUKT
Produkterne har 
lang levetid uden 
vedligehold. De er 
fri for CMR og
 VOC’s og afgiver 
derfor ikke 
skadelige 
emmisioner til 
rummet. 

GENBRUG
Efter endt anvendelse 
kan beklædningerne 
nemt forbrændes.
 De kan også 
genbruges til andet 
såsom kunstgenstande, 
lærreder eller 
tasker.

Større respekt for miljøet
CLIPSO skærper de ansattes 
opmærksomhed på miljøet gennem 
eksempler på god praksis, herunder 
minimering  af papirforbrug og udprint, 
brug af dagslys og behovsstyret 
ventilation, samt brug af offentlig 
transport. Vores printer er miljømærket 
og vores dokumentation er printet 
på PEFC/FSC papir lavet af papir fra 
bæredygtigt skovbrug.



Hvordan kommer jeg i kontakt med clipso® ?
Åbningstiden på de franske kontorer er: Man-Tors 8-12, 13.30-17.30, Fre 8-12, 13.30-16.30.
Du kan også skrive til info@clipso.com eller finde os på www.clipso.com.

      USA Office

CLIPSO USA Inc.
3742 W. Century Blvd
Unit #7
Inglewood, CA 90303
USA

T. +1 310 450 5727
F. +1 310 943 2418

      RUSSIA Office

OOO CLIPSO Rus
Oulitsa Vavilova, 69/75
Floor: 10th - Office: 1024
117335 Moscow
RUSSIA

T.  +7(499) 134 27 09
M. +7(495) 991 20 41

      UNITED KINGDOM Office

CLIPSO Productions
Mr. William Doerflinger
London
UNITED KINGDOM

T. +33 (0)3 89 37 10 84
F. +33 (0)3 89 37 48 92

      INDIA Office

CLIPSO Interior Solutions Pvt. Ltd.
A-367, Lower Ground Floor
Defence Colony
New Delhi-110024
INDIA

T. +91 11 46 63 26 21
F. +91 11 46 63 26 21

HOVEDKONTOR OG PRODUKTION

CLIPSO Productions
5 rue de l’Église
68 800 Vieux-Thann
France

Tel. +33 (0)3 89 37 10 84
Fax +33 (0)3 89 37 48 92
Email : info@clipso.com
Web : www.clipso.com
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