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Lichtarmaturen
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Urban Design

unieke creaties van perforaties.

Roomdeviders
Zonwering

Balkonhekken

Aankleding recepties/balies/bars
Akoestische kunstwerken
Kunstobjecten

Akoestiek
Met Spot-Art® akoestische panelen
kunt u de juiste akoestiek in uw
ruimte creëren. Door geluidsabsorberend materiaal achter de
perforatiekunst te plaatsen zijn
onze panelen niet alleen heel erg
mooi, maar tegelijk functioneel.

Wat is Spot-Art®?
Spot-Art® is ‘perforatiekunst’. Een kunstwerk
opgebouwd uit perforaties. Denk hierbij aan
een foto, logo of patroon vormgegeven in
een stalen of aluminium plaat.
Door verschillende perforatiegroottes en
verschillende afstanden tussen de gaatjes
krijgt elke afbeelding een uniek en abstract
effect. Het is als het ware een pixeleffect van
ponsgaatjes.
‘’Unieke aankleding van fysieke ruimtes met
geperforeerde panelen''.

Wie zijn wij?
Spot-Art levert unieke designpanelen ter verfraaiing van gevels, interieurs en openbare ruimtes. Onze
klant; de architect, ontwerper of stylist, onderscheid zich met onze unieke producten. De merknaam
Spot-Art® staat voor ‘perforatiekunst’ en kent veel toepassingsmogelijkheden. Wij gebruiken hoofdzakelijk aluminium platen voor onze perforatietechniek maar er zijn ook mogelijkheden met staal of
Cortenstaal.

Wat doen wij?
Wij werken graag al in de ontwerpfase van een (bouw-)project samen met de architect, ontwerper en/of
stylist. Wij zetten het geplande ontwerp met speciale software om naar het Spot-Art® perforatiepatroon.
Elke JPEG-afbeelding leent zich hiervoor. Onze partnerproducenten gebruiken een CNC ponsnibbelmachine voor de perforaties in het gekozen materiaal. De keuze en de dikte van het plaatmateriaal wordt
zorgvuldig afgestemd met de klant en kan eventueel na inschakeling van een bouwtechnisch adviesbureau worden bepaald. Nadat de panelen geponst zijn worden deze verder afgewerkt en nabewerkt. Dit
kan bijvoorbeeld het knippen, lassen of zetten van het paneel betreffen. Als de panelen klaar zijn worden
deze afgewerkt met een poedercoating in de gewenste RAL-kleur. Deze coating beschermt de platen
tegen beschadigingen en corrosie. Als toevoeging van LED-verlichting of akoestisch materiaal achter het
Spot-Art® paneel gewenst is wordt dit door ons gemonteerd en kant-en-klaar aangeleverd.

Wat maken wij?

unieke creaties van perforaties.

Hieronder vindt u een aantal projecten die wij hebben gerealiseerd. Op onze website vindt u meer voorbeelden van reeds door ons gerealiseerde projecten.

Visual gevelaankleding bedrijfspand
Spot-Art® als gevelaankleding. Aluminium Spot-Art®
panelen als cassettesysteem geven uw pand uitstraling
en vorm. Spot-Art® geeft een uniek abstract beeld van
dichtbij en, voor het oog, een haarscherp beeld van
veraf. Dit geeft uw pand een unieke en dynamische
façade.

Spot-Art® met LED-verlichting.
Door de optionele toevoeging van LED-strips achter de
panelen komt Spot-Art® nog beter tot zijn recht in uw
interieur. Er zijn vele mogelijkheden qua kleuren.
Bij dit kunstwerk is een foto van de stad New-York
uitgewerkt in een kunstwerk met ruim 30.000 gaatjes
van 6 verschillende afmetingen.

Urban Design in Utrecht
In de wijk Lombok in Utrecht hebben wij in opdracht van
de gemeente een viertal Spot-Art® panelen met
LED-verlichting geleverd die ter aankleding van twee
poorten dienen. Er zijn verschillende afbeeldingen
teksten uitgewerkt en samen vormen de panelen een
gedicht.

Spot-Art® als akoestische oplossing.
In dit akoestische Spot-Art® kunstwerk is een foto van
drie straatmuzikanten afgebeeld in ruim 30.000 ponsgaatjes. Achter de ponsgaatjes is een akoestische
polyesterwol van 50mm dik gemonteerd. De totale
perforatiedichtheid is ruim boven de 30% waardoor dit
paneel uitstekend werkt als akoestische oplossing.

Spot-Art® design in balie XL-Panel
Voor een klant in s’Heerenberg hebben wij het bedrijfslogo uitgewerkt in perforaties. Daarachter hebben wij
twee kleuren LED-verlichting gemonteerd. Deze klant
wilde de balie in hun de entreeruimte uniek maken en zo
kwamen zij bij ons uit.

Visual Spot-Art® receptie
Met onze preforatietechniek is het mogelijk om bijvoorbeeld een bedrijfslogo of bijvoorbeeld mooi abstract
patroon uit te werken in perfo design panelen. Deze
panelen kunnen uitstekend dienen ter aankleding van
recepties, balies of bars. Eventueel in combinatie met
LED-verlichting of akoestisch materiaal.

Spot-Art® akoestische wandaankleding
Door de open structuur van het geperforeerde materiaal
is Spot-Art® uitstekend geschikt als (akoestische)
wandaankleding. Het maximale ponsbereik bij onze
perforatietechniek is 3000x1250mm in een plaat van
3000x1500mm.
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Komt hier binnenkort uw Spot-Art project te staan?

Spot_Art
unieke creaties van perforaties.

