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Met 
Acrovyn® 4000 
zit u altijd goed
Als het gaat om wandbescherming kan het maken van een 
verkeerde keuze een risicovolle en kostbare aangelegenheid zijn.

Acrovyn® 4000 is de veiligste optie voor ziekenhuizen en hun patiënten. 
Het is namelijk niet alleen de sterkste maar ook de ecologisch meest 
vriendelijke wandbeplating die verkrijgbaar is.

Maar er is nog veel meer. Op het gebied van muurbescherming is Acrovyn® 4000 
uw beste optie. Op de volgende pagina’s ziet u waarom.



Fire rating required for
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CS France
135, rue Edouard Isambard - BP66

F-27120 PACY-SUR-EURE

High impact wall coverings
Fire rating B-s1,d0

Applied on a gypsum board with 
a conventional acrylic water based 
adhesive

Release of formaldehyde Complies with the criteria of 95 mg/kg

Release of other dangerous organic substances such as :

Heavy metals and specific elements Complies with the criteria

Vinyl chloride monomer (VCM) Complies with the criteria

Acoustic absorption No determined performance

Thermal resistance No determined performance

EN 15102:2007+A1:2011
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Groener en sterker
Acrovyn® 4000 is de eerste en enige 
wandbeplating zonder PVC, PBT’s, PBA’s 
of halogenen. Er bestaat geen sterker en 
milieuvriendelijker beschermingsmateriaal.

B-s1,d0 gecertificeerd
Brandvoorschriften vinden de M1 of zelfs 
de B-s2,d0 certificering niet voldoende 
voor veel ziekenhuizen en eisen in plaats 
daarvan een B-s1,d0 certificering. Acrovyn® 
4000 is onbrandbaar en volledig B-s1,d0 
gecertificeerd.

Met CE-label
Voor volledige transparantie en 
traceerbaarheid van het bouwproduct 
hebben alle Acrovyn® 4000 platen een 
CE-label, waarmee de eigenschappen 
en waar deze van zijn gemaakt worden 
weergegeven. Al onze testcertificaten zijn 
op verzoek beschikbaar.

Ecologische 
verantwoordelijkheid
Ecologische verantwoordelijkheid zit in ons 
DNA, daarom passen we de RoHS standaard 
op ons gehele productieproces toe. 
Hierdoor kunnen we garanderen dat onze 
producten geen zware, giftige metalen en 
brandvertragers als PBB en PBDE bevatten. 

Meer dan 40 standaard 
kleuren
Wat voor sfeer u ook wilt creëren, met een 
selectie van 42 kleuren is het vinden van de 
juiste kleurencombinatie een kwestie van 
keuze: uw keuze. 

25% lagere CO2-Footprint
Acrovyn® 4000 is dunner en lichter dan de 
klassieke Acrovyn® en de productie ervan 
kost minder energie en vervoer, wat ervoor 
zorgt dat de CO2-Footprint maar liefst 25% 
lager is. 

Met 
Acrovyn® 4000 
zit u altijd goed
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 △

Acrovyn® 4000

PVC-vrij Sterk 3.000 x 1.300 x 1,5 mm

Anti-bacterieel
 

Brandklasse B-s1,d0 
 

Acrovyn® kleuren

Slagvaste bescherming voor 

uw muren, goed voor het milieu 

De beste muurbescherming is nu nog beter. Acrovyn® 
4000 is niet alleen de beste muurbescherming die 
verkrijgbaar is, het is ook de eerste ter wereld zonder PVC, 
PBT’s, PBA’s of halogenen.
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Milieuvriendelijk en sterker dan 
ooit tevoren

1,5 mm

Classic Acrovyn®

Acrovyn® 4000

Dunner, sterker en met een 
nieuwe textuur
> Hoewel Acrovyn® 4000 0,5 mm dunner is 
dan de klassieke Acrovyn®, is het net zo sterk, 
waarmee het de lichtste maar meest resistente 
muurbescherming op de markt is. 

En het ziet er nog goed uit ook. Acrovyn® 4000 
is voorzien van de gloednieuwe suede textuur: 
een fijnkorrelige structuur met een matte en 
eigentijdse uitstraling.
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42 standaard kleuren voor oneindig veel mogelijkheden

> Wat voor sfeer u ook wilt creëren, met onze collectie 
bestaande uit 42 kleuren is het vinden van de juiste 
kleurencombinatie een kwestie van keuze:  uw keuze.

1,5 mm platen met structuur
7024 | Grafietgrijs

Voorgestelde  
toepassing

1 Acrovyn@ 4000
 deurknopbescherming
2 deurstootplaat
3 halfhoge 1,5 mm
 Acrovyn@ 4000
 muurstootplaat
4 Acrovyn@ 4000
 thermogevormde
 hoekbeschermer
5 Acrovyn@ 4000
 1 mm flexibele plaat
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Hoogwaardige bescherming voor muren, patiënten en het milieu

Met Acrovyn® 4000 is iedereen winnaar

 Acrovyn® 4000 is niet alleen de beste muurbescherming die 
verkrijgbaar is, het ziet er ook nog eens goed uit. 

Onze collectie van 42 eigentijdse kleuren zorgt altijd voor de 
perfecte kleurmatch en onze gloednieuwe suede textuur zorgt 

voor een onderscheidende uitstraling.

Voeg daar een onovertroffen brandklasse B-s1,d0 aan toe, 
evenals ons ongeëvenaarde productieproces zonder PVC, 

PBT’s  of halogenen en u krijgt een muurbeschermingssysteem 
dat  zowel uw gebouw, uw patiënten als het milieu beschermt.

Goed voor patiënten en 
het milieu

> Acrovyn® 4000 wordt volgens de RoHS richtlijnen 
geproduceerd, zonder PVC, PBT’s, PBA’s of halogenen 

en met een 25% lagere koolstofvoetafdruk. 
Er is geen ecologischer en milieuvriendelijker 

muurbeschermingsmateriaal verkrijgbaar.

Onovertroffen brandklasse

> Acrovyn® 4000 heeft een B-s1,d0 certificering 
en kan worden gebruikt op plaatsen in openbare 
gebouwen waar de M1 of zelfs de B-s2,d0 
brandklasses niet voldoende zijn.

Al onze  muurstootlijsten zijn 
optioneel verkrijgbaar met 

een ronde facetslijping of een 
facetslijping van 45 °. 

136 | Grijs  



Acrovyn® 4000
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30 | Paprika  

1,0 en 1,5 mm platen met structuur

Even sterk als veel dikkere 
platen van concurrenten

> Testresultaten bewijzen het.
Acrovyn® 4000 1.5 en 1.0 mm 
muurstootlijsten zijn met behulp 
van de Gardner Impact Testing 
methode op schokbestendigheid 
getest. Bij deze methode laat 
men een zwaar object vanaf 
verschillende hoogtes op het 
materiaal vallen. Acrovyn® 4000 
platen bleken zeer sterk te zijn, 
even sterk als- of nog sterker dan 
de veel dikkere concurrerende 
platen.

1 | 1,0 mm Acrovyn® plaat

Toepassing

Maak kennis met onze 
nieuwe collectie

> 42 schitterende standaard kleuren 
Ontdek onze nieuwe collectie met maar 
liefst 23 nieuwe kleuren, waardoor u bij onze 
collectie effen kleuren nu kunt kiezen uit 42 
eigentijdse kleuren.
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Er zijn vele goede redenen om muren en 
kolommen te beschermen

Er zijn ook vele goede redenen waarom u zou moeten 
kiezen voor  Acrovyn® 4000.

Ten eerste omdat de 42 kleuren gewoonweg mooi zijn. 
Ten tweede omdat het slechts 1.5 of zelfs maar 1.0 mm dik 
is en het netjes langs de kolommen en andere hoekige of 

rechte oppervlakken loopt. 

De belangrijkste reden is echter dat het ongelooflijk 
sterk is.  Proeven met de schokbestendigheid hebben 

aangetoond dat 1.0 en 1.5 mm Acrovyn® 4000 even 
schokbestendig of zelfs nog schokbestendiger is dan veel 

dikkere muurbeschermingsproducten. 

Gegarandeerd perfecte kleurenmatch

> We hebben onze kleurcollectie afgestemd op de allernieuwste 
producten van toonaangevende producenten van vloer-, deur- en 
wanddecoratie zodat onze producten er altijd perfect bij passen.

Flexibel maar ongelooflijk sterk
801 | Wolkengrijs



Acrovyn® 4000
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Thermo-gevormde 
hoeken

 Acrovyn® 4000 in
combinatie met 

Acrovyn 4000 platen
creëren  een

stijlvol ontwerp
voor elk
project

Stijlvol en minimalistisch  
ziekenhuisontwerp met 

halfhoge  Acrovyn® 4000 
platen en roestvrijstalen 

hoekbescherming

 |  Acrovyn® 4000 platen zijn
ongelooflijk sterk maar flexibel 
genoeg om zich aan te passen 
aan gebogen wanden.

 |

 |

Toepassingen muurstootplaten
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De onderkant van de muur 
wordt beschermd door een 

1.5 mm dunne Acrovyn® 
4000  plaat. De kleur past bij 

de meest dominante kleur 
op de muur.

Omdat u uit 42 
verschillende kleuren 

kunt kiezen, kunnen de 
Acrovyn® platen 

opgaan in elk interieur. 
Stijlvol,  terwijl  uw 

muren toch
 beschermd zijn. 

 |

 |



Toepassingen muurstootplatenAcrovyn® 4000

Het duurzame 
Karolinska ziekenhuis 

in Stockholm koos 
voor de PVC-vrije 

Acrovyn® 4000 
wandbescherming.

Deze gang is 
voorzien van 

Acrovyn® 4000 
beschermingsplaten. 

De hoogte van de 
wandbescherming  

is afgestemd op  
ziekenhuisbedden en 

rolstoelen. 

Acrovyn® 4000 is 
leverbaar in 
42 verschillende 
kleuren. Vraag 
een kleurmonster 
vrijblijvend aan via 
www.storax.nl 
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Storax leverde 
Acrovyn® 4000 
wandbescherming 
voor het 
toonaangevende 
Erasmus MC te 
Rotterdam.

Acrovyn® 4000 heeft 
een hoge chemische 

weerstand en kan 
met elk gangbaar 

schoonmaakmiddel 
worden gereinigd.

In totaal werd er 
in het Erasmus  
MC 17.000 m² 
Acrovyn® 4000 
wandbescherming 
gemonteerd.
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Acrovyn® 4000 Toepassingen muurstootplaten

1 Acrovyn® 4000 
is onbrandbaar en 

volledig B-s1,d0 
gecertificeerd. Een 

absolute must voor 
ziekenhuizen.

3  Acrovyn® 4000 is 
flexibel maar erg sterk, 
ideaal voor kolommen 

of ronde hoeken.

 2  Acrovyn® 
wandbescherming 
is leverbaar in een 

bacteriestatische en 
bacteriedodende 

variant. 

4  Stopcontacten 
of andere 

onderbrekingen 
kunnen prima 

worden verwerkt 
in Acrovyn® 4000 

wandbescherming.

3  

4  

1  

2  
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3.000 mm 3.000 mm

Acrovyn® 4000
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Standaard vormen en thermo-vorming
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1
Thermogevormde hoekbescherming 

van 45° tot 179°.

2
Thermovorming type U voor 

kolommen

3
Thermogevormde externe hoeken

4
Thermogevormde interne hoeken

Standaard decoratieve muurbeschermingsvormen

1.
29

0 
m

m
 m

ax
. 12

0 
m

m

MISTRAL wAvE OP MAAT ONTwORPEN 

HOOGTE = 500 mm

3.000 mm

We kunnen uw 
eigen ontwerpen 
produceren, u hoeft ze 
alleen maar in .dxf formaat 
aan te leveren.

ThermovormingIn de fabriek afgeschuind
Thermogevormde Acrovyn® 4000 profielen zijn 
een betrouwbare bescherming voor zuilen en 
interne of externe hoeken en zorgen voor een 
nette en hygiënische afwerking. 

voor een perfecte afwerking van de stootplaat. Onze 45° precisie- 
snede of ronde afschuining zorgen voor de perfecte afwerking van uw 
muurstootplaten.
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Acrovyn by Design® fotowanden

Ontwerp zelf!
Dankzij onze geavanceerde, computergestuurde 
snijtechnologie kunnen we elk gewenst ontwerp 
produceren. U kunt kiezen voor een standaard 
patroon uit onze catalogus of u kunt uw eigen 
ontwerp maken, dat u gewoon in .dxf formaat kan 
aanleveren.

Voor hulp bij uw eigen ontwerp kunt u contact 
opnemen met onze klantenservice. 

uweigenontwerp1.dxf

Op maat gemaakte ontwerpen, collage, vormen en bewegwijzering

Acrovyn by Design® ziet er geweldig uit en 
bespaart u nog geld ook
Waar gewone muurafbeeldingen makkelijk beschadigd 
raken en regelmatig tegen hoge kosten vervangen 
moeten worden, biedt Acrovyn by Design® niet alleen 
bescherming voor uw muren, het zorgt er ook voor dat 
uw afbeeldingen er jarenlang als nieuw uit zien. 

1 mm  transparante Acrovyn® 4000 
beschermingslaag

0.2 mm digitale printlaag met hoge 
resolutie

0.3 mm beschermende Acrovyn® achterkant

SchokbestendigGemakkelijk te reinigenKrasvast Chemicaliënbestendig

Acrovyn by Design® Technologie
Acrovyn by Design® heeft een transparante, 
schokbestendige lijst als beschermingslaag en 
met een geavanceerde digitale printtechnologie 
worden schitterende afbeeldingen gecreëerd. 

Op maat en fotowandenAcrovyn® 4000



1  Acrovyn by 
Design® wordt 
vaak toegepast 
in scholen en 
kinderziekenhuizen.

2  Met Acrovyn by 
Design® komt uw 
wand tot leven.

3  Op maat gemaakte 
ontwerpen worden 
in hoge resolutie 
geprint. 

4  Acrovyn by 
Design® is voorzien 
van een transparante 
schokbestendige 
beschermingslaag, 
hiermee wordt niet 
alleen de muur maar 
ook de afbeelding 
beschermd.

4  

3  

2  

1  
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Acrovyn® 4000 Toepassingen Acrovyn by Design®
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TRANSPARANT 

KLEURENCOLLECTIE, MET TEXTUUR
De meest uitgebreide collectie levendige kleuren voor ruimtes met 
stemmingsverbeterend effect.

GEEL NR 16 LILA NR 20 AqUA NR 11 ANIjS NR 22

MANDARIjN NR 17 BLAUW NR 112   GROEN NR 23HEIDEPAAARS NR 4003

PAPRIKA NR 30 GRANAAT NR 31 OLIjF NR 33TURKOOISBLAUW NR 5018

OKER NR 15 DONKERBLAUW NR 129PAARS NR 32 GEELGRIjS NR 7034

KOBALT NR 12 HELGROEN NR 34BLAUWLILA NR 4005zINKGEEL NR 1018

ROOD NR 845 MINTTURqUOISE NR 6033 LICHT ROODORANjE NR 2008

Standaard kleurenAcrovyn® 4000

Kleur naar keuze bij
voldoende afname



Kleurmonsters
De kleuren in dit
document zijn geen
waarheidsgetrouwe
weergave en zijn slechts
bedoeld als leidraad.
Wij raden aan om uw
kleurkeuze te baseren op
echte kleurmonsters. 
Vraag kleurmonsters op bij 
Storax 078-303 09 00 of
storax@storax.nl 
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WOLKENGRIjS NR 801 GRIjS NR 136 TAUPE NR 26 CREME NR 101

DONKERGRIjS NR 162 MOKKA NR 105zIjDEGRIjS NR 7044 GRIjSBEIGE NR 1019

DUIFGRIjS NR 24 GEBROKEN WIT NR 100PLATINAGRIjS NR 7036WIT NR 933

BEIGEGRIjS NR 7006GRAFIETGRIjS NR 7024KWARTSGRIjS NR 7039 GRIjSBRUIN NR 8019

SIGNAALWIT (SNEEUWWIT NR 9003PUUR WIT NR 9010

Laag-contrast kleuren voor rustgevende ruimtes
Storax heeft, geïnspireerd door de natuur, een unieke collectie zachte kleuren 
met een laag contrast ontwikkeld, speciaal voor ontspannende en rustgevende 
ruimtes, waar welzijn en schoonheid voorop staan. 

     NEUTRALE TINTEN, MET TEXTUUR
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Het Storax
leveringsprogramma
l entreematten

l schoonloopzones

l antislip

l glasbalustrades

l leuningen en hekwerken

l roosters

l lamellenwand

l zonwering

l hoekbeschermers

l muurbescherming

l vloerluiken

l vluchtluiken

l dak- en inspectieluiken

l dakluikladders en schaartrappen

l brandwerende wandluiken en deuren

l voegprofielen

l trapneuzen

l tegelprofielen

l schopplaten en speciaal zetwerk

l plinten en vloerprofielen

l zwembadroosters


