Λίγα λόγια για εμάς
Όλοι όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με τον χώρο των εκτυπώσεων και της επιγραφής,
γνωρίζουμε την καθοριστική σημασία που έχει για το τελικό αποτέλεσμα της δουλειάς μας,
η ποιότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές των πρώτων υλών.
Γνωρίζουμε επίσης πως ακόμα και τα καλύτερα υλικά δεν επαρκούν από μόνα τους για
να μας εξασφαλίσουν την επιτυχία.
Πως χρειάζεται να κατέχουμε τους τρόπους να τα αξιοποιήσουμε, τις τεχνικές που
απαιτούνται ώστε να αναδείξουμε ολοκληρωμένα τα πλεονεκτήματά τους και την
ποικιλομορφία της χρήσης τους.

Με αυτήν την κεντρική φιλοσοφία και με αυτές τις βασικές αρχές κινείται στην ελληνική αγορά και τον
τομέα των υλικών επιγραφοποιίας, μεταξοτυπίας και ψηφιακής εκτύπωσης για περισσότερο από δύο
δεκαετίες, η Π.ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Στόχος και φιλοδοξία μας είναι να προσφέρουμε υλικά κορυφαίας ποιότητας και ολοκληρωμένες
λύσεις με ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης ετοιμοπαράδοτων υλικών και άμεσης διανομής σε
συνδυασμό με τεχνική εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου. Προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε
επιλέξει να συνεργαζόμαστε με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους (INTERCOAT, APA, PONGS,
GLP, JHFVISTA, SOTT, κλπ.), εταιρείες των οποίων το όνομα αποτελεί από μόνο του υπογραφή και
εγγύηση αξιοπιστίας και σταθερότητας.
Παράλληλα επενδύουμε συστηματικά και αδιάλειπτα στην εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση των
ανθρώπων μας, των τεχνικών και του δικτύου των πωλητών μας, των ανθρώπων δηλαδή, που
αναλαμβάνουν να συστήσουν στους πελάτες-συνεργάτες μας την πλήρη γκάμα των υλικών μας, να
τους κρατούν ενήμερους για τις πιο σύγχρονες τεχνικές εξελίξεις, να τους καθοδηγούν σε ό,τι αφορά
στην εφαρμογή τους στην πράξη.
Εξελίσσουμε και εμπλουτίζουμε διαρκώς την γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, επεκτείνουμε
το δίκτυο των συνεργασιών μας, αναπτυσσόμαστε δυναμικά, προσπαθώντας να μην είμαστε απλά
στο επίκεντρο των εξελίξεων αλλά να …

Αλλάζουμε τα δεδομένα… στην οπτική επικοινωνία!
Και αυτή θέλουμε να πιστεύουμε πως είναι ακόμα η αρχή!
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Με αφοσίωση
στην τέχνη
του υφάσματος
Το ύφασμα είναι η πιο hot νέα τάση στη
διακόσμηση και την επένδυση επιφανειών.
Είναι το φυσικής προέλευσης προϊόν που πιο
ολοκληρωμένα και πειστικά από οποιοδήποτε άλλο
απαντά στις απαιτήσεις των καιρών για αληθινά
οικολογικά και ευέλικτα στην εφαρμογή τους
προϊόντα.
Ένα κλασσικό υλικό, που επιβεβαιώνει σήμερα τη
διαχρονική δυναμική του, το ύφασμα επανέρχεται
στην πρώτη γραμμή των επιλογών διακόσμησης
και επένδυσης για χώρους κάθε είδους,
εκτοπίζοντας υλικά με βάση το PVC και κάθε άλλου
τύπου πλαστικά.
Πρωταγωνιστής σε αυτή την επιτυχία είναι η Pongs.
Η παγκοσμίως καταξιωμένη γερμανική εταιρεία με
ιστορία που ξεπερνά τα 100 χρόνια, που, χάρη στη
συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση των μηχανημάτων
και των προϊόντων της, ηγείται του κλάδου και
διαμορφώνει τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.
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Σε μια εποχή που η οικολογική, φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση αποτελεί βασικό
ζητούμενο, το ύφασμα είναι η απάντηση. Είναι η ιδανική επιλογή για όλους όσους χτίζουν,
ανακαινίζουν ή διακοσμούν επαγγελματικά κτίρια, χώρους γραφείων και καταστήματα
εστίασης, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, νοσοκομεία αλλά και οικίες.
Με την Pongs να κρατά την άκρη του νήματος...
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Το ύφασμα
• Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα
• Επιβαρύνει την κατασκευή με το ελάχιστο δυνατό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα
• Προσαρμόζεται σε κάθε είδους και μεγέθους
επιφάνεια
• Χαρίζει γρήγορο και άμεσο αποτέλεσμα
• Είναι πλήρως οικολογικό και ανακυκλώσιμο
• Η κατασκευή και το βάρος του το καθιστούν
πλήρως αντισεισμικό
• Εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου ηχοαπορροφητικότητα με συγκριτικά χαμηλό κόστος
• Προσφέρει τη δυνατότητα εντυπωσιακών
εφαρμογών (όπως ο οπίσθιος φωτισμός ή
η εκτύπωση των μοτίβων του τοίχου) και απολύτως
εξατομικευμένων λύσεων (με μοναδικά εκτυπώσιμα
σχέδια αλλά και customized προφίλ)
• Δίνει πρακτικά απεριόριστη γκάμα λύσεων
στο διακοσμητή ή τον αρχιτέκτονα
• Συντείνει στη δημιουργία μίας ήρεμης, διακριτικής
ατμόσφαιρας, ακόμα και σε χώρους με μεγάλη
επισκεψιμότητα
• Ντύνει τοίχους και οροφές μα και κάθε άλλου είδους
αντικείμενα (έπιπλα, κουρτίνες, φωτιστικά κλπ)
• Μπορεί να αλλάξει ως και δέκα φορές
διατηρώντας σταθερό το ίδιο προφίλ
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01.

Το ύφασμα
στις Κατοικίες
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01.

Το ύφασμα
στις Κατοικίες

Σε ένα χώρο, στον οποίο το φυσικό αποτέλεσμα,
η ηρεμία και η ηχομόνωση αποτελούν
πρωταρχικά ζητούμενα, το ύφασμα είναι η
ενδεδειγμένη λύση. Ικανό να ντύσει τοίχους,
οροφές, φύλλα ντουλάπας ακόμα και κουρτίνες
black out, με δυνατότητα επανάληψης της ίδιας
ή παρόμοιας εκτύπωσης.
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Ιδανική επιλογή και για δωμάτια ξενοδοχείων.
Χάρη στην υψηλή τους ηχοαπορροφητικότητα,
τη δυνατότητα εκτύπωσης και φωτισμού αλλά
και την ευελιξία των εφαρμογών τους, τα
τεχνικά υφάσματα με την υπογραφή - εγγύηση
της Pongs απαντούν πειστικά σε κάθε σας
απαίτηση.

02.

Το ύφασμα
στα Ξενοδοχεία
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02.

Το ύφασμα
στα Ξενοδοχεία

Είναι ο πιο εύκολος και καλαίσθητος τρόπος
να αποδώσει κανείς το χαρακτήρα και το
ύφος που επιθυμεί σε ένα λόμπυ, μία αίθουσα
ή ένα διάδρομο. Διαμορφώνει ατμόσφαιρα
και προσωπικότητα σε χώρους με μεγάλη
επισκεψιμότητα και κίνηση, καθιστώντας τους
διακριτούς, ιδιαίτερους και μοναδικούς.
Ντύνοντας με τα τεχνικά υφάσματα της
Pongs τους τοίχους, την οροφή ή επιμέρους

στοιχεία ενός λόμπυ (ξενοδοχείου, εταιρείας,
νοσοκομείου, υπηρεσίας κοκ) έχετε την ευκαιρία
να κερδίσετε τις εντυπώσεις με την πρώτη ματιά.
Μα και να μεταδώσετε με τον πιο σαφή όσο και
διακριτικό τρόπο το δικό σας μήνυμα και στυλ.
Η δυνατότητα που προσφέρει το πατενταρισμένο
προφίλ Descor της Pongs για αλλαγή μέχρι και
δέκα φορές του πανιού στο ίδιο προφίλ, δίνει τη
λύση στην ανάγκη της διαρκούς ανακαίνισης.
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03.

Το ύφασμα
στους Επαγγελματικούς χώρους
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03.

Το ύφασμα
στους
Επαγγελματικούς
χώρους
Ένας χώρος εργασίας οφείλει πέρα και πριν
από οτιδήποτε άλλο να είναι λειτουργικός.
Να διαμορφώνει τις συνθήκες εκείνες που θα
επιτρέπουν σε όσους κινούνται εντός του να
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.
Το ύφασμα - ως στοιχείο επένδυσης τοίχων,
οροφών αλλά και επιμέρους αντικειμένων - είναι
ιδανικό για κάτι τέτοιο. Υλικό από τη φύση του
ζεστό και με μεγάλη κατασκευαστική ανθεκτικότητα
πλαισιώνει δίχως να κραυγάζει, γίνεται φόντο
για τους ανθρώπους που ζουν, κινούνται και
εργάζονται καθημερινά και για πολλές ώρες σε
ένα χώρο.
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04.

Το ύφασμα
στους χώρους Εστίασης
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04.

Το ύφασμα
στους χώρους Εστίασης

Σκέφτεστε κάποιον καλύτερο τρόπο ώστε να
δώσετε εύκολα και γρήγορα το χαρακτήρα
και την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε σε ένα
εστιατόριο, ένα καφέ, την τραπεζαρία ενός
ξενοδοχείου, ένα μπαρ ή ένα club;
Το ύφασμα είναι ο πιο πολύτιμος σύμμαχος
του διακοσμητή ενός χώρου εστίασης. Όσο
και αν η διακόσμηση δεν είναι στην προκειμένη
περίπτωση το ...κυρίως πιάτο, είναι αυτή
που σε μεγάλο βαθμό ορίζει το ύφος και
την αισθητική του χώρου. Η δυνατότητα
εκτύπωσης διαφορετικών, συμπληρωματικών
ή επαναλαμβανομένων σχεδίων στα τεχνικά,

ηχοαπορροφητικά υφάσματα της Pongs - με τα
οποία μπορούν να επενδυθούν τοίχοι, οροφές,
επιμέρους στοιχεία του χώρου ή αντικείμενα
(έπιπλα, φωτιστικά κλπ) - βοηθά να υλοποιηθεί
κάθε διακοσμητική έμπνευση και επιλογή.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση του οπίσθιου
φωτισμού, το αποτέλεσμα μαγνητιζει τα
βλέμματα.
Ένα επιπλέον, διόλου αμελητέο πλεονέκτημα:
η δυνατότητα ως και δέκα αλλαγών στο ίδιο
προφίλ, η οποία σας επιτρέπει να αλλάζετε ύφος
και στυλ εύκολα, γρήγορα και με συγκριτικά
χαμηλό κόστος.
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05.

Το ύφασμα
στους Εκθεσιακούς χώρους
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05.

Το ύφασμα
στους Εκθεσιακούς χώρους

Λένε πως δεν έχεις ποτέ δεύτερη ευκαιρία να
κάνεις καλή πρώτη εντύπωση. Κι αν υπάρχει
ένας χώρος στον οποίον είναι περισσότερο
από οπουδήποτε αλλού απαραίτητο να
δημιουργήσει κανείς μία άμεση, ισχυρή και
διακριτή εντύπωση ώστε να προσελκύσει το
βλέμμα και την προσοχή, αυτός είναι ο χώρος
μίας έκθεσης.

Ντύνοντας με ένα εκτυπώσιμο ύφασμα της
Pongs το περίπτερό σας, κάποιον τοίχο ή κάποιο
επιμέρους στοιχείο του, έχετε ήδη κάνει το πρώτο
βήμα ώστε να εξασφαλίσετε την προσοχή του
επισκέπτη.
Στην περίπτωση αυτή το μέσο είναι εξίσου
δυνατό με το μήνυμα καθαυτό.
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06.

Το ύφασμα
στα Καταστήματα
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06.

Το ύφασμα
στα Καταστήματα

Η διακόσμηση ενός καταστήματος είναι πολύ
συχνά ο καλύτερος τρόπος για να διαφημίσει
το περιεχόμενό του. Για να επικοινωνήσει το
ύφος των προϊόντων ή των υπηρεσιών που
προσφέρει, για να διαφοροποιηθεί από τον
ανταγωνισμό, για να προσελκύσει τον
επισκέπτη και τελικά να ενεργοποιήσει τη
διάθεσή του να αγοράσει.
Είτε διακοσμείτε εξαρχής ένα κατάστημα είτε

ανακαινίζετε, τα εκτυπώσιμα υφάσματα της
Pongs σας εξασφαλίζουν όλα τα παραπάνω,
ντύνοντας εύκολα και γρήγορα τοίχους,
οροφές, αντικείμενα ή επιμέρους στοιχεία του
χώρου.
Μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν ως
φόντο για μια βιτρίνα, προσφέροντάς σας ένα
εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα, με μεγάλα
περιθώρια ευελιξίας εφαρμογής.

17

07.

Το ύφασμα
σε Έπιπλα και Αντικείμενα

18

07.

Το ύφασμα
σε Έπιπλα και Αντικείμενα

Από τη φύση του ηχοαπορροφητικό ως υλικό,
το ύφασμα επενδύει με τον πιο αποτελεσματικό
και λειτουργικό τρόπο τοίχους, αντικείμενα και
διαχωριστικά σε χώρους με μεγάλη κίνηση
επισκεπτών, όπως και με έντονο θόρυβο
ή χώρους στους οποίους εκτελούνται
παράλληλα διάφορες εργασίες.

Μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί για την
επένδυση ηχομονωτικών πάνελ ανάμεσα
σε γραφεία, τηλεφωνικά κέντρα ή γραφεία
πωλητών, λειτουργώντας ως φυσικό
διαχωριστικό και συντελώντας στην κατάτμηση
και διαμερισματοποίηση ενός ενιαίου χώρου.
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08.

Το ύφασμα
στα Ιατρεία
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08.

Το ύφασμα
στα Ιατρεία

Σε χώρους όπως ένα ιατρείο, ένα νοσοκομείο
ή ένα ινστιτούτο αισθητικής, η υψηλή αντοχή,
η ποιότητα και οι προδιαγραφές υγιεινής
θεωρούνται αυτοδίκαια πιο σημαντικές από το
αισθητικό αποτέλεσμα καθαυτό.
Δίχως να κάνουν εκπτώσεις στην αισθητική τους,
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τα ειδικά προορισμένα για τέτοιους χώρους
υφάσματα της Pongs διαθέτουν επιπρόσθετη
αντιβακτηριδιακή προστασία, καθιστώντας πιο
ασφαλείς στην πράξη τις κάθετες και οριζόντιες
επιφάνειες - τοίχους, διαχωριστικά, οροφές - που
επενδύουν.

09.

Το ύφασμα
στους Δημόσιους χώρους
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09.

Το ύφασμα
στους Δημόσιους χώρους

Τεράστιοι χώροι, αίθουσες προορισμένες να
φιλοξενούν ανά πάσα στιγμή εκατοντάδες
ή χιλιάδες άτομα, αεροδρόμια, μουσεία,
βιβλιοθήκες, θέατρα. Χώροι με απαιτήσεις
κάλυψης μεγάλων επιφανειών και γι’ αυτό
ιδανικοί για την εφαρμογή των εκτυπώσιμων
υφασμάτων της Pongs.

Χάρη στη δυνατότητα αναπαραγωγής
επαναλαμβανομένων μοτίβων σε κάθε μεγέθους
επιφάνεια, αποτελούν την πιο λειτουργική
και ευέλικτη λύση επένδυσης για κάθετες και
οριζόντιες επιφάνειες ενός χώρου ειδικών
προδιαγραφών και απαιτήσεων.
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Πιστοποιώντας την ποιότητά μας

Συμπληρωματικές πληροφορίες
σελ. 2, Hôtel de Ville de Montpellier (Montpellier, France) I Lobby Architects:
Jean Nouvel (Ateliers Jean Nouvel), Francois Fontès (Francois Fontès Architecture) lmplemented solution: Digitally printed DESCOR® PREMIUM Acoustic

σελ. 14, Musée d’Ethnographie de Neuchâtel (Neuchâtel, Switzerland) Implemented
solution: Digitally printed PrintTex® Softimage Lightbox.

σελ. 5, Prinzinger by SAITTAVINI (Düsseldorf, Germany) I Project: PONGS® Group
Implemented solution: Digitally printed DESCOR® PREMIUM Acoustic

σελ. 20, Dentist Wohlen (Wohlen, Switzerland) Implemented solution: Digitally printed
PrintTex® Softimage Lightbox.

σελ. 7, Villa Mulhouse I Créations Sandrine Ziegler-Munck Implemented solution:
Digitally printed DESCOR® PREMIUM Acoustic

σελ. 21, Dentist Wohlen (Wohlen, Switzerland) Implemented solution: Digitally printed
PrintTex® Softimage Lightbox.

σελ. 12, Restaurant Startine (Mulhouse, France) Implemented solution: Digitally
printed DESCOR® PREMIUM Acoustic

σελ. 13, Restaurant L’ARC (Paris, France) Implemented solution: Digitally printed
DESCOR® PREMIUM Acoustic

Dentiste Neuchâtel (Neuchâtel, Switzerland) Implemented solution:
DESCOR® PREMIUM Acoustic.

σελ. 23, Chapel Moulins, Hotel de Paris (Moulins, France) Implemented solution:
Digitally printed DESCOR® PREMIUM Acoustic

Conservatoire Jean-Baptiste Lully (Puteaux, France) Architects: V. Brossy &
Associés Implemented solution: Textiles from PONGS®

Prinzinger by SAITTAVINI (Düsseldorf, Gerrnany) I Project: PONGS® Group
Implemented solution: Digitally printed DESCOR® PREMIUM Acoustic
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