
  



 



FLUSH

Met ons GRG materiaal realiseren wij producten met verrassende
en unieke eigenschappen. Met deze brede diversiteit aan producten is het 

mogelijk een geheel eigen / eigenzinnige leefomgeving te realiseren.
 

GRG ‘glass fiber reinforced gypsum’ -glasvezel versterkt gips- kan volledig 
onzichtbaar en gegarandeerd naadloos “FLUSH” worden verwerkt in wanden 

en plafonds. Daarnaast zijn kenmerken als ‘licht-in-gewicht’,
‘vormvast & vormvrij’ en ‘onbrandbaar’, de belangrijkste voordelen ten 

opzichte van de vanzelfsprekende, klassieke bouwmaterialen.
De GRG producten worden seriematig of enkelstuks, maat specifiek 
geproduceerd voor een snelle, nauwkeurige en perfecte montage.

Daarmee geven onze FLUSH oplossingen u een ongekende
creatieve vrijheid om tot bijzondere resultaten te komen.

Voor exclusieve oplossingen om plafond hangende verlichting naadloos en 
vlak in plafonds op te nemen, hebben wij samen met onze partner MARETTI 

een uniek concept ontwikkeld. Een GRG element waarbinnen
de Quick Fix elementen volledig onzichtbaar en vlak met het

plafond kan worden gemonteerd. In diverse vaste 
afmetingen en verdelingen, maar ook 

op maat te maken. 
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FLUSH GEÏNTERGREERDE ELEMENTEN

DIVERSE PATRONEN

GEPATENTEERDE TECHNIEK



FLUSH

Met ons GRG materiaal realiseren wij producten met verrassende
en unieke eigenschappen. Met deze brede diversiteit aan producten is het 

mogelijk een geheel eigen / eigenzinnige leefomgeving te realiseren.
 

GRG ‘glass fiber reinforced gypsum’ -glasvezel versterkt gips- kan volledig 
onzichtbaar en gegarandeerd naadloos “FLUSH” worden verwerkt in wanden 

en plafonds. Daarnaast zijn kenmerken als ‘licht-in-gewicht’,
‘vormvast & vormvrij’ en ‘onbrandbaar’, de belangrijkste voordelen ten 

opzichte van de vanzelfsprekende, klassieke bouwmaterialen.
De GRG producten worden seriematig of enkelstuks, maat specifiek 
geproduceerd voor een snelle, nauwkeurige en perfecte montage.

Daarmee geven onze FLUSH oplossingen u een ongekende
creatieve vrijheid om tot bijzondere resultaten te komen.

Voor exclusieve oplossingen om verlichting rails naadloos en vlak te kunnen 
monteren, hebben wij samen met onze partner MARETTI een uniek

concept ontwikkeld. Een GRG element waarbinnen de 
Magnetrack volledig onzichtbaar en vlak in het 

plafond kan worden geplaatst. In diverse 
vaste afmetingen, maar ook op 

maat te maken. 
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FLUSH GEÏNTERGREERDE RAIL

FLUSH GEÏNTERGREERDE SPOTS
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