
HELIXTECTURE
de # 02 IAN 2022



Pentru a proiecta noua colecţie HELIX, Siniat a lansat o invitaţie către studio-ul de design „Scarabee Style”. Ca 
designer de renume al acestui studio, care a lucrat mult timp pentru industria de decoraţiuni și design interior, lui 
Françoise Jouve îi face plăcere să lucreze cu interacţiunile dintre lumină, suprafaţă și materie.
Această colaborare a dus la crearea seriei „HELIX”, o colecţie bazată pe o figură geometrică cu un design care 
evoluează în funcţie de intensităţile perforaţiilor plăcii de gips-carton, pentru o estetică arhitecturală contemporană. 
Totul se bazează pe o formă primară exactă și sobră, care amintește de paleta unei elice, ceea ce facilitează crearea 
unor modele diferite printr-un ansamblu simplu de goluri și umpluturi, adaosuri și selecţii. Noua colecţie HELIX este 
formată din trei tipuri de decoraţiuni: Crystal, Tweed și Verde.
Dedicăm această ediţie a Helixtecture unei game: Tweed

Conceptul

O formă elementară, precisă, sobră...

HELIX collection

…care construiește modulul de bază.



Inspirate din lumea textilă, perforaţiile Tweed necesită o împletitură mai mult sau mai puţin strânsă. 
Aceste modele încrucișate și încolăcite, ca un jacard geometric, vă permit să creaţi adâncime între 
diferite spaţii.

TWEED

Tweed 10
Rata de perforare: 10%

Nivel de absorbţie a sunetului: 
0.55 aW (L)

Tweed 14
Rata de perforare: 14%

Nivel de absorbţie a sunetului: 
0.65 aW (L)

Tweed 20
Rata de perforare: 20%

Nivel de absorbţie a sunetului: 
0.80 aW (L)



TWEED 10

TWEED 20

TWEED 14



Crystal 23 5



Cube C8/18 6



Cube C8/18 7



Cube C8/18 n0 8



Space S12-20-35 9



Space S8-15-20 10



Space S8-15-20 11



Cube C8/18 n0 12



Cube C8/18 n0 13



Cube C8/18 n0 14



R8/18 n0 15



R12/25 n0 16
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PAGINA 5
Campus Devland Soweto, Soweto / Johannesburg, Africa de Sud

Arhitect: Boogertman + Partners Architects

PAGINILE  6, 7, 8
Școală, Comuna Fauverney, Franţa

Arhitect: Gheza Architectes
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Hotel termal – staţiunea Aîga, Guyon, Franţa

Arhitecţi: Icom Architecture / DGA architectes
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Enseignement, SCI Métal Breizh apprentissage, Rennes, Franţa

Arhitect: Horizon Vertical
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Sema park, București, România
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Obiect de referinţă Siniat: Galeria Północna, Varșovia, Polonia



Pentru a sprijini lansarea colecţiei Helix,  
am realizat un configurator de soluţii 3D pe site-ul 
www.siniat.ro

Graţie acestui instrument digital, veţi putea 
testa noile modele originale în 3 medii 
foto-realiste:
> Birou,
> Bibliotecă media,
> Centru comercial.

La plăcile de gips-carton, pentru a fi mai practice și pentru o estetică 
superioară a locuinţei dvs., opţiunile sunt aproape nelimitate.  
Cu produsele Siniat, mai aveţi nevoie doar de puţină creativitate. Dar dacă 
aveţi nevoie de o idee bună, permiteţi-ne să vă împărtășim din experienţa și 
cunoștinţele noastre.
 
Broșura cu renovarea locuinţelor pentru Siniat este disponibilă  
începând din noiembrie 2021.
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ÎN PANĂ DE IDEI?

9 idei pentru renovarea şi 
îmbunătăţirea apartamentului tău
în noua noastră broşură.

DESCARCĂ BROŞURA


