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The Nomad Concept bvba
absolute fine architectural sails

DOEL

elegante, architecturale zeilsculpturen aanbieden
The Nomad Concept biedt aantrekkelijke, elegante zeilsculpturen aan die uitmunten op
gebied van vormgeving, functionaliteit en kwaliteit. Ze zijn licht, zeer lichtdoorlatend en
goed tot volledig UV-bestendig.
Wij streven ernaar om mooie, verfijnde en technisch sterke ontwerpen te creëren, die
een sober en logisch geheel vormen zonder storende elementen. Onze architecturale
zeilen zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en testen.
Voor het membraan heeft u de keuze uit verschillende soorten textiel. De beste kwaliteit
blijft tientallen jaren mooi en verliest haar waarde niet. Masten zijn meestal in geanodiseerd aluminium maar kunnen ook in andere materialen (hout, inox, titanium,...).
De kabels zijn vervaardigd uit zeer hoogwaardig roestvast staal zoals bij zeilboten.
De zeilen fungeren als zonwering en als bescherming tegen regen. Ze zijn stormvast.

Al onze zeilsculpturen zijn open zodat de
omgeving niet banaal wordt afgeschermd.
Ze vergroten uw levensruimte. Het leven
buiten wordt er aangenamer door.
‘s Avonds creëert u met aangepaste
verlichting een feeërieke sfeer.
The Nomad Concept werkt op maat,
biedt standaard design producten aan
en verhuurt zeilen.
Op onze website vindt u tal van foto’s en
extra informatie.

MAATWERK

een specifiek ontwerp voor een unieke situatie
Omdat iedere situatie anders is, creëren wij voor u een unieke zeilsculptuur, aangepast aan uw persoonlijke situatie, behoefte en
smaak. Aan de hand van uw wensen en budget maken wij een voorontwerp dat het zeil driedimensionaal in de bestaande omgeving
toont. Na goedkeuring van het voorontwerp, stellen wij de definitieve offerte op en kan er gestart worden met de uitwerking van de
technische details en vervolgens met de productie.
Bij uitvoering van het membraan wordt de prijs van het voorontwerp in mindering gebracht van de totale kostprijs.
De prijs van een zeilstructuur kan sterk variëren afhankelijk van de grootte, de materialen, het aantal verankeringspunten, de
moeilijkheidsgraad van het ontwerp... Na goedkeuring van het voorontwerp maken wij een definitieve offerte voor het project m.i.v.
ontwerp, uitvoering, opstelling en alle onderdelen van de zeilsculptuur (membraan, masten, kabels en bevestigingselementen).
Voorbereidende omgevingswerken zoals funderingen worden apart berekend.
Wij ontwerpen maatwerk voor elke ruimte, maar over het algemeen is dit vooral aangewezen voor oppervlaktes vanaf 25 m².
Voor kleinere oppervlaktes is een standaard design product misschien een interessanter alternatief.

DESIGN PRODUCTS
stijlvol standaard

Naast zeer verscheiden maatwerk bieden wij ook bijzonder mooie standaardontwerpen aan in diverse afmetingen.
De modellen Borneo, Wing, Icebird, Icebird Extended, Phylosophus en Manta worden uitgevoerd in verschillende stoffen, gaande
van verfijnd zomertextiel met een zijdeachtige structuur tot de uiterst duurzame en UV-bestendige teflon (PTFE), die zelfs in winterse
omstandigheden zijn mooie vorm behoudt. De parasol Umbellae heeft een uniek design en is verkrijgbaar in verschillende stoffen
en kleuren.
De masten van de standaard design products zijn van geanodiseerd aluminium en de kabels en spanners van roestvast staal, hetzelfde type als voor zeilboten.
Onze standaard design producten zijn zo ontworpen dat u ze gemakkelijk zelf kan plaatsen.
De keuze van de stof is bij elk ontwerp bepalend voor de prijs. De prijzen zijn exclusief fundering, installatie en verzending.
Alle kosten verbonden aan extra service (o.a. werkuren en verplaatsingskosten verbonden aan opstelling en onderhoud) worden
afzonderlijk aangerekend.

VERHUUR

Een feest voor het oog
The Nomad Concept verhuurt verfijnde creaties voor feesten in openlucht. Ze zijn bedoeld voor evenementen die een esthetische
standaard hoog in het vaandel dragen.
Behalve een aantal standaard design products, leveren wij met de Add-on ook een moduleerbare zeilstructuur voor grote
overspanningen.
Verhuurprijzen gelden voor 3 dagen inclusief montage en demontage. Voor langere periodes zijn speciale tarieven van toepassing.

