BIG IMPACT EN LAUNCHING PARTNER RADISSON BLU EN RADISSON RED HOTELS INTRODUCEREN
WALLTEX BIOVATE, ‘S WERELDS EERSTE BIOBASED, CUSTOM-MADE WANDBEKLEDING
Eindhoven, Big Impact, de digital print innovator en marktleider, is erg blij om met haar launching
partner Radisson Blu en Radisson RED Hotels, Walltex Biovate, de eerste biobased, custom-made
wandbekleding aan te kondigen. Deze samenwerking versterkt de focus op duurzaamheid en design, van
het merk.
Big Impact zal wandbekleding oplossingen gaan bieden voor Radisson Blu en Radisson RED hotels.
BluPrint is het nieuwe interieur plan van Radisson Blu wat het unieke design en de kenmerken van het
merk versterkt: iconisch, elegant en geraffineerd. Radisson RED is een nieuwe hotel filosofie en lifestyle
merk wat een tijdloze en minimalistische denkwijze reflecteert. Geïnspireerd door kunst, muziek en
mode wordt dit merk geleid door gedurfde
designs en breekt het met de traditionele
hotels. Hun samenwerking met Big Impact
steunt hun ambitie om te voldoen aan de
wensen van de internationale reiziger.
Walltex Biovate bestaat voor 50% uit biobased
materiaal (aardappelzetmeel), voor 50% uit
PES en wordt duurzaam gemaakt. Walltex
Biovate draagt bij aan een gezond in-huis
klimaat voor hotel gasten om in te slapen. Er
komen geen gevaarlijke stoffen vrij, dit in tegenstelling tot wandbekleding met een PVC-component. Een
project geschikte wandbekleding, 100% Pvc-vrij, vrij van Chlorides, VOC, zware metalen en weekmakers.
Wandbekleding en textielen worden door Big Impact voor hotels custom-made gemaakt en per project
geprint.
Marc Schoenmakers, directeur Big Impact, zegt: ”het milieu en onze leefomgeving spelt een grote rol
binnen Big Impact en duurzaamheid is geïntegreerd in veel onderdelen van ons print bedrijf. We zijn
vereerd om Walltex Biovate te introduceren met innovatieve hotel ketens zoals Radisson Blu en
Radisson RED, welke toegewijd zijn om een eco-friendly oplossing te bieden voor een wereldwijde
design hospitality beleving.”
Inge Huijbrechts, Vice President of Responsible Business voor Carlson Rezidor Hotel Group, welke
Radisson Blu en Radisson RED hotels onder hun beheer hebben, zegt: “Launching the environmentallyfriendly Walltex Biovate is a testimony to the innovative spirit of Radisson Blu and Radisson RED. The
biobased, top quality wallprints are not only beautiful; they also provide a healthy environment for our
guests. Our partnership with Big Impact contributes successfully to our long-term commitment to
promoting green hotel buildings. When installed in our hotels across the globe, it will help support our
Sustainable Development goals around Innovation and Climate Action.”
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Over Big Impact
Big Impact, een specialist met meer dan 25 jaar ervaring in supersize printing en interieur printing, biedt
high-end toepassingen en oplossingen voor professionals: project designers, retailers en decorateurs, als
ook voor leveranciers in de textiel industrie, verf- en finish bedrijven; die allemaal werken aan een
innovatieve toekomst. Big Impact is 24/5 operationeel, heeft 55 medewerkers en produceert ongeveer 1
miljoen vierkante meter digital geprinte producten per jaar.
Connect met Big Impact op social media:
Facebook.com/BIinteriorprinting en www.linkedin.com/company/10402091
Media Contact:
Ester Willems | +31(0)40-266 2555 | ester@bigimpact.com

About Carlson Rezidor Hotel Group
Carlson Rezidor Hotel Group is one of the world’s largest and most dynamic hotel companies and
includes 1,400 locations in operation and under development with more than 220,000 rooms and a
footprint spanning 115 countries and territories. The Carlson Rezidor portfolio includes a powerful set
of global brands: Quorvus Collection, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED, Park Plaza®, Park Inn® by
Radisson and Country Inns & Suites By CarlsonSM. Guests can benefit from Club CarlsonSM, a program
that redefines hotel rewards with a collection of exceptional benefits, services, and privileges at more
than 1,000 hotels worldwide. Carlson Rezidor Hotel Group and its brands employ 90,000 people
systemwide and is headquartered in Minneapolis, Singapore, and Brussels. For more information, visit
www.carlsonrezidor.com and follow on Twitter @carlsonrezidor.
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