Nasza firma istnieje na rynku od 1999 roku.

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitału zagranicznego.
Zajmujemy się produkcją ścianek działowych.
Prowadzimy sprzedaż
na terenie wielu krajów europejskich m.in. Czechy,
Słowacja, Niemcy, Austria, Francja, Szwajcaria, Norwegia.

Nasze ścianki znane są z elegancji, wysokiej tłumienności oraz mobilności.
Oferujemy ścianki umożliwiające dowolną oraz wygodną aranżację przestrzeni
biurowych, jako jednostkowe stanowiska pracy lub Open Space. Potrafimy sprostać
prawie każdemu wymaganiu stawianemu przez klienta.
Poczuj się komfortowo w swoim biurze, popraw warunki pracy, zastosuj nasze
ścianki.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Nowoczesny i elegancki System ścianek działowych z zaokrąglonymi
profilami aluminiowymi. W wariancie z wypełnieniem z płyty
tapicerowanej podnosi absorpcję dźwięku na poziom odpowiadajcy
klasie C, co świetnie sprawdza się w pomieszczeniach biurowych o
podwyższonych normach hałasu np. Call Center. System ten dzięki
swej budowie umożliwia wykorzystanie różnego rodzaju
wypełnienienia, co pozwala nam tworzyć różne konfiguracje,
np. szkło/tapicerka lub pleksi/płyta laminowana, dzięki czemu nawet
najbardziej wymagający Klient będzie zadowolony.
Ze względu na grubość ścianki wynoszącą
40mm. oraz różnorakie sposoby sztywnych
łączeń, system ten odznacza się znakomitą
stabilnością. Dzięki możliwości zainstalowania
wbudowanej listwy organizacyjnej, można
zastosować różnego rodzaju zawieszki
ułatwiające pracę w biurze.

Ekonomiczna ścianka w całości obciągnięta tkaniną. Składa się z
płyty, oklejonej pianką i tkaniną, a na obrzeżach zabudowanej
czarnym gumowym profilem o szerokości 10 mm.
Zaprojektowana z myślą o stworzeniu taniej, praktycznej, łatwej do
wkomponowania przegrody, pozwalającej tworzyć oddzielne
powierzchnie biurowe. System dostępny w wariancie z zaokrąglonymi
narożami (wszystkimi lub tylko górnymi/dolnymi) o promieniu
50 mm. Ścianki poddają się łatwej adaptacji, poprzez łączenie za
pomocą gumowych, elastycznych, wsuwanych złączek.

Istnieje możliwość zainstalowania
nadbudowanej listwy organizacyjnej, która
pozwala na zastosowanie różnych zawieszek
ułatwiających pracę biurową.

System ten zbudowany jest z ramki aluminiowej (anodowanej) o
grubości 20 mm. Ze względu na szeroki wybór wiariantów
wypełnień np. tapicerka; płyta laminowana; szkło/tapicerka lub
pleksi/ płyta laminowana, ścianki te idealnie sprawdzają się w
różnych aranżacjach pomieszczeń biurowych. Ścianki łączone są
ze sobą za pomocą słupków. Istneje możliwość zastosowania
wbudowanej listwy organizacyjnej pozwalającej na zawieszenie
lekkich akcesoriów takich jak pojemmnik na długopisy.

Przy zabudowie biurek, jeżeli nie chcą
Państwo mocować paneli bezpośrednio do
blatów, możemy wykonać wariant z
przedłużonymi słupkami (wtedy słupki są
od podłoża, a panel rozpoczyna się np. od
wysokości blatu biurka).

Elegancki system z dyskretną ramką aluminiową z wypełnieniem
tapicerowanym, idealnie nadający się do Twojego nowoczesnego
biura. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego wypełnienia osiągnęliśmy
bardzo niską wagę ścianki, która wynosi tylko 9 kg/m2.
Tak niewielki ciężar pozwala nam bez wysiłku przestawiać panele,
zmieniać konfiguracje połączeń itd.
Łączenia w tym systemie wykonuje się za pomocą plastykowych
wsuwanych złączek, do których dostosowane są profile,
umożliwia to w dowolnym momencie łączenie lub rozłączenie
ścianek, co razem z niską wagą jest wielką zaletą podczas zmiany
aranżacji ścianek.
Możliwe jest również wykonanie tego
Systemu w wariancie pozwalającym na
wbijanie pinezek.

Ścianka w całości obciągnięta tkaniną. Składa się z płyty, oklejonej
pianką i tkaniną, a na obrzeżach zabudowanej czarnym gumowym
profilem o szerokości 10 mm. Dzięki zastosowaniu pianki, system
ten pozwala na wbijanie pinezek. System dostępny w wariancie z
zaokrąglonymi narożami (wszystkimi lub tylko górnymi/dolnymi) o
promieniu 50 mm.
Najlepiej sprawdzająca się jako Panel nabiurkowy oddzielający
stanowiska pracy, zapewniając pracownikowi prywatność i komfort.
Ścianki poddają się łatwej adaptacji, poprzez łączenie za pomocą
gumowych, elastycznych, wsuwanych złączek.
Istnieje możliwość zainstalowania
nadbudowanej listwy organizacyjnej, która
pozwala na zastosowanie różnych zawieszek
ułatwiających pracę biurową.

Ścianki w tym systemie cechują się bardzo dużą stabilnością,
dzięki czemu znajdują zastosowanie w wielu miejscach wymagających
stałych i stabilnych połączeń, ale nie tylko. Idealnie nadają się również
do odseparowania żądanych powierzchni biurowych. Ścianka działowa
zbudowana jest z ramy aluminiowej malowanej proszkowo RAL 9006* i
dowolnie wybranego wypełnienia, z możliwością tworzenia różnych
konfiguracji np. szkło/tapicerka lub pleksi/płyta laminowana,
dzięki czemu posiada szerokie zastosowanie. Ścianki te w wariancie
tapicerowanym, ze względu na swoją budowę, posiadają właściowości
dźwiękochłonne oraz pozwalają na wbijanie pinezek.
Bardzo dobrą stabilność tego systemu uzyskaliśmy poprzez zastosowanie
sztywnego łączenia ścianek za pomocą słupków oraz grubości ścianki
działowej wynoszącej 40 mm. Istneje możliwość
zastosowania wbudowanej listwy organizacyjnej pozwalającej na zawieszenie dodatkowych
akcesoriów: uchwyt do monitora LCD, półka na
segregatory.
*Przy większych zamówieniach możliwość
wyboru innego koloru

System sprawdzający się najlepiej jako panele nabiurkowe oraz
blendy. Zbudowany z delikatnych profili aluminiowych
anodowanych w kolorze naturalnego aluminium (dla większych
zamówień możliwość wyboru dowolnego lakieru ze wzornika RAL) z
plastykowymi czarnymi narożnikami. System dostępny w dwóch
wariantach wypełnienia: wersja twarda tapicerowana i wersja
miękka tapicerowana, pozwalająca na wbijanie pinezek oraz z
podwyższoną absorpcją dźwięku.
Możliwość zainstalowania wbudowanej listwy organizacyjnej
pozwalaja na zastosowanie lekkich akcesoriów takich jak pojemmnik
na długopisy lub listwy nadbudowanej jednostronnej umożliwającej
zawieszenie półki na segregatory.

Ścianka składa się z płyty laminowanej, na której znajduje się z
góry i z dołu okleina grubości 2 mm. Na bocznych krawędziach
można zabudować plastykowe profile do złączek. Idealnie nadaje się
do aranżacji wnętrz w stylu drewnianym lub pomieszczeń z
panelami podłogowymi drewnopodobnymi. System ten posiada
atest higieniczności klasy E1 oraz niepalności B1, co pozwala na
stosowanie go na halach przemysłowych.
Istnieje możliwość przyklejenia do ścianki paneli akustycznych
pozwalających na wbijanie pinezek. Łączenie ścianek za pomocą
elastycznych, wsuwanych złączek.

Ścianka składa się z ramy wykonanej z płyty, wypełnionej
materiałem dźwiękochłonnym atestowanym i obitej tkaniną.
Dzięki swoim właściwościom absorpcyjnym (pochłanianie dźwięku
klasy A), System ten sprawdza się idealnie jako przegrody biurkowe
i wolnostojące odseparowujące poszczególne przestrzenie
funkcjonalne biur.
Panel ten występuje wyłącznie w wariancie z zaokrąglonymi
narożami. Ścianki w Systemie Acoustic 50 ze względu na swoją
grubość (45 mm) można łączyć tylko na jeden sposób,
na prosto (180o) za pomocą gumowych, wsuwanych złączek.
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