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ŚCIANA Z 
POMYSŁEM

Decorativos jest 
źródłem inspiracji dla 
poszukujących 
oryginalnych 
rozwiązań ściennych w 
architekturze i 
wyposażeniu wnętrz. 

NOWA 
INSPIRACJA

Panele dekoracyjne. 

Okładziny oraz materie 
dekoracyjne. 

Panele do szybkiej i 
ekonomicznej 
metamorfozy wnętrza. 

Profesjonalne 
rozwiązania 
konstrukcyjne. 

Systemy akustyczne 
dostosowane do 
wszelkiego rodzaju 
wnętrz.

Systemy ścienne i 
nietypowe rozwiązania 
zabudowy 
powierzchni.

Zewnętrzne systemy 
dekoracyjne i 
konstrukcyjne 

Zapewniamy 100% 
inspiracji w Państwa 
pracy.

http://www.decorativos.pl
http://www.decorativos.pl
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SYSTEM AKUSTYCZNY TEXAA

Bardzo często w przestrzeniach publicznych i mieszkalnych pojawia się problem z nadmiarem hałasu.

Naszą odpowiedzią są systemy akustyczne produkowane przez firmę Texaa.

Firma Texaa ma ponad 30 lat doświadczenie w tworzeniu materiałów i produktów pochłaniających dźwięk. Wieloletnie 

badania w fabrycznym laboratorium doprowadziły do opracowania specjalnego materiału Aeria. 

Materiał Aeria jest wytwarzany z podwójnie skręcanych nici, wykonanych z naturalnego, trudnopalnego, nie 

kroplącego w wysokich temperaturach włókna. Dostępny w 24 kolorach, materiał Aeria został opatentowany przez 

firmę Texaa. 

Systemy TEXAA posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty.

W oparciu o materiał Aeria firma Texaa stworzyła szereg produktów: 

- Seria STEREO

- Seria ABSO

1. Seria STEREO

Seria STEREO to panele i ekrany akustyczne, wykorzystywane do redukcji hałasu wynikającego z pogłosu. Składają się  

ze sztywnej konstrukcji metalowej ramy, wypełnionej pianką pochłaniającą dźwięk i pokrycia z materiału Aeria. 

Panele i ekrany akustyczne mają estetyczne, geometryczne kształty i zróżnicowaną kolorystykę. Panele możemy 

montować na ścianach i sufitach w różnego rodzaju atrakcyjnych układach i zestawieniach. Ciekawym rozwiązaniem 

jest montaż na suficie w formie zgrupowań, tworzących chmurę, która doskonale pochłania dźwięk. Panele najlepiej 

sprawdzają się w pomieszczeniach, w których dźwięk ma się rozchodzić, ale gdzie chcemy uniknąć pogłosu, np. 

restauracje, kluby, sale wykładowe i szkolne.

Wymiary paneli:

596 x 1,196 x 50 mm / 596 x 1,796 x 50 mm / 596 x 2,396 x 50 mm

1,196 x 1,196 x 50 mm / 1,196 x 1,796 x 50 mm / 1,196 x 2,396 x 50 mm

Ekrany zapobiegają rozprzestrzenianiu się dźwięku w dużych pomieszczeniach takich jak: biura, salony sprzedaży, czy 

salach obsługi klienta. Jest to idealne rozwiązanie akustycznego izolowania przestrzeni. Dzięki różnym sposobom 

mocowania, mogą stanowić trwałe elementy wystroju wnętrza jako lekkie ścianki działowe montowane na linkach 

stalowych do podłogi i sufitu. Montowane na stalowych podstawach tworzą modułowy system umożliwiający dowolną 

aranżację. 

Wymiary ekranów:

296 x 1,196 x 50 mm / 596 x 1,196 x 50 mm / 1,196 x 1,196 x 50 mm / 1,196 x 1,796 x 50 mm / 1,196 x 2,396 x 50 mm
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SYSTEM AKUSTYCZNY TEXXA

2. Seria ABSO

Panele i ekrany nie zawsze okazują się dobrym rozwiązaniem ze względu na ograniczoną przestrzeń. Z myślą o takich 

sytuacjach firma Texaa stworzyła serię ABSO. Są to różnego rodzaju dekory absorbujące dźwięk. Zabawa formą i 

szereg doświadczeń w laboratorium Texaa doprowadził do powstania: totemu, kostki, stożka, poduszki i ekranu na 

biurko.

Totem postawiony bezpośrednio na podłodze pochłaniał dźwięk.

Wymiary 2000 x 380 x 380 mm (z podstawą o głębokości 65 mm).

Kostka i stożek są montowane przy pomocy linki stalowej do sufitu, dając szybkie i efektywne rozwiązanie problemów 

z akustyką. Są one doskonałym rozwiązaniem w miejscach, gdzie trudno zainstalować panele akustyczne. Dodatkowo 

pełnią funkcję wesołego urozmaicenia przestrzeni przykładowo w sali zabaw dla dzieci.

Wymiary Kostki 

380 x 380 x 380 mm

500 x 500 x 500 mm 

380 x 380 x 760 mm

Wymiary Stożka 610 x 180 x 60 mm

Poduszki sufitowe zostały zaprojektowane z myślą o pomieszczeniach z podwieszanymi sufitami. Dzięki specjalnie 

opracowanemu systemowi mocowań możemy szybko i bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych prac 

wygłuszyć sufit i zmienić jego wygląd.

 

Wymiary Poduszki 600 x 600 x 70 mm

Ekrany biurkowe zwiększają komfort pracy przy biurku, stole roboczym. Mają kształt rozłożonej książki, której rdzeń 

stanowi sztywna pianka absorbująca dźwięk.

 

Wymiary ekranu biurkowego 1180 x 390 x 45 mm.
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DECORATIVOS ŚCIANA Z POMYSŁEM

Decorativos jest źródłem inspiracji dla poszukujących nowości i oryginalnych rozwiązań w 
architekturze i wyposażeniu wnętrz. 

Proponujemy oryginalną alternatywę ścienną  - panele dekoracyjne, okładziny oraz materie 
dekoracyjne. Nasze systemy i produkty to świetny pomysł na niebanalną przestrzeń ścian 
zarówno w domach, jak i miejscach publicznych. 

W naszej ofercie zawarliśmy najlepsze rozwiązania materiałowe. Proponujemy panele do 
szybkiej i ekonomicznej metamorfozy wnętrza, jak i profesjonalne rozwiązania 
konstrukcyjne oraz akustyczne stosowane we wszelkiego rodzaju realizacjach 
architektonicznych. 

Zapewniamy nową inspirację, szybką metamorfozę, niepowtarzalne wzory!

W naszej ofercie znajdą Państwo:

✓ szeroki wybór systemów ściennych i nietypowych rozwiązań zabudowy powierzchni,
✓ ścienne systemy konstrukcyjne, montażowe, 
✓ zewnętrzne systemy dekoracyjne i konstrukcyjne budynków,
✓ projektowanie i montaż.

Od wielu lat współpracujemy z prywatnymi inwestorami, jak również z architektami, 
stylistami i dekoratorami. 

Zapewniamy 100% inspiracji w Państwa pracy!

KONTAKT

+48 533 923 423

www.decorativos.pl
info@decorativos.pl

ul. Przejazd 2/51 Warszawa 02-654

www.facebook.com/decorativosdesign
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