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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 ABSTRACTA

Produkty szwedzkiej firmy Abstracta to szybkie rozwiązanie problemów z akustyką, nowoczesne wzornictwo i dbałość 

o środowisko. 

Abstracta od lat współpracuje z wieloma cenionymi na świecie architektami i projektantami, dzięki czemu firma jest 

laureatem wielu nagród potwierdzających najwyższy poziom designu. Na każdym etapie tworzenia nowego projektu - 

w procesie produkcji, użytkowania i późniejszej utylizacji, jednym z kluczowych aspektów jest zawsze ochrona 

środowiska.

Abstracta oferuje szeroki wybór systemów akustycznych w kilku grupach produktowych:

* Panele i ekrany akustyczne.

* Mobilne produkty do zastosowania w miejscach spotkań i pracy.

* Produkty do zastosowania w tworzeniu stanowisk pracy.

* Meble akustyczne i przechowywanie.

PANELE I EKRANY AKUSTYCZNE

SERIA Triline

Ekran akustyczny zaprojektowała Anya Sebton, nadając mu przekrój trójkąta połączyła efektywne pochłanianie dźwięku 

z ciekawym wzornictwem. Ekrany mogą być łączone w szeregi, wykorzystując różne kolory. Stosując naprzemiennie 

stronę z wierzchołkiem i drugą płaską, otrzymujemy wyjątkowe lekkie ściany działowe. Każda ze stron ekranu może 

zostać pokryta materiałem o innej kolorystyce. Ekrany są montowane na nogach. W celu dopełnienia linii Triline Anya 

Sebton stworzyła panel na ścianę, również o przekroju trójkąta. Panel może być montowany w ułożeniu pionowym i 

poziomym. Tu również można wykorzystać różną orientację w montażu i kolorystyce w celu stworzenia urozmaiconych 

struktur.

http://www.decorativos.pl
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SERIA Alumi

Linia produktów Alumi została zaprojektowana przez Ninę Jobs. Ekrany Alumi można stosować pojedynczo lub tworzyć 

grupy złożone z kilku elementów. Elementy konstrukcyjne są wykonane z aluminium, wypełnienie to wełna mineralna, 

która zapewnia dobre pochłanianie dźwięku. Pokrycie stanowi pochłaniający dźwięk materiał poliestrowy dostępny w 

rożnych kolorach i dwóch strukturach Block i Dot. Ekran Alumi występuję również w formie ekranu na biurko, który 

zapewnia wydzielenie przestrzeni pracy, a dostępna jako akcesorium szyna, umożliwia doskonałe zagospodarowanie 

przestrzeni.

http://www.decorativos.pl
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SERIA DoReMi

Panel DoReMi został zaprojektowany przez Ninę Jobs, można go stosować w biurach i przestrzeniach publicznych.  

DoReMi doskonale sprawdza się jako panel wolnostojący lub jako zespół paneli oddzielających przestrzeń. Rama 
wykonana jest z litego drewna. Widoczne krawędzie boczne są wykonane z dębu lub brzozy. Obie strony panelu są 
pokryte twardym poliestrowym filcem, wypełnienie stanowi wełna mineralna. Okładzina bardzo dobrze pochłania 
dźwięk i unikalne przetłoczenia, dostępna jest w kolorze białym, jasnoszarym, ciemnoszarym lub czarnym. Dostępne w 
szerokości 800 i 1400 mm.

SERIA Softline

Ekrany akustyczne Softline  to modułowy system, który doskonale sprawdza się w przestrzeniach biurowych, z jego 
pomocą w łatwy sposób można na nowo zaadaptować przestrzeń do pracy. Dzięki swoim właściwością pochłaniania 
dźwięku, poprawia komfort pracy. Rama wykonana została z litego drewna, co zapewnia doskonałą stabilność. Seria 
Softline jest dostępna w różnych kolorach, rozmiarach i kształtach, zarówno jako ekrany stojące na podłodze, jak i 
ekrany na biurka. Dostępne szerokości: 800, 1000, 1200 mm. W ramach serii Softline dostępne są również ścienne 

panele akustyczne w rozmiarach 600x600, 800x800 i 1000x1000 mm.



SERIA Solo

Solo to seria funkcjonalnych ekranów i paneli akustycznych. W jej skład wchodzą wolnostojące ekrany akustyczne, 

ekrany na biurka i panele montowane na ścianach. Wolnostojące ekrany akustyczne mogą być stosowane pojedynczo 

lub łączone po kilka sztuk. Jako akcesorium jest dostępna aluminiowa szyna montażowa, na której przy pomocy 

specjalnych pojemników i uchwytów możemy organizować dodatkową przestrzeń do przechowywania. Panel 

wykonany jest na ramie z litego drewna wypełnionej materiałem dźwiękochłonnym i pokrytej tkaniną dostępną w 

różnych kolorach. Grubość paneli wynosi 50 mm.

SERIA Loop

Ekran akustyczny Loop zaprojektowała Anya Sebton. 

Ekran o nieregularnym kształcie powierzchni to 
zarówno ciekawy design, jak i doskonały sposób 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się dźwięku. 

Konstrukcja w oparciu o metalową ramę, daje 

możliwość wymiany tkaniny wygłuszającej, dzięki temu 
możemy w prosty sposób dokonać zmiany wyglądu 
ekranu. Istnieje możliwość wyboru ułożenie pasów 
tkaniny w poziomie i pionie.



SERIA Bits

Ciekawy projekt Any Sebton, panele Bits Wall są połączeniem funkcjonalności i doskonałego wzornictwa. Rdzeń 

panelu jest wykonany z włókien poliestrowych, a całość pokryta została tkaniną. Wykorzystanie przez projektantkę 

trójkątnego kształtu zapewnia odpowiednie parametry pochłaniania dźwięku i jednocześnie bardzo ciekawą formę.  

Panele są montowane na ukrytej szynie, która daje możliwość dowolnego układu pojedynczego elementu, dzięki temu 

możemy tworzyć bardzo ciekawe zestawienia geometryczne. 

SERIA Aircone

Seria Aircone składa się modułów o wypukłym 

trójkątnym kształcie. Jest to rozwiązanie bardzo 

lekkie z możliwością wielu konfiguracji kształtów 

i kolorów. 

Moduły wykonane są z filcowanego materiału, 

który zapewnia dobre pochłanianie dźwięku i 

estetyczne odzwierciedlenie charakterystycznej 

formy. Aircone jest montowane na aluminiowej 

szynie przymocowanej do sufitu.

SERIA Window

Unikatowy dźwiękochłonny mebel Window został 

zaprojektowany przez Jonasa Forsmana. Window 

doskonale spełnia funkcję pochłania dźwięku i 

przechowywania. Jest to doskonałe rozwiązanie 

do bibliotek, szkół, holi hotelowych i biur.

Podstawa Window jest wykonana z 
lakierowanego MDF - wyposażono ją w ukryte, 

regulowane nogi. Tkanina pokrycia jest dostępna 
w kolorze szarym, ciemnoszarym i czarnym. 
Window jest dostępny również bez podstawy 
jako element montowany na ścianie



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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