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SUFITY RASTROWE OPEN CELL, OPEN LINE ORAZ MICRO CELL
Sufity te mają wiele zalet: charakteryzują się ogromnymi walorami estetycznymi, łatwością montażu, a ze względu na otwarty 
charakter tego sufitu nie powodują kolizji z licznymi instalacjami technicznymi (np. klimatyzacja, wentylacja, okablowanie 
teletechniczne). Elementy tych sufitów  produkowane są przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. z najwyższej jakości, lakierowanej fabrycznie 
blachy aluminiowej o grubości 0,50 mm. 

SUFITY KASETONOWE
System sufitowy w oparciu o kasetony produkcji BARWA SYSTEM w połączeniu ze standardową konstrukcją (np.T24) czyni system 
uniwersalnym w połączeniu z instalacjami oświetleniowymi, wentylacyjnymi itp. Sufity Down Clip kasetony wpinane od dołu 
w specjalną niewidoczną konstrukcję nośną, tworzą szczelną płaszczyznę sufitu, możliwą do zmywania pod ciśnieniem. Oprócz 
standardowych kasetonów 600x600 mm firma BARWA SYSTEM podejmuje się realizacji kasetonów o nietypowych kształtach 
i wymiarach. Powierzchnie sufitowe w kształcie łuku, koła, elipsy itp. nie stanowią dla nas problemu.

SUFITY LISTWOWE
Listwy w tego typu sufitach wykonane są z taśmy aluminiowej gładkiej lub dowolnej długości, nie przekraczającej jednak 7 metrów, 
oraz  szerokości od 30 do 400 mm. Nasz nowy produkt (listwy typu A1) o szerokościach 80, 130 i 180mm można układać przemiennie, 
wedle uznania, tworząc niepowtarzalny efekt.

Wszystkie sufity naszej produkcji (rastrowe, listwowe, kasetonowe) są dostępne w szerokiej gamie kolorów oraz mogą zostać 
wzbogacone o element perforacji, który zwiększa walory estetyczne jak i właściwości akustyczne sufitu. Nasze produkty idealnie 
nadają się do szpitali, biur, laboratoriów, lotnisk, sklepów, galerii handlowych i innych obiektów publicznych.
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Estetyczny i praktyczny sufit w nowoczesnej formie.
Zarówno produkty jak i działalność firmy BARWA SYSTEM 
są ukierunkowane tylko i wyłącznie na jeden cel:
uzyskanie zadowolenia klienta. Dlatego też staramy się 
by nasze wyroby cechowała przede wszystkim wysoka 
jakość, terminowość dostaw, rzetelne doradztwo oraz 
ciągły rozwój. By sprostać wymaganiom naszych klientów 
codziennie staramy się o coraz to nowsze, innowacyjne  
podejście do potrzeb i stawianych nam wyzwań.  
Produkcja i sprzedaż sufitów objęta jest certyfikatem 
ISO 9001:2000. Produkty spełniają wymagania normy 
PN-EN 13964, oraz posiadają atest PZH.

W 2009 roku firma BARWA SYSTEM Sp. z o.o. była dostawcą i wykonawcą systemu sufitów podwieszanych m.in. w CUPRUM ARENA w Lubinie oraz galerii handlowej 
SFERA II w Bielsku Białej. Przy realizacji tych obiektów wykorzystano kilka, połączonych ze sobą rodzajów produkowanych przez BARWA SYSTEM  rozwiązań sufitowych 
oraz zastosowano szereg nietypowych elementów wykończeniowych.

FIRMOWA LISTA REFERENCYJNA
 Galeria Biała- Białystok   Galeria Focus – Bydgoszcz   Galeria Eden – Zgorzelec  Galeria Gryf – Szczecin
 Galeria Pestka – Poznań   Galeria Podlaska – Białystok  Galeria Janki   Salony MEBELPLAST 
 Salony Kler   Sklepy CCC   Sklepy Wojas  Sklepy Piotr i Paweł 
 C.H Plejada w Sosnowcu   C.H Askana w Gorzowie Wlkp.  C.H Panorama w Krasnymstawie   Auchan w Szczecinie  
 Galeria Malta – Poznań  C.H Marino – Wrocław   Galeria Jeziorak w Iławie  Galeria SFERA w Bielsku Białej

Oprócz sufitów podwieszanych firma BARWA SYSTEM oferuje także TECHNICZNE PODŁOGI DYDTANSOWE oraz PRZESTAWNE ŚCIANKI DZIAŁOWE GENESY.
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