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WykońCzenie śCiAn i sufitóW 
Kasetony wykonane z folii polistyrenowej to prosty, praktyczny 
i efektowny sposób wykończenia każdego wnętrza – nadają 
niepowtarzalny i oryginalny charakter pomieszczeniom 
mieszkalnym, reprezentacyjnym oraz przeznaczonym do 
pracy. Proponujemy wykorzystywanie do aranżacji nie tylko 
sufitów, ale i ścian, tworząc ciekawe i niepowtarzalne efekty.

Firma VTM Holding Sp. z o.o.
 
tel. 32/ 210 45 09
fax 32/ 210 30 50

biuro@vtm-holding.pl
www.vtm-holding.pl

Firma VTM Holding powstała 
w 1990 roku. Firma specjalizuje 
się w przetwórstwie folii 
polistyrenowej. Działalność VTM 
Holding obejmuje przede wszystkim 
produkcję materiałów izolacyjnych 
i dekoracyjnych przeznaczonych dla 
budownictwa.

W ofercie firmy znajdują się podkłady, 
kasetony z folii polistyrenowej, 
ekstrudowane listwy ozdobne, kleje, 
belki rustykalne, deski tarasowe.

PoDkłADy
Podkłady z foli polistyrenowej o grubości: 1,6 mm, 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6 mm  to 
dobry materiał izolacyjny pod panele laminowane i podłogi drewniane.

Produkty VTM Holding posiadają niezbędne certyfikaty i zaświadczenia, 
spełniając europejskie normy jakości i bezpieczeństwa. Wyroby produkowane są 
w nowoczesnej i ekologicznej technologii, a odpady wykorzystywane w procesie 
recyklingu.

Listwy sufitowe  wykonane z ekstrudowanego polistyrenu, 
to doskonały element dekoracyjny i wykończeniowy ścian 
pokrytych kasetonami, farbą lub tapetami. Kasetony i listwy 
są lekkie w montażu, do ich przyklejania rekomendujemy 
klej montażowy GLUE10, który posiadamy w naszej ofercie.
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