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JAK SUFITY NAPINANE

P.U.H.  „JAK” J.A. KITA SP.J.
ul. Czarny Dwór 2A
80-365 Gdańsk
tel./fax 58/ 511-02-77
tel. 601-215-858
Warszawa: tel. 601-215-859

biuro@sufit.eu
zabudowy@zabudowy.com.pl
www.sufit.eu
www.zabudowy.com.pl

PUH „JAK” od początku działalności, czyli od 1993 r współpracowało z produ-
centem sufitów napinanych BARRISOL, francuską firmą NORMALU S.A.S. Od 
początku swojej działalności specjalizuje się w realizacji skomplikowanych 
technicznie sufitów, współpracując z takimi firmami jak: Porr Polska, Hochtief 
Polska, Mitex S.A., Warbud S.A., Allcon, Mega, Modzelewski & Rodek, Doraco, 
Budimex, Skanska, Erbud, oferuje usługi na najwyższym poziomie technicznym 
i logistycznym, tak aby spełniać najwyższe wymagania i oczekiwania klienta.

SUfITy nAPInAne – cHArAKTerySTyKA:
Sufity napinane charakteryzują się wysoką jakością oraz łatwością w utrzyma-
niu czystości, pozwalają na unikatowe i niepowtarzalne wykończenie wnętrz 
zarówno w mieszkaniach jak i w lokalach użytkowych.
•konstrukcja nośna: niewidoczna oraz widoczna – mocowana po obwodzie 
ścian lub sufitu (bez rusztu) •wypełnienie: powłoka z PVC •kształt: dowolny 
•faktura – lakierowana dająca efekt lustrzany, satynowa, zamszowa, matowa,
metaliczna, transparentna, perforowana, Microperf, Microacoustic (pochła-
niająca dźwięk) •kolory wypełnienia: pełna gama kolorów palety – ponad 100 
kolorów, 8 faktur •masa 1 m2 sufitu [kg]: 0,18; 0,32 (w zależności od faktury 
tkaniny) •klasa odporności ogniowej: niezapalny •odporność na wilgoć: do 
pomieszczeń o maks. wilgotności 100% •elementy wykończeniowe: nie ma 
potrzeby stosowania •konserwacja: ciepła woda, środek czyszczący •przyj-
mują pierwotny kształt po deformacji (na przykład w wyniku zalania) •powłoka 
sufitowa trwała, nieprzemakalna, cząstki z pamięcią kształtu utrzymują kształt 
i napięcie •powłoka łatwa do czyszczenia,nieprzepuszczalna dla włókien, nie-
przepuszczalna dla kurzu •bez zawartości kadmu •odporna na działanie: kwasu 
siarkowego i azotowego, proszków piorących oraz na działanie wody i wilgoci, 
wody morskiej, chloru, roztworów soli miedzi, promieni rentgenowskich •nie-
toksyczna, nie dopuszczająca do rozwoju glonów grzybów •powłoka tworzy 
trójwymiarowe formy stanowiące część sufitu lub niezależne, wieloczęściowe 
przenośne ramy zamontowane na szkielecie lub podwieszone na dowolnej wy-
sokości i pod dowolnym kątem •montaż sufitu napinanego jest szybki i czysty, 
nie wymaga przemieszczania mebli ani prac dodatkowych •gwarancja: 12 lat
na jakość materiału.

Sufit napinany oświetleniowy – plafony, lampy świetlne z nadrukiem, 
oświetlenie LeD: z  funkcją płynnej zmiany barwy i  jej intensywności, 
gwiezdne niebo.
Mozliwość uzyskania pożądanej atmosfery pomieszczenia dzięki zróżnico-
wanym efektom świetlnym polegającym przede wszystkim na wahaniach 
intensywności oświetlenia od „jasnego dnia” do „delikatnego, subtelnego 
światła wieczoru”. Sufit oświetleniowy może zostać wykonany w dowolnym 
wybranym kolorze lub z funkcją płynnej zmiany barwy i jej intensywności.
Nowością jest nadrukowany motyw z zastosowaniem oświetlenia LED pozwa-
lający uzyskać wielkoformatowy obraz z dowolnego zdjęcia.
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