
KOLEKCJA PANELI AKUSTYCZNYCH



Od butelki                                                       do włókna



Produkt końcowy-
sprasowane włókno PETFELT

Dwa kolory:
- jasnoszary
- ciemnoszary



ZALETY WŁÓKNA PET FELT 

• Doskonałe właściwości akustyczne dzięki zastosowaniu 
domieszki odpowiednich włókien

• Termoformowalny – specjalnie zaprojektowane wzory 
pozwalające uzyskać lepszy efekt akustyczny 

• Lekkość i sztywność , skandynawski design 
• Powstały z recyclingu i z możliwością ponownego 

przetworzenia



Potrzeby Panele akustyczne Marbet Style
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Obniżenie poziomu hałasu w pomieszczeniu

Wydzielenie stanowisk pracy

Osłabienie odbić dźwięków i pogłosów

Dostosowanie pomieszczenia do aktualnie obowiązujących norm akustycznych

Zapewnienie komfortu prowadzenia rozmowy telefonicznej

Możliwość szybkiego zaaranżowana miejsca do swobodnej rozmowy, spotkania

Dekoracja ścienna dodatkowo likwidująca pogłos

Wizualne obniżenie sufitu

Obniżenie pogłosu w pomieszczeniach o dużej kubaturze

Wymiana istniejących ścianek na bardziej nowoczesne i praktyczne

Wydzielenie stanowiska managerskiego

Oddzielenie zaplecza gastronomicznego czy drukarki od reszty biura

Uzupełnienie biura o ciekawe elementy małej architektury



WŁAŚCIWOŚCI 
AKUSTYCZNE PANELI

• Doskonała skuteczność 
akustyczna ścianek

• Izolacja dźwięku

• Pochłanianie dźwięku -
klasa D

• Minimalizowanie odbić 
dźwięków

Wyniki badań skuteczności akustycznej wykonanych zgodnie z normą PN ISO 
10053:2001 przeprowadzonych przez Laboratorium Akustyki Technicznej AGH        
w Krakowie. 





WŁAŚCIWOŚCI OGNIOWE- KLASA E 



RECYCLING I EKOLOGIA

• PETfelt powstaje z przetworzonych 
plastikowych butelek

• Podstawę paneli stanowi 
przetworzony 100% poliester

• Nasze produkty są wytwarzane bez 
użycia jakichkolwiek szkodliwych 
substancji i formaldehydów

• Nadają się do całkowitego 
przetworzenia



GROOVE



Kolekcja                               

paneli akustycznych

GROOVE



Kompatybilność GROOVE



PANELE 
ŚCIENNE            

GRW



• GRW-1 (40 x 40)
• GRW-2 (80 x 40)
• GRW-3 (120 x 40)
• GRW-4 (160 x 40)
• GRW-L-4 (160 x 40)
• GRW-L-8 (160 x 800)

Im większa, zwarta powierzchnia paneli, tym 
większa skuteczność akustyczna polegająca na 
minimalizowaniu odbić dźwięków w 
pomieszczeniu.

PANELE ŚCIENNE            
GRW



Panele można obracać (o 90 stopni)

Montaż paneli na kątowniku dystansowym

PANELE ŚCIENNE            
GRW



• GRB-2      (70 x 40)
• GRB-3    (140 x 40)
• GRB-4    (160 x 40)
• GRB-L-4 (160 x 40)

PANELE 
BIURKOWE

GRB



• GRN-2    (  80 x 40) 
• GRN-3    (140 x 40)
• GRN-4    (160 x 40)

PANELE WOLNOSTOJĄCE

GRN



PANELE 
SUFITOWE



ŚCIANKA 
AKUSTYCZNA

GRS-L-8N



ŚCIANKA 
AKUSTYCZNA

GRS-L-8



ŚCIANKA 
AKUSTYCZNA

GRS-4



ŚCIANKA 
AKUSTYCZNA

GRS-L-8N



GROOVE panel colours



ECLIPSE



ECLIPSE WALL PANELS



ECLIPSE CONCEPT



ECLIPSE CONCEPT



FLAP 



FLAP PANELS



FLAP CONCEPT



FLAP 
WALL PANELS



FLAP ACOUSTIC 
WALLS



FLAP 
FREE-STANDING 
PANEL


