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Dzięki naszym  produktom wnosimy  do Państwa 
pomieszczeń szczególny charakter , odbiegający od  
standardowych design, zapewniający nam dobre sa-
mopoczucie. Aby spełnić oczekiwania  poszukujemy 
ciągle nowych i ciekawych pomysłów. 

Pomieszczenia mieszkalne chcą być wypełnione. 

Granice wyznaczone przez architekturę, pozwalają aby estety-
ka oraz funkcjonalność pozostały w centrum zainteresowania. 
Przy wykorzystaniu linii materiałów GREEN NATURE ELEMENTS 
urządzicie Państwo niepowtarzalne obszary życia oraz pracy. 

Evergreen, kolor: zieleń jabłkowa, projekt: skandynawska kuchnia mieszkalna INWOHNEN 2014
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NATURE
W nowoczesnej architekturze, trendem 
dominującym są  materiały naturalne. 
Jako przeciwieństwo do świata Hightech  
cechującego się szybkim tempem życia, de-
finiujemy w sposób dopasowany do aktual-
nych czasów,  tradycyjne wartości, takie jak: 
bezpieczeństwo i przytulna atmosfera. To 
tu, linia materiałów Nature, wyznacza trend: 
podłoga  z prawdziwej skóry krowiej i bawo-
lej, panele ścienne z korka i   kory brzozo-
wej a także  z drewna  spalonego na słońcu 
lub konserwowanego.  Nature to luksus 
przyszłości. 

GREEN
W japońskiej sztuce Zen, mech jest symbo-
lem ciszy, spokoju i wytrwałości. Roślinność 
oraz kolor zielony w filozofii Wschodu są 
oznaką świeżości, siły i odnowienia. Ze 
współbrzmienia tych obydwu  komponentów 
powstał pomysł naszych pionowych sys-
temów zazielenienia.    

ELEMENTS 
Panta rhei - wszystko płynie, tę mądrość 
znał już grecki filozof Heraklit. W  liniach 
materiałów Elements pracujemy z płynącą  
wodą, przeźroczystymi materiałami ze szkła  
i pianki metalicznej  oraz precyzyjnie fre- 
zowanymi panelami MDF. Wszystko po to,  
aby  ścianom i fasadom nadać ekskluzywny   
i jedyny w swoim rodzaju charakter. Stawia-
my przy tym na  grę  ruchu,  światła i  wzo-
rowanej  na siłach natury jasnej wymowie 
form.  

Rozwiązania projektowe
Oferujemy  innowacyjne materiały do 
Państwa projektów. Na targi, do biur, dla  
oaz  wellnes i na elewacje - dzięki nazym 
materiałom łączymy się ponownie ze  
źródłem naszej kreatywności, z naturą.   
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GREEN
  
Systemy zieleni z mchu 

i roślin
Do wykonania naszych zielonych elementów 
ściennych, używamy wyłącznie prawdziwych  
mchów i roślin. Równocześnie zwracamy dużą 
uwagę, aby elementy te były łatwe w montażu 
oraz aby nasi Klienci otrzymali  wyczerpujące 
doradztwo.  

Mchy używane do wykonania naszych pro-
duktów Evergreen, Greenwood i Greenhill, są 
oczyszczone i zakonserwowane w specjalny 
sposób. Dzięki  temu nasze obrazy i ściany 
z mchu utrzymują swoją świeżą zieleń i nie 
potrzebują  sztucznego światła ani pielęgnacji, 
czy nawet nawożenia.   W przypadku na- 
szych produktów z mchu, nie wymagających 
pielęgnacji, jako materiału nośnego używamy 
czarnych paneli z płyty MDF. 

W zależności od wymogów,  można  je 
wymienić  na materiały nośne  trudno za-
palne, elastyczne  lub  odporne na wilgoć. 
Na życzenie  istnieje możliwość  zamówienia  
obrazów  i ścian z mchu wraz z ramką  
z mchu i systemem mocowań. Rama z mchu 
zakrywa ściany boczne paneli MDF,  pod-
czas gdy system mocowań zapewnia jeszcze 
prostszy montaż. Wszystkie nasze produkty 
z mchu, posiadające certyfikat B1, możecie  
Państwo otrzymać  po przesłaniu zapytania. 
Systemy ścienne oraz systemy ram używane 
do naszych elementów roślinnych posiadają 
zintegrowaną technikę a ich nawadnianie 
oraz nawożenie jest zautomatyzowane. 

Evergreen, zdjęcie w powiększeniu
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Evergreen 
Obrazy i ściany z mchu

Przy wykorzystaniu Evergreen wprowadza-
cie Państwo do swoich pomieszczeń tzw. 
Highlight. Zawsze zielone obrazy i ściany z 
mchu nie wymagają światła, nawadniania i 
nawożenia. Dlatego też gęsto zazielenione 
panele ścienne są obecnie ulubionymi pro-
duktami linii materiałów GREEN. Oglądając 
je,  czujemy impuls i budzi się w nas chęć 
dotknięcia miękkich ścian i obrazów z mchu, 
aby również i na własnej skórze odczuć 
wyjątkową zmysłowość  naturalnego mchu. 

Czy to jako małe zdjęcia z mchu lub też 
duże powierzchnie, Evergreen oddziaływuje 
uspokajająco, reguluje klimat pomieszczenia 
oraz absorbuje dźwięk. 

Jako kolory standardowe oferujemy Państwu 
zielony  kolor mchu oraz jabłkową zieleń. 
Jako kolory specjalne,  dostępne są : biały, 
pomarańczowy, różowy, czerwony, niebieski 
i czarny. 

W celu łatwego i bezpośredniego montażu 
na ściany tych zielonych „dzieł sztuki“ , 
możecie Państwo   dodatkowo  zamówić 
u nas pasujące ramki z mchu oraz listwy 
mocujące. 
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Evergreen Living Interiors 2012 

Evergreen z niepowtarzalnym odczuwaniem przez dotyk 

Evergreen z ramką z mchu
Format końcowy: 3000 x 600 mm

Evergreen w formacie 
300 x 300 mm z ramką z mchu                           
Kolor: zielony mech 
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Evergreen „Wellness w zieleni“  Projekt 
Hotel Unterwirt, Reit im Winkel , Kolor: zieleń mchu 

Evergreen Living Interiors 2012 pomieszczenie „Nature“ 

We współpracy z grupą wydawniczą Gruner + Jahr,  
Freund GmbH zaprezentował w pomieszczeniu 

 „Nature“ dużą ścianę z mchu Evergreen, o wymiarach 3 x 3 m , 
dodatkowo nadając jej zapach i aranżację akustyczną - głosy ptaków. 
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Evergreen, Kolor: zieleń jabłkowa, Format: 2500 x 1000 mm Projekt: skandynawska kuchnia mieszkalna INWOHNEN 2014 Evergreen, Kolor: zieleń jabłkowa, widok detalu
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Evergreen, kolor: zieleń mchu, zieleń jabłkowa, zieleń oliwkowa, Projekt Sparkasse  Schwerte, we współpracy 
z JBR Partner, zdjęcie: Philip Kistner 
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Evergreen „Staw lilii wodnych“ Hotel Seerose, Cocon Tai Spa nad jeziorem Hallwiler

Evergreen „Zielona ściana z mchu“, kolor: zieleń mchu,  stoisko targowe Schueco S.C.S. Francja, 
Salon Batimat Paryż 2013 , we współpracy z Firmą GES GmbH & Co. KG, Velbert 

Evergreen „Labirynt z mchu“ Toscana Bar kawowy, 
Plus City Pasching, we współpracy z Firma L.S.D. Koncepcje dla gastronomii. 
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Evergreen, Leidemann Flagship-Store przy ulicy Maximilianstr. 11 - 15 w Monachium, 
Architektura: Kirstin Scholz i Stephanie Thatenhorst, fotografia: Derek Henthorn 
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Evergreen: prawdziwa ściana z mchu w Brigantinus, Konstancja 

Evegreen Collection, Kingston Univercity London 

Evergreen różowy i niebieski 
CIRCLE prywatny Health Club,  Monachium 

Evergreen pomarańcz 500 x 500 mm z ramką z mchu
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Greenwood 
Obrazy z mchu i ściany z mchu

Greenwood to obrazy z mchu i ściany  
z prawdziwej, nisko wyrośniętej ściółki  
leśnej z mchem. Przed obróbką, mchy  
są czyszczone oraz konserwowane w  
specjalnym procesie. Nie potrzebują ani 
światła, ani pielęgnacji i z tego powodu 
nadają się idealnie do wyposażenia  
wnętrz w pomieszczeniach. 

Greenwood zaprasza do wzięcia głębokiego 
oddechu i pozwala obserwatorowi na chwile 
pełne odpoczynku. Zielone obrazy  
i ściany ze  ściółki leśnej mogą być wg życzeń 
płaskie lub wypukłe oraz połączone z innymi 
materiałami. Przy wykorzystaniu  drewna, 
roślin lub elementów z kamienia, powstają 
interesujące, trójwymiarowe pejzaże, 
nadające każdemu pomieszczeniu  
indywidualny i fascynujący charakter. 
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Greenwood 3D-obraz ścienny, Showroom Casa Castello w Roedental Greenwood 3D, Format: 2500 x 2500 mm,  obraz ścienny z opływową ramą i oświetleniem LED, 
Showroom w hali bueromoebel gmbh i Molto Luce w Monachium 
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Greenwood 2D: z ramką z mchu uwypukloną na krawędziach, Kaisergarten Hotel & Spa Deidesheim  Kolejne  impresje w sali śniadaniowej 
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Greenwood „Świat podziemny“ 
Salzburski Festiwal Teatralny, „Gawain“ 2013, © Ruth Walzer 
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Greenwood „Wisząca ściana z mchu“ SCHUECO na BAU w Monachium 2013 we 
współpracy z Kohlhaas Messebau GmbH & Co.KG

Greenwood z bluszczem
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Greenhill zdjęcie w powiększeniu 

Greenhill, na ekspozycji widzą Państwo 2 obrazy usytuowane jeden obok drugiego 

Greenhill 
Obrazy i ściany z mchu

Czy to jako mały obraz lub też kompletna 
ściana: Greenhill zawsze jest zielonym dziełem 
sztuki. Okrągłe poduszki z mchu używane są 
bardzo chętnie jako nietypowa dekoracja sufitu 
lub konkretnego obiektu. 

Z ich właściwościami absorbującymi dźwięk, 
obrazy z mchu  mają decydujący wpływ na 
nasze samopoczucie - i to zarówno w  sferze 
życia prywatnego jak i zawodowego.  
Greenhill może zostać przygotowany wg 
życzeń indywidualnych, np. umieszczony 
na elementach  nośnych, sklepionych, 
zapewniając imponujący efekt  3D. 

Greenhill okrągły, o średnicy od 0,6 m do 1,2 m, wraz z materiałem nośnym na sklepieniu, w najwyższym 
punkcie  do 20 cm, włącznie z antracytową ramką aluminiową, formaty specjalne na zapytanie 

31

Ø  0,6 m Ø  0,8 m Ø  1,0 m Ø  1,2 m
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Greenhill Moossäulen, SCS Shopping City Süd, Wien,
in Zusammenarbeit mit Casa Castello
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Greenhill mit Aluminiumrahmen, 
Projekt we współpracy z 
Centrum Kwiatów Bader GmbH, 
format końcowy: 5000 x 6000 mm 

Greenhill z ramką aluminiową, projekt we współpracy z Acconi Architekten GmbH,  
format końcowy: 3700 x 780 mm 
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LivePanel 
Ściany roślinne

 Żyjące ściany roślinne LivePanel 
przekształcają proste fasady oraz ściany 
wewnętrzne pomieszczeń w świeże, zielone 
oazy. Ściany roślinne wzbogacają atmosferę 
w tlen i wilgoć, tworząc przez to zdrowy  
i wspomagający wydajność klimat pomiesz-
czenia. Ściana roślinna to  produkt pokrewny 
naszych obrazów roślinnych,  a przez swoje 
w pełni automatyczne nawadnianie  
i nawożenie,  jej żywotność została 
zaplanowana na wiele kolejnych lat.

Chętnie doradzimy  przy doborze roślin oraz  
z pomocą naszych florystów, indywidualnie 
zaprojektujemy  Państwa ścianę roślinną pod 
kolejną realizację. 

LivePanel, sala recepcyjna         
Żywa ściana roślinna, w pełni zautomatyzowana

LivePanel, „Der Aussteiger“ Sklep w Poczdamie 



Greenhill  
Obrazy z mchu, ściany z 
mchu, kolumny z mchu, 
obiekty z mchu 

Informacje 
techniczne                            B1

Grubość 
materiału

grubość podstawowa ok. 40 - 70 mm 
wraz z płaską płytą nośną (10 mm ) 

Ciężar ok. 12 kg na m2 ( mech wraz z płytą 
nośną MDF ) 

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

B1-panele certyfi kowane na zapyta-
nie, standard: B2 

Akustyka Ochrona akustyczna 

Montaż Dzięki wsparciu naszych listw 
mocujących oraz systemowi ram, 
montaż własny jest bardzo prosty. 
Elementy płyt mogą być również za-
montowane bezpośrednio do ściany, 
na dostępnej  konstrukcji lub płytach.

Czas dostawy ok. 2 - 3 tygodni 

Materiał

prawdziwe poduszki z mchu  kryjącego  na płycie 
nośnej

Wymiary

wymiary standardowe: 1000 x 600 mm, 
600  x 600 mm, 300 x 300 mm, elementy mogą 
być na dużych powierzchniach łączone, wymiary 
specjalne na zapytanie 

Kolory

zielony 

Dowolność formy

możliwa instalacja w 2D i 3D

Obszary zastosowania

dekorowanie ścian i sufi tów, podział  pomieszczeń, 
projektowanie  mebli i obiektów

Przykłady

urządzanie biur, mieszkań, budowa ekspozycji 
targowych, pomieszczeń hotelowych oraz sklepów, 
pomieszczenia wellnes i strefy relaksu, gastronomia,  
sale konferencyjne oraz recepcyjne

Informacja o produkcie GREEN

Evergreen 
Obrazy z mchu, ściany z 
mchu, obiekty z mchu 

Greenwood 
Obrazy z mchu, ściany z 
mchu, podłogi z mchu, 
obiekty z mchu

Informacje 
techniczne                            B1

Grubość 
materiału

grubość podstawowa 50-60 mm 
wraz z płaską płytą nośną (10 mm ) 

Ciężar  ok. 14 kg na m2 ( mech wraz z płytą 
nośną MDF )

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

B1-panele certyfi kowane na zapyta-
nie, standard: B2 

Akustyka 90% absorbcji hałasu

Montaż Dzięki wsparciu naszych listw 
mocujących oraz systemowi ram, 
montaż własny jest bardzo prosty. 
Elementy płyt mogą być również za-
montowane bezpośrednio do ściany 
na dostępnej  konstrukcji lub płytach. 

Czas dostawy ok. 2 - 3 tygodni   

Materiał

prawdziwy mech kryjący na MDF - płycie nośnej 

Wymiary

wymiary standardowe: 1000 x 600, 600  x 600 mm, 
300 x 300 mm  elementy mogą być na dużych 
powierzchniach  łączone,  wymiary specjalne na 
zapytanie 

Kolory

zielony mech, zieleń jabłkowa ( kolory standardo-
we ) oraz kolory specjalne: biały, pomarańczowy, 
różowy, czerwony, niebieski oraz czarny - wg oferty 
indywidualnej 

Dowolność formy

możliwa instalacja w 2D i 3D

Obszary zastosowania

dekorowanie ścian i sufi tów, podział  pomieszczeń, 
projektowanie  mebli i obiektów

Przykłady

urządzanie biur, mieszkań, budowa ekspozycji 
targowych, pomieszczeń hotelowych oraz sklepów, 
pomieszczenia wellnes i strefy relaksu, gastronomia,  
sale konferencyjne oraz recepcyjne 

Informacje 
techniczne                           B1

Grubość 
materiału

grubość podstawowa 20-30 mm wraz 
z  płaską płytą nośną (10 mm ) 

Ciężar ok. 10 kg na m2 dla form 2D, ok. 20 
kg na m2 dla form 3D ( mech wraz z 
płytą nośną MDF ) 

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

B1-panele certyfi kowane na zapyta-
nie, standard: B2 

Akustyka Ochrona akustyczna 

Montaż Dzięki wsparciu naszych listw 
mocujących oraz systemowi ram, 
montaż własny jest bardzo prosty 
( wyjątek stanowią instalacje 3D) . 
Elementy płyt mogą być również za-
montowane bezpośrednio do ściany 
na dostępnej  konstrukcji lub płytach.

Czas dostawy ok. 2 - 3 tygodni 

Materiał

prawdziwy mech kryjący na MDF - płycie nośnej 

Wymiary

wymiary standardowe: 1000 x 600 mm, 
600 x 600 mm, 300 x 300 mm, elementy mogą być 
na dużych powierzchniach łączone, wymiary spec-
jalne na zapytanie

Kolory

zielony mech leśny, na zapytanie z poduszkami z 
mchu oraz paprociami

Dowolność formy

możliwa instalacja w 2D i 3D

Obszary zastosowania

dekorowanie ścian i sufi tów, podział  pomieszczeń, 
projektowanie  mebli i obiektów

Przykłady

urządzanie biur, mieszkań, budowa ekspozycji 
targowych, pomieszczeń hotelowych oraz sklepów, 
pomieszczenia wellnes i strefy relaksu, gastronomia,  
sale konferencyjne oraz recepcyjne 

36 37

Informacje 
techniczne                           B1

Grubość 
materiału

 300 mm głębokości, zbiornik wody 
o wysokości 150 mm w cokole

Ciężar uzależniony od projektu

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

B1

Akustyka Ochrona akustyczna 

Montaż usługa montażu zawarta w ofercie 
(nie zawiera  oświetlenia)

Czas dostawy uzależniony od projektu, 
czas dostawy na zapytanie 
( ok. 6 - 7 tygodni )

LivePanel
Ściany roślinne 

Materiał

 w pełni zautomatyzowane ściany roślinne 
zawierające na wyposażeniu zbiornik na wodę - 
opcjonalnie 

Wymiary

uzależnione od projektu 

Rodzaje roślin

rośliny tropikalne

Obszary zastosowania

dekoracja ścian, podział pomieszczeń, elewacje

Przykłady

urządzanie biur, mieszkań, budowa ekspozycji 
targowych, pomieszczeń hotelowych oraz sklepów, 
pomieszczenia wellnes i strefy relaksu, gastronomia, 
sale recepcyjne  i konferencyjne  



NATURE

Produkty pochodze-
nia naturalnego  do 
wyposażania wnętrz
Sposób i rodzaj w jaki używamy surowców  
naturalnych  naszych linii materiałów 
Nature wyraża nas samych. Obite skórą 
ściany i podłogi, elementy z antycznego 
drewna budowlanego w nowej funkcji oraz 
niepowtarzalne odczuwanie przez dotyk 
kory z drzewa korkowego i kory brzozowej,  
zapewniają poczucie połączenia z ziemią 
i stabilność. Z drugiej strony są wyrazem 
indywidualności, ekskluzywności i estetyki. 

Linia materiałów Nature zapewnia z całą 
pewnością jakość na najwyższym poziomie. 
Wykorzystanie skóry na podłogi, przygoto-
wanie antycznego drewna i integracja rzeźb 
drewnianych  do nowoczesnej przestrzeni 
życiowej, wytwarza poczucie bezpieczeństwa 
i przytulnej atmosfery. 
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Magma, zdjęcie w powiększeniu
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Skóra
Podłogi i powierzchnie 
pokryte skórą

Do wykonania szczególnie ekskluzywnego 
pokrycia warstwy wierzchniej,  używamy 
najlepszej skóry bawolej i bydlęcej. Materiał 
o grubości 2 - 3 mm, którego delikatność 
podkreśla jego  walory, jest zarazem bardzo 
wytrzymały. Skóra należy do najbardziej kom-
fortowych okładzin podłogowych na świecie. 
Można pod nią kłaść ogrzewanie podłogowe. 

W celu  stworzenia  indywidualnego  pokrycia 
powierzchni górnych oraz mebli,  prosimy 
skorzystać z naszej szerokiej oferty  różnych 
formatów i design. Spróbujcie Państwo 
podziwiać mięciutkie  pokrycia ze skóry 
i poczuć niepowtarzalne specjalne tłoczenia. 

Tundra Off  Black

Tundra Chocolate

Tundra Clay

Tundra Grey

Tundra Titanium

Tundra Sand

Pampas Pitchblack

Pampas Moro

Skóra do dekoracji  sufi tów, ścian,  podłóg oraz dekoracji mebli  kolor: Tundra Clay, 
format: 400 x 600 mm, wzór ułożenia płyt z przesunięciem 

Pampas Straw

Pampas Tan

Pampas Red

Pampas Grey
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Prawdziwa skóra bawola do ekskluzywnego wykańczania mebli, kolor: Tundra Clay, projekt „W Pogusch“ we 
współpracy z Biurem Architektonicznym Viereck Architekten 

Skóra, kolor: Tundra Sand Projekt w Pogusch, Austria Cztery „Domki dla ptaków Deluxe“ Chalets Skóra - kufer  na walizkę, kolor: Tundra off black 

Szuflady ze skóry i skórzane wykończenie łoża, 
kolor: Pampas Straw
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Podłoga ze skóry, projekt Amani, kolor: Tundra Clay, 
format : 400 x 600 mm, wzór ułożenia z przesunięciem 

Podłoga skórzana, kolor: Tundra Clay
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Skóra, dywan, kolor: Pampas Tan 
Wykonujemy dywany skórzane do maksymalnej długości 5 m, 
na życzenie Klientów również z tłoczeniem

Skóra, lada barowa z  okładziną powierzchni wierzchniej, kolor: Tundra Chocolate, 
format: 400 x 600 mm, rodzaj ułożenia  z przesunięciem

300 x 300 mm

400 x 600 mm

400 x 400 mm

Formaty specjalne na zapyta-
nie ( maks. 500 x 1000 mm ) 
 

150 x 150 mm 150 x 300 mm 200 x 800 mm

500 x 500 mm 

Powiększenie detali   Dekor Pampas Tan, 
jako wersja oryginalna (1), z tłoczeniem Kaiman (2) i tłoczeniem Cobra (3), 
wszystkie inne dekory są dostępne na życzenie Klienta, również ze zróżnicowanym tłoczeniem

1 2 3

Wzory układania - wymiary standardowe  fliz skórzanych
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Towarzysze
Rzeźby z drzew i  dzieła 

Prace Petera Wagensonnera  są szczególnie 
bliskie naszemu sercu. Obojętne czy  to 
modelowane rzeżby drewniane, czy eleganckie 
kule z korzeni drewnianych,  czy też nawet całe 
drzewa - każdy obiekt jest unikatem.  
Peter Wagensonner dochodzi  indywidualności  
drewna i formy  wzrostu oraz  pracuje nad ich 
wydobyciem.                              
 
„ Aby ‚zasadzić‘  drzewo w budynku, musimy 
bardzo dokładnie przyjrzeć się pomieszczeniu, 
które mamy do dyspozycji. Jednak taki 
egzemplarz  z zewnątrz, o właściwych 
rozmiarach, dzięki powstałemu kontrastowi   
może stworzyć bardzo ożywcze oddziaływanie“ 
-  tak mówi Peter Wagensonner.
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Peter Wagensonner, Wystawa „Haut und Huelle“ („Skóra i konar“), 
Burghausen 2012, fotografia Thuringer „ Pogodna natura“  Liście topoli na stalowych słomkach 

 

Peter Wagensonner, „Owocowy ogród“ Asbach 2011, 
Owocowy ogród, fotografia Thuringer
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Peter Wagensonner Oranżeria   -  
0507-1699, fotografia Erich Malter

Peter Wagensonner Oranżeria 
0507-1631, fotografia Erich Malter

Najwyższa rzeźba drzew z „Owocowego ogrodu“ ma wysokość 4,10 m. 

Rzeżby Petera Wagensonnera, a w 
szczególności puste pnie, w swojej formie i 
kształcie pokazują, co działo się z drzewem - 
w jakich latach mogło rosnąć spokojnie 
i mocno, w kórych latach zostało  zranione  
i jakie siły je formowały.  

Formy te,  są w całej swej okazałości prezen-
towane przez artystę, który przedstawiając  
drzewo w  silnej postaci, podkreśla jego 
szczególne i dominujące blizny, które tak jak 
drogi każdego ludzkiego życia, kształtują  jego 
indywidualność.
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SKUL 41

SKUL  Kształt rozrostu I, fotografia: Thuringer SKUL 089 Tułów na metalowych nogach, Asbach,  
fotografia: Becker 

SKUL 164 trzy zbiorniki z bulw drzewa orzechowego b,                        
fotografia: Georg Thuringer

SKUL 043, Rodzina

Pomieszczenie ekspozycyjne Wagensonner, 
fotografia: Utz

SKUL 057 Wodopój, tańczący

SKUL 107  cum tatent clament



Pomieszczenie ekspozycyjne Wagensonner, fotografia: Thuringer 
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Pomieszczenie ekspozycyjne Wagensonner, fotografia: Karin Holzlwimmer

55



56 57

Pośrodku swoich rzeźb: artysta Peter Wagensonner Peter Wagensonner, Wystawa „Haut und Huelle“ („Skóra i konar“), Burghausen 2012, fotografia Thuringer  
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Magma
Drewno konserwowane

W oparciu o  japońską tradycję  Yakisugi 
(konserwowanie drewna poprzez palenie), 
opracowaliśmy metodę, nadającą górnej 
warstwie drewna szlachetny i opalony 
charakter.  

Poprzez specjalną obróbkę, różnorodne ro-
dzaje drewna, obrabiane w procesie Magma, 
otrzymują homogeniczny wygląd. W dalszej 

kolejności czarne drewno  jest  uszlachet-
niane wysokiej jakości olejami, woskami oraz 
lakierami, a w zależności od projektu można 
je jeszcze wzbogacić aplikacjami ze złota lub 
też innymi materiałami. Szczególnie 
efektowne kontrasty powstają przy 
współgraniu ze świeżą  zielenią  linii GREEN. 

Magma dąb, powierzchnia górna zakonserwowana, wyszczotkowana i naoliwiona 

Magma świerk, 
powierzchnia górna zakonserwowana, wyszczotkowana 
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Magma świerk, płyta 3-warstwowa, powierzchnia górna zakonserwowana, 
szczotkowana i nano lakierowana 

Magma świerk, płyta 3-warstwowa, lewa strona próbki lakierowana 
żywicą ( powierzchnia górna gładka i zamknięta ), prawa strona z 

pokryciem nano ( powierzchnia górna otwarta ).



Magma udoskonalenie produktu:  stół drewniany z 
powierzchniami eksponowanymi z Magmy na blacie, 
stronach wewnętrznych jak i na stronie spodniej stołu 

6362

Magma świerk                                                                                                        
Zakonserwowana, szczotkowana i naoliwiona

Magma świerk                                                                                                        
Zakonserwowana, szczotkowana 

Magma dąb                                                                                                             
Zakonserwowana, szczotkowana, z pokryciem nano 

Magma z pokryciem żywicznym w kombinacji z Alusion Gold
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Stare drewno
Drewno z historią

Nasze drewno pozyskiwane z wielką 
pieczołowitością ze starych zamków i zagród 
wiejskich, wprowadzane  jest w nowoczesne 
pomieszczenia mieszkalne z właściwym mu 
szacunkiem. Przez oddziaływanie wiatru, 
słońca i deszczu otrzymało ono swój nie-
porówywalny z niczym innym charakter.  

Deski i elementy z płyt w zależności od 
wpływu pogody oraz rodzaju drewna, 
ukazują nam róznorodne barwy,  

począwszy od ciemnego brązu poprzez 
jasny brąz, aż po tonacje popielu. Drewno 
to poddane obróbce, jest niesamowicie 
trwałe i podkreśla  przytulną atmosferę 
pomieszczeń, we wnętrzach których zostało 
użyte. Obok  wewnętrznych i zewnętrznych 
obszarów pokryć  podłóg, ścian,  względnie 
sufitów nasze stare drewno może być użyte 
jako podłoga i płyta 3 - warstwowa a także  
do projektowania  mebli i drzwi. 

 Podłoga ze starego drewna dąb   
Płyta 3 - warstwowa, 2 - stronna pośrednio ze starych belek dębowych

Drewno z historią   
Stary dąb ręcznie nacinany  

( wycinek z jednej belki ) 
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Stare drewno, deski 

Jodła, opalona na słońcu brąz

 
Stare drewno, świerk /  jodła  opalone na słońcu brąz 

Jodła, opalona na słońcu popiel 

Dąb oryginalny

Stare drewno, belki

Deski te pochodzą z zewnętrznych elewacji 
starych domów wiejskich i  stodół. Swój 
wygląd uzyskiwały poprzez dziesięciolecia,  
będąc wystawione na działanie wiatru, 
deszczu i słońca. Poddane ponownie 
obróbce oraz oczyszczone, są elementem, 

na którym chętnie zatrzymamy wzrok, 
ponieważ w zależności od wpływu pogody 
i rodzaju  drewna zmieniają zabarwienie 
od ciemnego brązu przez  jasny brąz aż po 
tonację popielu. 
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Stare drewno zabudowa ścian, powierzchnia górna świerk/ jodła spalone na słońcu, popiel, 
Firma Newman Scott LTD., Projekt Kuoni, GB 

Drewno spalone na słońcu popielate 
i brązowe 
 
Jaśniejsze odmiany drewna, takie jak świerk, 
jodła i sosna były wcześniej często używane do 
wykańczania elewacji starych obór lub stodół. 
 
 Jeśli pozostawimy powierzchnię górną w stanie 
surowym, to  wraz z upływem czasu  na drewnie 
pojawią się przebarwienia. Przy czym deski, będą 
się różnić od siebie w zależności od tego, czy były 
po stronie słonecznej domu, czy też nie.                                         

Stare drewno zabudowa drzwi, powierzchnia górna 
świerk/ jodła  spalone na słońcu, popiel 

Strona słoneczna desek jest brązowa,  
a strona zacieniona raczej popielata,  
aż po srebrną, połyskującą.  
 
Obydwa zabarwienia uzyskane zostały dzięki 
działaniu promieni UV, nie należy przy tym  
obawiać  się  obniżenia  wytrzymałości drewna, 
wręcz przeciwnie,  wpływ warunków atmosfery-
cznych sprawia,  iż powierzchnia górna staje się 
bardziej charakterystyczna oraz odzwierciedla 
wpływ natury.  
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Drewniane deseczki
Z filigranowych  deseczek   z prawdziwego 
drewna składane są pojedyńcze płyty, które 
można używać jako element wykończeniowy  
zarówno do kuchni, jak i do pokoju dzien-
nego, jadalni i sypialni. Trójwymiarowa struk-
tura warstwy górnej dba o indywidualne 
odczuwanie wnętrza  oraz tworzy ciepłe 
i wygodne pomieszczenie. 

W celu osiągnięcia gry zróżnicowanych 
kolorów i struktur,   przetwarzamy drewno 
dębowe, świerkowe i jodłowe.

Oferujemy następujące warianty deseczek 
drewnianych : 
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Dąb stary rozłupany 

Świerk stary 
oryginalnie siekany  

Dąb stary  originalnie  siekany

Świerk stary 
spalony na słońcu brąz

Dąb nowy rozłupany

Świerk stary 
spalony na słońcu popiel 
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Topola 
Ściany z kory drzewa topoli

Wraz z korą z drzewa topoli wprowadzamy 
do naszej kolekcji Nature, następny  
w zupełności naturalny produkt.  

Topola należy do drzew wierzbowych 
i może osiągać wysokość do 30-45 metrów 
wysokości. Szczególnie wysokie drzewa 
stworzyły sobie  bardzo wysoką ochronę 
z kory, aż do 4 cm 

grubości ( wersja Premium ), natomiast 
drzewa  mniejsze posiadają płaską strukturę 
kory  do 2 cm ( wersja Standardowa ). Kora 
po obróbce, używana jest w jednym, całym 
kawałku,  nie jest klejona na inny materiał 
nośny , dlatego też oprócz wykańczania nimi  
wnętrz, są one również używane na ele-
wacje. Każda płyta jest unikatem. 

Kora z drzewa topoli, Premium, Zdjęcie szczegółowe 

Pappel Subline folgt. Der Rest ist Blindtext

Kora z drzewa topoli, Standard i Premium 

Kora z drzewa topoli, Premium, wykończenie ściany 
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Kora z drzewa topoli, Standard, wykończenie ścian w sklepie sportowym

Kora z drzewa topoli, Standard,  
zdjęcie szczegółów 

Kora z drzewa topoli, Standard,  
zdjęcie szczegółów 

Kora z drzewa topoli Premium, widok pomieszczenia 

Kora z drzewa topoli, Premium, widok z boku



76 77

Kora z drzewa korkowego, Hotel Jungbrunn - Hotel Alpine Lifestyl, Tannheim, Tyrol Austria, Petra Stadler Kora z drzewa korkowego, zdjęcie szczegółów, Hotel Jungbrunn - Hotel Alpine Lifestyle, Tannheim, Tyrol

Kora z drzewa korkowego, zdjęcie szczegółów, Hotel Jungbrunn, widok z boku 

Kora z drzewa korkowego 
Obrazy i ściany korkowe

Nasza naturalna kora z drzewa korkowego,  
ma szorstką i pełną kontrastów strukturę  
warstwy wierzchniej, na której wiatr i pogoda 
pozostawiły swoje ślady. Ich naturalna gama 
kolorów  mieni się, balansując pomiędzy   
jasnym i ciemnym  brązem. 

Dzięki naszemu kolejnemu uszlachetnieniu, 
do którego  używamy zróżnicowanych  

lakierów, możemy wydobyć na światło 
dzienne  niewyobrażalne gry kolorów. 
Do wykańczania ścian  i innych warstw 
wierzchnich  używamy kory z drzewa kor-
kowego. Zapewnia ona przyjemny klimat 
pomieszczenia oraz posiada bardzo dobre 
właściwości izolacyjne. 
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Panele z naszej oferty  zapewniające natural-
ne wykończenie wnętrz , dostępne są w for-
macie (dł. x szer.) 900 x 600 mm, o grubości 
ok. 20 - 30 mm.

Kora drzewa korkowego jest materiałem 
wielostronnym, między innymi używana z 
dużym sukcesem w projektowaniu mebli.  

Kora z drzewa brzozy Natur                                                                              
Fotografia: cały panel 

Kora z drzewa korkowego złoto                                                                     
Fotografia: cały panel 

Lounge Krzesło, opracowanie produktu i realizacja Fabryka Mebli Werner Knake GmbH & Co.KG Kora z drzewa korkowego Natur, 5 paneli jeden ponad drugim, połączone po dłuższej stronie.  
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Kora z brzozy
Obrazy i ściany z brzozy

W wielu starych kulturach, brzoza jest 
świętym drzewem, któremu przypisywano 
wiele  czynników wspierających  zdrowie. De-
likatne i drobne stworzenie w sukni z białej 
kory to jej znak rozpoznawczy. Kora z brzozy, 
dzięki swojej  charakterystycznej warstwie 
wierzchniej i delikatnym, zbliżonym do skóry 
giętkim właściwościom, od stuleci jest ulu-

 
bionym materiałem rzemieślników. Warstwa 
wierzchnia jest pieczołowicie usuwana i ob-
rabiana do elementów płyt o formacie 480 x 
480 mm. Ich łatwe przystosowanie umożliwia 
więc wykańczanie ścian oraz wykonywanie 
obrazów z prawdziwej kory brzozowej. 

 

Kora z brzozy o formacie 480 x 480 mm  
Fotografi a: całe panele

Kora z brzozy
zdjęcie szczegółów 
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Wykończenie ścian z prawdziwej kory drzewa brzozy, zamocowane 
na panelach multiplex, we współpracy z ARTI Moebel Interieur Einrichtungs GmbH

Wykończenie ściany korą z drzewa brzozy, zdjęcie szczegółów 
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Łupek
Wykańczanie elewacji 
 
Płyty łupkowe z naszej oferty dostępne są 
w  grubości od 0,5 do maksymalnie 2,5 mm.  
Z miłości do natury, ze  skały  pozyskuje-
my warstwę tylko milimetrowej grubości, 
pozwalającą już jednak  na uzsykanie  spek-
takularnej optyki warstwy wierzchniej. Dzięki 
specjalnej technologii klejenia, z prawdziwego 
łupka skalnego  powstaje  format płyt 
o wymiarach: 1220 x 610 mm.                                                                             

Instalacja płyt jest możliwa zarówno 
w partiach zewnętrznych obiektów, jak i na 
dostępnych  w pomieszczeniach mieszkal-
nych flizach np. na ścianach lub podłodze. 
W przeciwieństwie do grubszych łupków 
skalnych, nasze panele posiadają zaletę 
łatwego montażu i układania oraz 
elastyczności. 

Struktura łupkowa  

 

Łupek, Silver Grey, wykańczanie elewacji 

Prawdziwy kamień 

Klej

Fiberglas

Łupek, Design Deep Black, 
Wykańczanie elewacji

85

Łupek, Design Galaxy Black, panele łupkowe nadają  się również  
do użycia w miejscach mających styczność z wodą 



86 87

Łupek, Design Silver Grey  

Łupek, Design Silver Grey, wykończenie ściany 

Łupek, Design Silver Grey, wykończenie ściany 

Łupek, Design Falling Leaves, wykończenie ściany 
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California Gold Argento

Cobre

Molto Rosa Silver Grey

Tan Deep Black

  Burning Forest

 Falling Leaves Mare Sea Green

Rustikal Verde Gris

Negro

Warstwa wierzchnia  łupka

Nasze cienkie panele łupkowe wykonane są z prawdziwego kamienia naturalnego, 
którego kolor i struktura mogą być indywidulanie zróżnicowane. 

Galaxy Black

Arcobaleno Colore
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Kamień 
Wykańczanie ścian

Przez wiele tysiącleci historii ludzkiej, kamień 
zawsze odgrywał centralną rolę. Ochrona 
stworzonych przez naturę jaskiń, owiane 
legendą   megality oraz potężna  symbolika 
budowli z ociosanego  kamienia,  symbolizują 
bezpieczeństwo i trwałość - dwa przymioty, 
których ludzie  życzą sobie zawsze w swoim  
otoczeniu. 

Do  produkcji naszych paneli Classic wykorzy-
stujemy elementy wzmocnione włóknem 
szklanym, których warstwa wierzchnia została 
pokryta naturalnym proszkiem kamiennym. 
Czy to w estetyce cegły, czy skały, czy też 
kamienia, panele Classic są piękne w swej 
formie i ponadczasowe. 

Przy wykorzystaniu dużych elementów 
płytowych o minimalnej grubości, można  
wykonać masywnie oddziaływujące 
naturalne ściany i elewacje, dające liczne 
możliwości wykończenia. Począwszy od 
modnych i awangardowych, aż po 
solidne  i rustykalne - tutaj znajdziecie 
Państwo z pewnością pasujący design. 

Ladrillo rojo (horizontal) Ladrillo loft classic Mosaico blancoLadrillo blanco 

231 232 250230

Mamposteria  
vieja junta gris

Mamposteria  
vieja gris

Roca Laberinto

251 254 255252

Lajas blanca Lajas gris Lajas ocre Lascas ocre

256 258 261257

Lascas terrosa Lascas marron Lascas gris Lascas negra

264 268267 270

Lascas anthracite Rustica blanca Pirenaica ocre Pirenaica negra

300271 303 306

Navarrete marronKamień, wykończenie sklepu 257 
Lajas gris Navarrete marron

Kamień, Interior wykończenie ścian 261  Lascas ocre 

Kamień, Interior Zastosowanie  268 Lascas gris 

Navarrete blanca  
castellana

 Navarrete ocre Navarrete gris

311 313 314 315

Warstwa wierzchnia kamienia
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Rdza, struktura: siatka Gładź

Deska Otwór lany   

322 323320
Picada gris Pirenaica marronLajas anthracite

326
Silarejo blanca  
castellana

400 401327
Ladrillo loft rojo Plywood anthracite Plywood avellana

(Wycinek detalu z całej płyty )

402
Plywood blanca

404 405
Plywood marron Plywood negra

406
Plywood pino

202
Mamposteria nueva 
blanca castellana

Odcienie - RAL:

RAL 7030 - Popiel kamienny
RAL 7039 - Popiel kwarcowy 
RAL 7044 - Popiel jedwabny

205
Mamposteria  
nueva ocre 

319
Lajas marronNavarrete anthracite Navarrete blanca Navarrete negra

317316 318

408
Plywood nogal

228
Ladrillo loft weiß

128
Beton (horizontal)

207
Lastra blanca castellana

214
Picada blanca castellana

Gładź     

Elastyczne   wykładziny  ścienne

Zupełną nowością w naszym asortymencie są 
wykończenia ścian z obecnie bardzo modne-
go materiału - z betonu. Są one elastyczne  
i stanowią wystarczająco cieńką warstwę aby 
używać ich na zaokrąglonych powierzchniach 
ścian lub ich krawędziach. 

Oferujemy Państwu trzy różnorodne design  
w 3 zróżnicowanych odcieniach popielu RAL. 
Również w przypadku naszych tapet beto-
nowych,  mowa jest o prawdziwym kamieniu 
naturalnym,  którego kolor i struktura mogą 
być indywidulanie zróżnicowane. 

Struktura betonu 

Beton, Struktura: gładka, kolor RAL 7044 Jedwabny popiel 

Struktura rdzy 

Tapeta betonowa, Zdjęcie szczegółów

Tapety betonowe i tapety z rdzy
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Skóra 
Podłogi ze skóry 
Ściany ze skóry 

Informacje  
techniczne                            

Grubość 
materiału

2,5 - 3 mm grubości  

Ciężar 2 – 3 kg 

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

 ( nadaje się pod ogrzewanie 
podłogowe )

Akustyka  działanie akustyczne 

Montaż Układanie własne  przez firmę 
zajmującą  się układaniem  
podłóg, opcjonalnie można 
zamówić do materiału  klej 2  - 
komponentowy   

Czas  
dostawy

ok. 2 - 3 tygodni, dla wielkości 
ujednoliconych 

Materiał  
prawdziwa skóra bawola i skóra wołowa

Wielkości
Wielkoś ci  standardow e:                                                                                     
150 x 150 mm, 150 x 300 mm, 200 x 800 mm, 
300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm,  
500 x 500 mm                                                                                                         
Inne for maty na zapytanie;                                                                           
Wielkości  specjalne ( do max. 1000 x 500 mm ) 
Kolory
12 różnorodnych kolorów (wszystkie na str. 46) 
Dowolność formy 
tłoczenia Kaiman i Cobra
Obszary zastosowania
Pokrycie podłóg, ścian i sufitów; ekspozycje 
i wykańczanie mebli ( przystosowane pod 
ogrzewanie podłogowe ) 
Przykłady 
Wykańczanie biur i pomieszczeń mieszkalnych, 
targów, hoteli, sklepów i stref welness i relak-
su, gastronomii, recepcji oraz sal konferencyj-
nych 

Informacje o produkcie NATURE 

Magma 
Drewno konserwowane 

Informacje  
techniczne   

Grubość 
materiału

ok. 20 - 25 mm, 
płyta  trójwarstwowa                                                         
ok. 18 - 20 mm deski 

Ciężar 6 - 7 kg na m²

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

/

Akustyka /

Montaż za pomocą śrub lub systemy 
listew

Czas  
dostawy 

2 - 3 tygodni

Materiał  
Konserwowane drewno świerku, jodły i dębu

Wielkości
Wielkoś ci standardow e: 2490 x 1020 mm,                                                 
Wielkości specjalne na zapytanie 

Kolory

Róznorodne przygotowanie warstw  
wierzchnich  ( patrz str. 62 - 63 )
Dowolność formy 
Możliwe uzupełnienia z metalu, porcelany, 
neonowego pleksi szkła 
Obszary zastosowania
Wykańczanie ścian i sufitów, ścianka dzieląca 
pomieszczenie, mebli

Przykłady 
Elewacje,wykańczanie  pomieszczeń  mieszkal-
nych, hoteli, sklepów, gastronomii, recepcji i 
sal konferencyjnych 

Stare drewno
Dr ewno z histor ią                                                                   
Belki, deski  i płyty 
trójwarstwowe 

Informacje  
techniczne   

Grubość 
materiału

W zależności od produktu, 20 - 50 
mm 

Ciężar w zależności od produktu 

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

/

Akustyka /

Montaż za pomocą śrub lub systemu 
listw 

Czas  
dostawy 

2 - 3 tygodni

Materiał  
Drewno ze świerka, jodły i dębu, płyty 
trójwarstwowe, podłogi i drzwi 

Wielkości
Belki do 3 m długości, deski  do 3 m długości, 
płyty warstwowe do 3 m długości 

Kolory
Róznorodne Design warstw wierzchnich:                                                  
spalon e na słoń cu pop iel i brąz,                                                                    
ręcznie nacinany i stary dąb     

Dowolność formy 
Madame Patina
Obszary zastosowania
Wykańczanie ścian i sufitów, mebli

Przykłady 
Wykańczanie biur i pomieszczeń mieszkalnych, 
targów, hoteli, sklepów i stref welness i relak-
su, gastronomii, recepcji oraz sal konferencyj-
nych    

95
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Informacja o produkcie NATURE ( ciąg dalszy ) 

Kora z drzewa brzozy 
Obrazy z brzozy  
- ściany                                                                                                                    
- meble 

Materiał
Kora z drzewa brzozy klejona  na nośnikach z 
multiplexu 

Wielkości
480 x 480 mm

Design
Natur

Obszary zastosowania
Ściany wewnętrzne i wykańczanie mebli 

Przykłady
Elewacje, wykańczanie biur i pomieszczeń 
mieszkalnych, targów, hoteli, sklepów i stref 
welness i relaksu, gastronomii, recepcji oraz 
sal konferencyjnych     

Kora z drzewa korkowego
Ściany z korka  
- Meble  z korka 
- Obrazy z korka

Informacje  
techniczne                          
Grubość  
materiału

25 - 30 mm grubości 

Ciężar ok. 3 kg na płytę 

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

/ 

Akustyka działanie akustyczne

Montaż klejenie 

Czas  
dostawy

ok. 2 - 3 tygodni

Informacje  
techniczne                              
Grubość  
materiału

10 - 20 mm włącznie z płytą 
nośną 

Ciężar ok. 2,5 kg na m²

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

/ 

Akustyka / 

Montaż za pomocą śrub 

Czas  
dostawy

ok. 2 - 3 tygodni

Materiał
Młoda kora z drzewa korkowego na płycie 
nośnej z korka, klejona na płytę nośną z korka 

Wielkości
Wielkość standardowa ( 900 x 600 mm )  

Design
Natur i Gold 

Obszary zastosowania
Ściany wewnętrzne i elewacje, wykańczanie 
mebli  

Przykłady

Wykańczanie biur i pomieszczeń mieszkalnych, 
targów, hoteli, sklepów i stref welness i relak-
su, gastronomii, recepcji oraz sal konferencyj-
nych   

Kora z drzewa topoli 
Obrazy z topoli
- ściany                                                                                                                    
- meble 

Informacje  
techniczne                             
Grubość  
materiału

Standard 8 - 10 i Premium 15 - 
20 mm grubości

Ciężar Standard 1,4 kg i Premium 2,2 
kg  na płytę

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

/ 

Akustyka działanie akustyczne

Montaż za pomocą śrub 

Czas  
dostawy

ok. 2 - 3 tygodni  
dla form specjalnych do  
3 miesięcy 

Materiał
Kora z drzewa topoli ( w jednym kawałku ) 

Wielkości
Wielkoś ć standardow a ( 660 x 245 mm )                                                     
Wielkości specjalne na zapytanie 

Design
Standard i Premium 
 
Obszary zastosowania
Elewacje, ściany wewnętrzne, wykańczanie 
mebli  

Przykłady
Wykańczanie biur i pomieszczeń mieszkalnych, 
targów, hoteli, sklepów i stref welness i relak-
su, gastronomii, recepcji oraz sal konferencyj-
nych  
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Tapety betonowe i  
tapety z rdzy 
Tapety  z prawdziwego 
beton u or az piaskow ca                                                   
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Łupek   
Panele z prawdziwego 
łupka kamiennego 

Informacje  
techniczne   
Grubość  
materiału

0,5 - 2,5 mm grubości 

Ciężar 1,5 kg/m2 

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

/ 

Akustyka /

Montaż klejenie 

Czas  
dostawy

ok. 2 - 3 tygodni 

Informacje  
techniczne                              
Grubość  
materiału 

do 100 mm 

Ciężar 35 kg na płytę 

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

B2

Akustyka /

Montaż montaż przy użyciu masy 
szpachlowej, puszki sprayu i 
utwardzacza 

Czas  
dostawy

ok. 2 - 3 tygodni 

Materiał
Łupek  

Wielkości
1220 x 610 mm do 1520 x 1050 mm

Design
16 design

Dowolność formy
giętki 

Obszary zastosowania
Ściany wewnętrzne, elewacje, wykańczanie 
mebli

Przykłady
Wykańczanie biur i pomieszczeń mieszkalnych, 
targów, hoteli, sklepów i stref welness i relak-
su, gastronomii, recepcji oraz sal konferencyj-
nych                                                                                                        
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Informacje  
techniczne                            
Grubość  
materiału

2-3 mm 

Ciężar  4 - 7 kg na rolkę rdza i beton,  
15 kg  na rolkę z piaskowcem

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

/ 

Akustyka /

Montaż klejenie

Czas  
dostawy

ok. 2 - 3 tygodni 

Materiał
Beton

Wielkości
Tapeta betonowa i z rdzy: 1000 x 3000 mm, 
piasek 1100 x 2730 mm 

Design
3 struktury beton u ( w 3 kol or ach )                                                               
2 struktury rdzy  

Dowolność formy
giętki

Obszary zastosowania
Ściany wewnętrzne, wykańczanie mebli 

Przykłady
Wykańczanie biur i pomieszczeń mieszkalnych, 
targów, hoteli, sklepów i stref welness i relak-
su, gastronomii, recepcji oraz sal konferencyj-
nych                                                                                                        

Kamień
Panele o optyce cegły, 
skały, kamienia

Materiał
Panele kamienne z masą szpachlową, puszka 
w sprayu oraz utwardzacz 

Wielkości
Panele kamienne: ok. 3290 x 1340 mm

Design
Panele kamienne: ok. 64 różnorodne design 

Obszary zastosowania
Panele kamienne: wykańczanie ścian 
wewnętrznych oraz zewnętrznych 

Przykłady
Wykańczanie biur i pomieszczeń mieszkalnych, 
targów, hoteli, sklepów i stref welness i relak-
su, gastronomii, recepcji oraz sal konferencyj-
nych                                                                                                        
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Eleganckie  i pełne 
stylu  panele ścienne jak 
spływająca  woda

Przejrzysta  woda, która spływa lekko po 
powierzchni szklanej, przeźroczyste 
materiały, które pozwalają na powstanie 
interesującej gry światła i precyzyjne formy 
frezowane CNC,  którymi nadacie Państwo  
szczególnie kraetywną nutę Waszym 
projektom.  Te elementy wykończeniowe 
tworzą szeroką paletę pomysłów, którymi 
uszlachetnicie Państwo  w  sposób fantazyjny  
powierzchnie górne, ściany i elewacje. 

Wykreowana zgodnie z siłami natury 
przejrzysta mowa form oraz gra ruchem 
i światłem,  pozwala na powstanie 
niepowtarzalnych pomieszczeń oraz 
warstw wierzchnich. 

Crealloy, zdjęcie szczegółów, Design Natur

ELEMENTS
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Crealloy
Crealloy Natur

Crealloy Natur jest kipiącą warstwą 
zewnętrzną, która powstaje podczas 
schładzania i krzepnięcia ważących tony 
sztab odlewów. Skóra odlewu ukazuje 
ślady cieków stopionego aluminium po-
przez spowodowane szokiem termicznym 
krzepnięcie podczas wyciekania z kokilu.

 Warstwa wierzchnia opowiada wprost 
historię jej powstawania. A możliwości 
zastosowania widzimy na elewacjach, 
wykańczaniu ścian i podłóg.                                                      

Crealloy w 100%  nadaje się do ponownego 
wykorzystania. Po wykorzystaniu materiału, 
panele moga w 100% znowu zostać 
poddane ponownej obróbce.

                                                                             
For mat płyt: 3020 x 1520 mm                                                                              
Grubość materiału: 8 mm
 Crealloy Natur, indywidualne wykończenie ściany z aluminium z recyklingu 

Crealloy Natur, element wyginany, zdjęcie szczegółówCrealloy Natur
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Crealloy Technical

Przy dalszym cięciu Crealloy Natural Barrens 
powstają płyty z  modną, homogeniczną 
tzw. wadą ponożową „saegerau“  metaliczną 
strukturą. W zależności od rodzaju tarczy 
tnącej, względnie prędkości cięcia, można 
uzyskiwać różnorodne wzory, co też prowadzi 
do tworzenia  imponujących struktur górno 
powierzchniowych.   
                                                                                           
For mat płyt: 3020 x 1520 mm                                                                          
Grubość materiału: 3, 4, do 10 mm  

Crealloy Technical jest powierzchnią górną o 
tzw. wadzie nożowej „saegerau“, która w do-
tyku jest  miękka jak aksamit, a jednocześnie 
posiada zimną optykę. 

Crealloy Technical srebrny     
Crealloy  Technical czarny                                                                                 
Crealloy  Technical złoty                                                                                    
Crealloy  Technical biały                                                                                    
Inne kolory na zapytanie                                                                           

   

Crealloy Technical, okładzina ścienna, gięta Crealloy Natur, powierzchnia podłogi 

Crealloy Technical, okładzina ścienna, zdjęcie szczegółów 
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Crealloy Technical na elewacje, warstwa wierzchnia obróbka laserem wg danych dwg Crealloy Technical Elewacja 

THE HOUSE Dzieło sztuki w Wiedniu, Crealloy Natur

 
Crealloy jako materiał elewacyjny

Dzięki użytej najnowocześniejszej technologii 
laserowej z płyt w pełni aluminiowych możemy 
wykreować elewacje przepuszczające światło. 
                                                                                   
Również przy dużych różnicach temperatur nie 
ma to żadnego wpływu na odporność materiału. 
Dodatkowo jest on odporny na korozję i niepalny. 



108 109

 
Crealloy Technical goes Modular

Płyta Crealloy  Technical w for macie:                                                          
3020 x 1502 mm została poddana ob-
róbce laserowej zgodnie z frezowaniem 
modułowym Organic 01 i wygięta w kształt   
kolumny. Wysokość kolumny wynosi 
3 m a obwód 1,5 m.                                                        

Crealloy Technical, obróbka laserowa Modular: Organic 01
Crealloy Technical, obróbka laserowa Modular: Luna 02 

Organic 01

Luna 02

Others 02
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Alusion
Spienione aluminium

Nasza pianka aluminiowa łączy zimne 
piękno metalu z warstwą wierzchnią,  
przypominającą wodę w ruchu. Alusion 
dostępny jest w trzech różnych wielkościach 
komórek, przy czym każda płyta jest unika-
tem, który wykazuje indywidualne struktury. 
 
 Ten jedyny, niezapalny materiał jest lekki, 
ale jednocześnie bardzo odporny. Architek-
ci używają go do wykańczania niezwykłych  
ścian, sufitów i elewacji. Przejrzysty efekt 
powstaje z kombinacji dużych, obustronnie 
otwartych komórek.  

AL-FG-12.7-SM-2S (małe komórki otwarte po obu stronach)

Zdjęcie wycinków detali, każdorazowo dla jednego panelu:

Wejście do pawilonu Johnson Chou, wykończenie ściany ze spienionego Alusion 
AL.-FG-12.7-MD-2S ( średnie komórki otwarte po obu stronach ), długość płyt 3 m

AL.-FG-12.7-MD-2S (średnie komórki otwarte po obu stronach) 

AL.-FG-12.7-LG-2S (duże komórki otwarte po obu stronach)

AL-FG-12.7-LG (duże komórki zamknięte po obu stronach)
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Swarovski, ekspozycja targowa, Alusion sproszkowany AL.-FG-12, 7-LG-2S  
( duże komóki, otwarte po obu stronach )

Urządzenie sklepu, Alusion sproszkowany AL.-FG-12,7-LG-2S,          
( duże komórki, otwarte po obu stronach ) 

Elewacja Alusion, AL.-FG-12.7-LG ( duże komórki, zamknięte po obu stronach ), długość płyt 3 m
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Park Innowacyjności w Augsburgu, Obiekt  przy wejściu, Elewacja Alusion/ małe zdjęcie 

Wewnątrz budowli na wejściu 
wmontowano szkło, aby zatrzymać 
przeźroczyste właściwości materiału. 

Powierzchnia górna w  
100% z aluminium po recyklingu

AL.-FG-12.7-LG-2S ( duże komórki otwarte po obu stronach ) długość płyt 3 m, 
architekci hindlschieneis, fotografia: Eckhart Matthaus 

Odporna na warunki atmosferyczne, alumi-
niowa konstrukcja ze światła i wody składa 
się z przeszklonego szkieletu stalowego, 
zabudowanego panelami z Alusion - alumini-
um z recyklingu, z którego silikon  wytopił się  
podczas podgrzewania.                                
 
Podczas tego procesu powstaje specyficz-
ny ornament powierzchni górnej. Podczas 
ciemności,   kula lustrzana wyłapuje świecącą 
na zewnątrz lampę, która  stoi jako drogows-
kaz przy wjeździe do Instytutu Badań Augs-
burgskiego Parku Innowacyjności. 

W dzień konstrukcja ta jest przeźroczysta 
i pobłyskuje do słońca, natomiast w nocy 
świeci od środka. Stale w ruchu, w płynności, 
jako metafora dla wody, wielowarstwowa 
i żywa. 

Inwestor: Miasto  Augsburg,
Wodociągi Miejskie
Termin realizacji: grudzień 2013
Konstrukcja: stalowo - szklana, 
obudowa  z aluminium  Alusion.

Obiekt  przy  wejściu
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Style
Płyty faliste 3D z MDF - u 
 
Trójwymiarowo frezowanymi  panelami 
Style, sięgamy po organiczne formy z natury.  
Technologia maszyn CNC umożliwia 
niewidoczne  przejście pomiędzy dwoma 
płytami. W ten sposób możemy jednolicie  
i w sposób ciągły uszlachetnić powierzchnie 
całych ścian przy wykorzystaniu paneli  
Design. Dzięki przebiegowi frezowania  
paneli i ukierunkowanemu wprowadzeniu 
źródeł światła, pomiędzy miejscami  
przebiegu wzoru, powstają fascynujące gry 
świateł i cieni, stawiające tym samym ścianę 
w światła ramp. Duży wybór różnorodnych 
Design,  oferuje Państwu wiele  możliwości 
do wkomponowania w projekt imponujących 
rozwiązań. Warstwy wierzchnie płyt  
strukturalnych są przy tym zawsze  
oszlifowane, zagruntowane oraz  
polakierowane na biało.

Każdy panel posiada wielostronny bieg 
wzoru i jest przez to z każdej strony 
przystosowany do dołączenia kolejnego. 

Zig Zag 506 ( Szczegółowy wycinek jednego panelu ) Curve 505 ( Szczegółowy wycinek jednego panelu ) Ribbon 503 ( Szczegółowy wycinek jednego panelu ) 

Canyon 523 ( Szczegółowy wycinek jednego panelu ) Flower 509 ( Szcegółowy wycinek jednego panelu ) Wave 502 ( Szczegółowy wycinek jednego panelu ) Flame 501 ( Szczegółowy wycinek jednego panelu )
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Style Beach 521 w formacie 2440 x 1220 mm, 
warstwa wierzchnia zagruntowana i lakierowana na biało, cała płyta

118

 
Style Beach 521  

Showroom Moebel Thoeny, Liechtenstein

Pokrycie ścian strukturą frezowaną
Style Bird 521 w formacie 2440 x 1220 mm, 

warstwa wierzchnia zagruntowana i lakierowana na biało
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Po prawej stronie: Style Forest 522 w formacie: 
2440 x 1220 mm, powierzchnia górna zagruntowana i 
polakierowana na biało 

Style Forest 522 Interieur Zastosowanie
Warstwa górna ma bieg wzoru we wszystkich kierunkach w stosunku 

do kolejnych płyt i w tym projekcie po stronie eksponowanej jest polakierowana na brązowo

Style Bird 525 w formacie 2440 x 1220 mm,  
powierzchnia górna zagruntowana i polakierowana 
na biało, fotografia ukazuje wycinek całej płyty 

Wykończenie ściany przy użyciu Style Bird 525 w formacie: 2440 x 1220 mm, 
warstwa wierzchnia zagruntowana i polakierowana na biało 

Wykończenie ściany przy użyciu Style Forest 522 Interieur. Powierzchnia górna Forest została zamontowana z wielostron-
nym biegiem  wzorów do następnej płyty i jest w tej właśnie dostarczonej jakości zagruntowana i zalakierowana na biało.
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Lekkie panele Light przekonują niewielkim 
ciężarem,  a  cienki materiał bazowy powo-
duje, że są giętkie i elastyczne w użyciu.

Panele dostarczamy w trzech wariantach 
warstwy wierzchniej:  01 Amrum, 02 Sylt i 03 
Ruegen.   

 Light FL-01 Amrum

Light FL-02 Sylt

Light FL-02 Sylt
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Light: 3D - płyty faliste z twardej 
pianki PU

Wyprodukowane z elastycznej twardej 
pianki PU, panele Light są idealnym, również 
3 -  wymiarowym rozszerzeniem paneli 
Style. Między innymi używane są do 
indywidualnego pokrycia lad sklepowych, 
podkreślając Design ścian i z tego powodu 
umieszczane są na centralnych obiektach 
w pomieszczeniu. Cienkie panele Light  
można lekko wygiąć i przy użyciu 

specjalnego mocowania ułożyć  wypukle 
lub wklęśle. Płyty strukturalne 3D,  dzięki 
odpowiedniemu zagruntowaniu, można 
lakierować we wszystkich odcieniach  
RAL i NCS.  

Każdy panel ma wielostronny bieg wzoru 
i z tego powodu można go z każdej strony 
dopasować do kolejnej płyty. 
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Modułowy Bubbles 03, forma  wzoru przechodzi z płyty na płytę 

Zbliżenie fragmentu ściany, białe obszary w formacie: 2440 x 1220 mm podkreślają wzór panelu

Organic 01 Organic 02

Pop 01 Ornament 01

Bubbles 03 Luna 02

Others 02 Others 03

Modułowo
Moduły ścienne  z MDF

Ekskluzywne i ponadczasowe wykańczanie 
ścian przy użyciu  wielkoformatowych  
i frezowanych paneli  ściennych  - to właśnie  
organiczne formy Duralmondu. 
Transcendentna  optyka stwarza wydzielenie  
pomieszczenia w pomieszczeniu  oraz  łącznej 
atmosfery, przepuszczając równocześnie 
światło.  Przy elementach rastowych mamy 
do czynienia z wielkoformatowymi modułami, 
które wykorzystywane są jako systemy prze-

dzielenia pomieszczeń w architekturze 
wnętrz oraz jako trójwymiarowe obicia.  
Duralmond używany jest w celu wyciągnięcia  
oddziaływania głębi pomieszczenia oraz jego 
delikatnego podziału, przepuszczającego  
jednocześnie światło. 

Każdy panel posiada wielostronny  bieg 
wzoru i tym samym z każdej strony można 
przyłączyć nastepny. 
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Modułowy Crealloy , np. Design Organic 01
Możemy  zlecać frezowanie  różnorodnych  design również w innych materiałach naszych part-

nerów, np. stabilne na wpływ wilgoci MDF lub aluminium Cralloy, tak jak widać to na zdjęciu 

Modułowy Kristall, np. Design Organic 01: w tym projekcie powierzchnia 
górna elementów modułowych została powleczona kryształami krzemu 

Modułowy Organic 01, podświetlana warstwa wierzchnia zagruntowana  i polakierowana na biało 

Modułowy Organic 01, forma wzoru przechodzi z płyty na płytę 
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Kristall
Ściany kryształowe                                                                                             
Obrazy kryształowe

Piękno  kryształów fascynowało ludzi już 
od prawieków. 

Samo słowo kryształ  wywodzi się z  greckie-
go „kristallos „  i oznacza zamrożoną wodę. 
Pradawni Grecy wierzyli, że kryształy  zostały 
zesłane przez niebiosa.  Migoczące warstwy 
wierzchnie błyszczą biało, czarno i na niebies-
ko i mogą być nanoszone na MDF jak i zarów-
no na metalowe warstwy wierzchnie. Przy 
tym można wybierać pomiędzy drobnym  
i grubym uziarnieniem krzemu. 

Kristall uszlachetnienie warstwy górnej, ciemna warstwa górna krzemu, 
uziarnienie drobne 

Kristall modułowy, ciemna warstwa górna krzemu, uziarnienie drobne
Kristall, ciemna warstwa wierzchnia krzemu, grube uziarnienie
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Perły szklane  
Ściany z delikatnych pereł  

Granulat szkła jest surowcem podstawowym 
dla fascynujących rozwiązań zewnętrznych 
jak i wewnętrznych.                                         
 
Delikatne perły szklane są specjalnie, 
całopowierzchniowo   aplikowane na  szkło 
płaskie tzw. Float - Glas lub na element 
nośny z aluminium i tym samym zapewniają 
stosowną kompozycję. Płyty można 
podświetlić lub pokryć farbą fluorescencyjną 
a przez to uzyskać brylujący  zjawiskowy 
obraz.  

Perły szklane, projekt Porsche

Perły szklane, wykończenie ścian w biurze

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Spektrum kolorów pereł szklanych 

Perły szklane, wykończenie ściany, szczegóły 

Barwy RAL pereł szklanych mogą zostać 
dobrane indywidualnie   pod projekt. 
Na zapytanie można wprowadzić w 
projekt granulaty fluorescencyjne. 
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Sonogamma
Szerokie pasma absorbcyjne z 
aluminium

Uzyskanie perfekcyjnego dźwięku w pomiesz-
czeniu,  jest wyjątkowym wyzwaniem dla architek-
tury.  Naszą  odpowiedzią na to wyzwanie, są płyty 
Calme i Poal z linii Sonogamma.  Są to wysoce 
absorbcyjne panele aluminiowe do obłożenia 
ścian i sufitów z aluminium poddawanego 
specjalistycznej obróbce. Oferujemy Państwu 
szereg rozwiązań akustycznych. Wszystkie nasze 
produkty są opracowane oraz testowane według 
aktualnych międzynarodowych standardów 

jakości.  Calme i Poal to produkty, umożliwiające 
wykreowanie  wyśmienitej  absorbcji bez dodatko-
wej wełny mineralnej, a tylko przy zastosowaniu 
przestrzeni powietrza. Stanowią one idealne 
i najlepsze rozwiązanie akustyczne w dużych 
i reprezentacyjnych budynkach jak np. sale 
konferencyjne i koncertowe.  Absorbenty szeroko 
taśmowe są przystosowane zarówno do  użytku 
wewnętrznego  jak i zewnętrznego, a dzięki swoim 
właściwościom są materiałem niepalnym (A1).   

Poal
(wycinek szczegółów 
z całej płyty)

Calme Smooth 
(wycinek szczegółów 
z całej płyty)

Calme Embossed
(wycinek szczegółów 
z całej płyty)

Calme Corrugated
(wycinek szczegółów 
z całej płyty)

Calme Stucco
(wycinek szczegółów 
z całej płyty)
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10 metrowej wysokości ściana wodna   
Projekt Lodenfrey  w Bad Ischl ( widok z parteru ) 

134

Water
Ściany wodne

Ludzie tęsknią za naturą, za czystą wodą 
i czystym powietrzem. Zamknąć oczy, 
nasłuchiwać uspokajającego dżwięku wody 
i głęboko oddychać: nasze ściany wodne 
tworzą ekskluzywną atmosferę  dobrego 
samopoczucia w biurze, hotelu, obszarze 
wellnes i pomieszczeniach mieszkalnych. 
Wspaniale nadają się do  regulowania 

klimatu pomieszczenia w biurze i praktykach 
lekarskich, ponieważ wiążą  najmniejsze 
cząsteczki z powietrza, jonizują je 
i sprawiają, iż odpowiednio duże  ilości wody 
odparowują. To podnosi z kolei zdolność 
koncentracji i zapobiega wysychaniu skóry.   

10 metrowej wysokości ściana wodna   
Projekt Lodenfrey  w Bad Ischl ( widok z górnego piętra  ) 
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Style | Light 
Frezowany MDF lub 
panele z twardej pianku 
PU 

Informacje 
techniczne                                     B1

Grubość 
materiału 

15 mm MDF                                                                                                            
3;  4 lub 8 mm  grubości                                                                                     
2-3 mm twarda pianka PU                                                                                  

Ciężar 25 kg MDF  na płytę                                                                                  
5 kg twarda pianka PU na płytę 

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

B1 na zapytanie

Akustyka /

Montaż /

Czas 
dostawy 

1-2 tygodni 

Materiał
MDF lub twarda pianka PU, warstwa wierzchnia 
zagruntowana i polakierowana na biało, spód 
płyty pokryty folią samoprzylepną  
Wielkości
Wymiary standardowe:  2440 x 1220 mm

Design
11 design (MDF) ,                                                                                                  
3 designs pianka twarda PU (S.xx)

Dowolność formy
Przystosowane do lakierowania i 
proszkowania
Obszary zastosowania
Ściany wewnętrzne i zabudowa lad i barów 

Przykłady
Wykańczanie biur i pomieszczeń mieszkalnych, 
targów, hoteli, sklepów i stref welness i relak-
su, gastronomii, recepcji oraz sal konferencyj-
nych 

Informacja o produkcie ELEMENTS 

Alusion 
Panele ze spienionego 
aluminium 

Crealloy 
Panele odlewane z   
aluminium 

Informacje 
techniczne                               A1

Grubość 
materiału 

12,7 mm, 25,4 mm i 
43,20 mm  grubości 

Ciężar 16 kg na płytę dla dużych komó-
rek, przejrzystych
Ochrona przeciwpożarowa A1

Akustyka Materiał posiada działanie akus-
tyczne, jeżeli przejrzyste panele 
aluminiowe zostaną wyłożone 
wełną mineralną. 

Montaż bezpośrednie mocowanie do 
ścian przy użyciu śrub i klejenie

Czas 
dostawy 

1-2 tygodni, Dekor  przejrzysty, 
duże komórki otwarte po obu 
stronach  2440 x 1220 mm 
(grubość 12,7 mm) wprowadza-
my na magazyn

Informacje 
techniczne                         A1

Grubość 
materiału 

Natur 8 mm                                                                                                           
„ Saegerau“ wada 
noż ow a 3; 4; 8 mm                                                           
dalsze grubości na zapytanie 

Ciężar Natur ca. 22 kg pro m²             
sägerau ca. 11 kg pro m²

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

A1

Akustyka /

Montaż przy użyciu śrub

Czas 
dostawy 

3-4 tygodni

Materiał
Spienione aluminium 

Wielkości
Wymiary standardow e                                                                                       
2440 x 1220 mm i 3000 x 1220 mm 

Design
Aluminium srebrne                                                                                             
( 4 design, patrz str. 92 ) 

Dowolność formy
Przystosowane do lakierowania i 
proszkowania

Obszary zastosowania
Ściany wewnętrzne i elewacje

Przykłady
Elewacje, wykańczanie biur i pomieszczeń 
mieszkalnych, targów, hoteli, sklepów i stref 
welness i relaksu, gastronomii, recepcji oraz 
sal konferencyjnych         

Materiał
zastygnięte aluminium 

Wielkości
Maks. 3020 x 1520 mm, specjalne docinanie 
oraz design na zapytanie 

Design
Natur i Technical, dalsze na zapytanie 

Dowolność formy
Możliwe gięcie

Obszary zastosowania
Elewacje, ściany wewnętrzne, wykańczanie 
mebli 

Przykłady
Elewacje, wykańczanie biur i pomieszczeń 
mieszkalnych, targów, hoteli, sklepów i stref 
welness i relaksu, gastronomii, recepcji oraz 
sal konferencyjnych         

Modułowo 
Moduły ścienne z MDF 

Informacje 
techniczne                              

Grubość 
materiału 

25 mm 

Ciężar 25 kg

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

B1/B2

Akustyka /

Montaż przy użyciu dybli drewnianych 
lamellos

Czas 
dostawy 

ok. 2 -3 tygodni 

Materiał
Przejrzyste, warstwa górna zagruntowana i 
polakierowana na biało

Wielkości
Wymiary standardow e :                                                                                     
2440 x 1220 mm

Design
9 design  ( patrz str. 104 - 105 )

Dowolność formy
Przystosowane do lakierowania i 
proszkowania
Obszary zastosowania
Ściany wewnętrzne i zabudowa lad i barów 

Przykłady
Elewacje, wykańczanie biur i pomieszczeń 
mieszkalnych, targów, hoteli, sklepów i stref 
welness i relaksu, gastronomii, recepcji oraz 
sal konferencyjnych         

B1
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Sonogamma 
Spiekane aluminium 

Informacje 
techniczne                                        A1

Grubość 
materiału 

2 – 3 mm (Calme)
1,3 - 1,8 mm (Poal)

Ciężar 3,3 – 5 kg (Calme)
2 – 3,2 kg (Poal)

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

A1

Akustyka /

Montaż Płyty można przykleić lub 
przykręcić śrubami do konstruk-
cji drewnianej 

Czas 
dostawy 

4-6 tygodni 

Materiał
Warstwa wierzchnia jest przygotowana do la-
kierowania w naszym Zakładzie (oddziaływanie 
akustyczne pozostaje utrzymane) 
Wielkości
Wielkoś ci standardow e:                                                                                    
Calme: 1200 x 600 mm , Poal: 2000 x 1000 
mm, 1000 x 500 mm i 600 x 600 mm 
Design
5 designs ( patrz str. 107 ) 

Dowolność formy
Przystosowane do lakierowania, oddziaływanie 
akustyczne ale tylko pod warunkiem polakiero-
wania w Zakładzie 

Obszary zastosowania
Ściany wewnętrzne i elewacje 

Przykłady
Elewacje, wykańczanie biur i pomieszczeń 
mieszkalnych, targów, hoteli, sklepów i stref 
welness i relaksu, gastronomii, recepcji oraz 
sal konferencyjnych     

Kristall 
Ściany i obrazy z 
pokryciem warstwą 
kryształów

Informacje 
techniczn

Grubość 
materiału 

Standard wg uziarnienia i 
materiału nośnika, pokrycie co 
najmniej 2 mm

Ciężar wg płyty nosnika i uziarnienia 

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

/

Akustyka /

Montaż przy użyciu  śrub lub klejenia 

Czas 
dostawy 

ok. 3-4 tygodni                                          

Materiał
Krzem na płytach aluminiowych lub panelach 
MDF 

Wielkości
2440 x 1220 mm, 1000 x 600 mm

Design
biały i czarny

Dowolność formy
Możliwe pokrycie powierzchni giętych 

Obszary zastosowania
Ściany wewnętrzne, wykańczanie mebli 

Przykłady
Wykańczanie biur i pomieszczeń mieszkalnych, 
targów, hoteli, sklepów i stref welness i relak-
su, gastronomii, recepcji oraz sal konferencyj-
nych

Informacje o produkcie ELEMENTS ( ciąg dalszy )

Perły szklane
Obrazy ścienne i 
subtelne  perły    

Informacje 
techniczne                               

Grubość 
materiału 

Warstwa pokryciowa 2-4 mm  w 
zależności od wielkości pereł 

Ciężar ok. 17 kg na 6 mm nośnika 
szklanego  na m2 bez materiału 
nośnego

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

Kontrola szybu pożarowego wg 
DIN 41  02-B1

Akustyka /

Montaż klejenie i mocowanie śrubami 

Czas 
dostawy 

3-4 tygodni

Materiał
Granulat szklany  na szkle płaskim - Floatglas 
lub innych płytach nośnych

Wielkości
Płyty, do 3 m długości 

Design
Różnorodne uziarnienie granulatu i barwy RAL

Obszary zastosowania
Elewacje, ściany wewnętrzne, wykańczanie 
mebli 

Przykłady
Elewacje, wykańczanie biur i pomieszczeń 
mieszkalnych, targów, hoteli, sklepów i stref 
welness i relaksu, gastronomii, recepcji oraz 
sal konferencyjnych     

Water 
Ściany wodne   
Szklane ściany wodne 
w ramie ze stali 
szlachetnej 

Materiał
Ściany wodne ze zintegrowanym zbiornikiem 
wodnym

Wielkości
Do 12 m wysokości 

Dowolność formy
Możliwość zadrukowania powierzchni szklanej

Obszary zastosowania
Ściany wewnętrzne i przedzielanie 
pomieszczeń 

Przykłady
Elewacje, wykańczanie biur i pomieszczeń 
mieszkalnych, targów, hoteli, sklepów i stref 
welness i relaksu, gastronomii, recepcji oraz 
sal konferencyjnych     

Informacje 
techniczne                                         

Grubość 
materiału 

250 – 300 mm

Ciężar odpowiednio do wysokości 
ściany 

Ochrona 
przeciw-
pożarowa

B1

Akustyka /

Montaż Usługa montażu zawarta w 
ofercie

Czas 
dostawy 

4-6 tygodni 

B1A1
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Rozwiązania projektowe 

Rozwiązania projektowe 
Poprzez doświadczenie 
i kompetencję

Sukces  kompleksowych projektów archi-
tektonicznych jest w  decydującym stopniu 
uzależniony od efektywnej współpracy  
wszystkich partnerów.   
Dysponujemy  sprawdzoną i dobrą siecią 
i właściwymi partnerami , aby móc się 
w całości poświęcić Państwa projektowi.  

Opracowujemy i produkujemy  materiały  
z nstp. funkcjami dla Państwa projektów: 

• ekspozycje targowe 
          (np.ochrona przeciwpożarowa)

• biura ( np. akustyka )  
• wellness & Spa
• elewacje 

Evergreen, Schueco Fensterbau w Norymberdze 2013 we współpracy 
z Firmą kohlhaas messebau GmbH & Co. KG
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Evergreen „Zielona ściana z mchu“  Stoisko targowe Schueco S.C.S. Francja, Salon Batimat Paryż 2013 ,  
we współpracy z Firmą GES GmbH & Co. KG, Velbert 

Targi
Natura i ochrona przeciwpożarowa

Coraz mocniej manifestuje się podążanie za 
architekturą  długotrwałą, w  której aspekty 
socjokulturowe  takie jak jakość ekonomi-
czna i ekologiczna, są równie mocno  brane 
pod uwagę.  W centrum zainteresowania 
tego  ruchu znajduje się  uzyskanie jednego 
brzmienia dla   podążania, człowieka, otocze-
nia i  środowiska. W tworzeniu ekspozycji 
targowych należy zwrócić  uwagę na te 
wartości i je zastosować.  
                                                             
Dla tworzenia ekspozycji targowych cer 
tyfiowane materiały B1 ( ciężko zapalne )
są nie do pominięcia, jednak te w przypad-
ku materiałów naturalnych są trudne do 
zdobycia  i wymagają lat doświadczeń oraz 
kompetencji w obchodzeniu się 
z tymi materiałami oraz urzędami.  
                                                                                
W roku 2013 Firma Freund GmbH 
uzyskała certyfikaty B1 na materiały 
linii produktów GREEN 
  
Klasa ochrony przeciwpożarowej: 

B1: Evergreen, Greenwood, Greenhill, 
sztuczny kamień ,Beton, Łupek , Style, 
Modular i Glasperlen 

A1: Alusion, Crealloy i  Water 
(czyste  aluminium)
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Evergreen, kolor: zieleń mchu, IFA 2014 stoisko MIELE we współpracy z Firmą 
GES GmbH & Co. KG, Velbert 
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Biuro 
Natura i akustyka 

Już od dawna stawiając sobie pytania 
dotyczące wyposażenia nie mamy na myśli 
ergonomicznych krzeseł biurowych lub też 
kolejnego olbrzymiego monitora na biurku. 
 
Trend podąża bardziej w kierunku koncepcji 
dbających o zbliżające do natury samopoczu-
cie, zwane  również „Indoor landscaping“. 
                                                                                                    
Z naszymi zielonymi ścianami, wprowadzacie 
Państwo nie tylko naturę do pomieszczeń 
wewnętrznych, lecz dzięki wprowadze-
niu powierzchni z mchu wykorzystujecie  
kolejną funkcję, mianowicie akustyczne 
oddziaływanie materiału.                
Państwa projekty uzyskują  odczuwalnie 
lepszą akustykę pomieszczenia, w zależności 
od projektu aż do 90% . 

Evergreen, 3 - kolorowy, Projekt Sparkassa Schwerte we współpracy z Biurem Architektonicznym JBR Partner
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Kolor zielony 
 
Zielony jest kolorem środka. 
W jego perfekcyjnej naturalności 
pomiędzy wszystkimi ekstremami, 
oddziaływuje uspokajająco bez efektu 
zmęczenia.     
 
Kolor zielony wspiera cechy takie jak 
gotowość do pomocy, wytrwałość, to-
lerancja i zadowolenie. W medycznej 
terapii kolorami, zielony oddziaływuje 
jako kolor wyważający rytm serca i nerek. 
Kolor zielony służy jako neutralny kolor 
uzdrawiający, nie powodujący w najm-
niejszym stopniu  skarg ze strony orga-
nizmu lub reakcji ubocznych. Pozwala na 
gromadzenie sił i przynosi regenerację.

Zielony przynosi ulgę dla oczu, ponieważ 
spojrzenie na zieleń nie jest nigdy 
wyczerpujące, lecz wzmacnia  oko i czyni 
je odpornym na wszystkie inne wrażenia. 

Dobre samopoczucie oraz siła  wydajności znajdują się w zależności od siebie .

Definiujemy na nowo, to co bank może poruszyć: inspiracje, oczarowanie, funkcjonalność, rożładowanie napięcia  
(Architekci i realizacja JBR Partner)

W naszej manufakturze mchu produkujemy obrazy indy-
widualnie według Państwa życzeń i pomysłów  
architektonicznych. Obojętne czy okrągłe lub obrazy 
kańciaste, z ramką czy bez, formaty standardowe lub 
formaty dowolne, przy komponowaniu naszych 
obrazów, napotkacie Państwo na  niewiele ograniczeń.

Zielone biura symbolizują połaczenie z naturą.   
Równocześnie są długotrwałe i nowoczesne. 

Seria zdjęć od strony 142 - 146 , 
Sparkasse Schwerte. 
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Warburg-Hedersen Immobilien GmbH w Hamburgu, mapa  świata z prawdziwego mchu 

Z indywidulanym dopasowaniem naszych paneli, każde biuro otrzyma swoją   indywidualną prezencję.Element obraz Evergreen w formacie: 2700 x 450 mm z ramką aluminiową antracyt 
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Świeża zieleń dla Państwa biura 
 
Kombinację  świeżej zieleni i białego 
Corianu uważamy za interesującą 
i równocześnie estetyczną.   
 
Przygotowane obrazy i ściany 3D Greenwood 
z  wzniesieniami i dolinami,  oprawione 
w termicznie uformowaną ramkę z Coraniu  
z zintegrowanym oświetleniem LED.   
 
Pojedyńcze egzemplarze na zapytanie.      

Ekspozycja targowa Freund GmbH, IMM Kolonia 2013, Limited Edition  Green Corain Greenwood: kołnierzyki damskie i męskie, 
format: 600 x 600 mm, Limited Edition Green  

Corian ( zdjęcie 3 i 4 ) 

Ściany z mchu do przedziału pomieszczeń, obustronnie obłożone mchem,  
rama z Corianu, alternatywnie z ramą aluminową. 
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Ściana zapachowa, Hotel Wasnerin G‘sund und Natur Bad Aussee / Fotografia: Alexander Koller  
Architekci: Viereckarchitekten / Materiał : Freund GmbH  

Wellness i Spa 
Natura i zdrowie 

Urządzanie nowych oraz renowacja 
już istniejących stref wellness i siłowni, 
powinna się odbywać przy użyciu 
wysokowartościowych materiałów 
i  wyposażenia na miarę projektu, w celu 
podkreślenia wysokich wymogów związanych 
ze zdrowiem oraz wyeksponowania  
ekskluzywności tej strefy.

Wraz z materiałami Firmy Freund GmbH, 
poruszacie  Państwo wszystkie zmysły 
i podnosicie stopień samopoczucia.
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Przyjemny wieczór przy kominku, romantyczne otoczenie tylko samą naturą.

Evergreen, dotykanie dozwolone! 
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Materiał dla pomysłów 

Dla 4 - gwiazdkowego basenu w Austrii, 
wykreowaliśmy z naszymi partnerami falę 
według  projektu architektów.  
 
Wyfrezowane elementy z pianki 
poliuretanowej zostały pokryte naszą 
specjalną powłoką pokryciową. 
Przy tym  interesująca forma i świeże 
kolory odbijają się znowu  w wodzie.      

Alpinresort Sport & Spa, Saalbach, we współpracy z Firmą Relax you live 

Evergreen, Hotel Jungbrunn - Alpine Lifestyle Hotel Tannheim, Tirol, Austria 

Hotel Gmachl; Berheim, Design by Franz Kirchmayr  
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Elewacja
Elewacja jest  powłoką ochronną budynku. 
Musi ochraniać jego wnętrze przed ekstre-
malnymi warunkami pogodowymi jak np. 
deszcz, mróz  , sztor m, gor ąco i zimno                                                        
 
Które z materiałów nadają się do 
wykonania indywidulanych elewacji? 
W kategorii elewacji rozszerzamy  wkład 
naszych materiałów i pokazujemy Państwu 
elewacje metalowe, szklane i naturalne  
o długiej żywotności.   

Projekt elewacji z użyciem Crealloy Technical 

Elewacja  z użyciem Crealloy Technical, rzut z boku 
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Wykończenie elewacji przy użyciu płyt Crealloy Technical, gięte

Wykonanie elewacji przy wykorzystaniu pereł szklanych, design biały 

Elewacje z pereł szklanych, możliwe 
różnorodne barwy - RAL

 
Elewacja z aluminium z recyclingu 

Dzięki zastosowaniu Crealloya mamy 
niższe zapotrzebowanie energii, aniżeli 
w przypadku porównywalnych płyt 
aluminowych  łączonych.    
                                                                                                            
Warstwa wierzchnia Crealloy ma 
niepowtarzalną strukturę dla elewacji.                                                                                                                   

 
 
 
 
Elementy płyt są w 100% długotrwałym 
materiałem i zostały opracowane specjalnie 
do użytku zewnętrznego jak i wewnętrznego.                                               
 
 
 
 

 
Elewacje z perel szklanych

Dzięki naniesieniu granulatu szklanego 
na szkło płaskie - Floatglas oraz aluminium 
powstają fascynujace płyty elewacyjne Interior 
i Exterior.      
 
Aplikacje  płyt elewacyjnych 
całopowierzchniowe lub też aplikacje 
częściowe na ścianach, balkonach lub innych 
częściach budynku, sprawią, że Państwa 
budynek z powodów estetycznych będzie 
przyciągał uwagę.                                                
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Kora z drzewa topoli, design Standard, wycinek z fotografii 

Wykonanie elewacji przy wykorzystaniu kory z drzewa topoli 

Elewacja sztuczna trawa, zdjęcie szczegółów 

Sztuczna trawa  element elewacji 

 
Elewacja z kory drzewa topoli 

Kora drzewa chroni je przed wpływem 
warunków atmosferycznych, a  patrząc na to 
z punktu architektonicznego jest naturalnym 
nawiązaniem  do elewacji klasycznej.                                 
 
Struktura kory  z drzewa łączy 
funkcjonalność, materialność i estetykę. 

 
Sztuczna trawa jako elewacja  

Zielone elementy sztucznej trawy   są przystosowane  
do zastosowania zewnętrznego jak i wewnętrznego.                                  
 
Czy zima czy lato, przy wykorzystaniu tych elementów 
modułowych Państwa elewacja ma wiecznie zieloną 
powierzchnię, która przekonuje również swoją estetyką 
w dotknięciu.  
 
Sztuczna trawa może być w łatwy sposób ułożona 
w innym miejscu oraz przestawiana względem 
wysokości. 
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Freund GmbH jest Firmą austriacką, 
z Oddziałem  w Niemczech. Od ponad 30 lat 
z pełnym sukcesem, realizujemy projekty,   
jako partner handlowy oraz producent, zarówno 
na rynku krajowym jak i międzynarodowym. 
 
Oprócz najnowszych trendów do wykańczania 
ścian, pomieszczeń sklepowych i ekspozycyj-
nych, oferujemy również materiały innowacyjne 
dla wyszukanej architektury wnętrz.   
 
Do naszych Klientów zaliczamy planistów, 
designerów, architektów i inwestorów, którzy 
chcą się odróżniać od konkurencji,  swoimi 
ekskluzywnymi projektami. 
 
Przy użyciu naszych materiałów stwarzamy oazy 
dobrego samopoczucia, które poprzez swoją 
naturalność oraz indywidualność,  są krańcowym 
przeciwieństwem społeczności High-Tech.  
Dzięki zrealizowanym projektom, 
wypracowaliśmy sobie dobre imię pośród 
naszych Klientów, ponieważ oprócz naszych 
materiałów i osobistego serwisu, na życzenie 
oferujemy dodatkowe usługi montażowe.

Bardzo chętnie doradzimy w temacie naszej 
oferty  i możliwościach  użycia linii produktów 
GREEN NATURE ELEMENTS 
w Państwa następnym proj ekcie.                                                                                   
Wasz Freund GmbH                                                                              



  Biuro w Austrii 

Freund GmbH                                                                                                        
Pettenbacherstrasse 14                                                                                    
A-4655 Vorchdorf  
                                                                                               
M+49 (0)  172 541 09 16                                                                                      

I www.freundgmbh.com 

Biuro w Niemczech   

Freund GmbH                                                                                                        
Reichsstrasse 6                                                                                                     
D-14052 Berlin 
                                                                                                       
T + 49 (0) 30 30 69 23 - 0                                                                                      
T + 49 (0) 30 30 17 025                                                                                         

I www.freund.gmbh.com 
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Firma zachowuje sobie prawo do zmian, poprawek i błędów w druku. 

Freund GmbH
Oddział Firmy                                                                                                        
Reichsstrasse 6 
D-14052 Berlin 
                                                                                                       
T + 49 (0) 30 30 69 23 - 0                                                                                      
F + 49 (0) 30 30 17 025                                                                                         

I www.freund.gmbh.com 



A uto ryzo wany dystrybuto r :
G reenA lleys
ul.Sko ro szewska 1b / 87a
02-495  W arszawa
(22) 303  66 67; 695  180 641; biuro @greenalleys.co m .p l
www.greenalleys.co m .p l


