Produkty
Podrobnosti
Šití
Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe
velký důraz na přání zákazníka.

Akustické materiály
Nabízíme řadu řešení pro odzvučení prostor, například řadu sametů s akustickým atestem,
Akustické sandwiche a speciální akustické stěny a jiné materiály.

Taneční povrchy
Profesionální taneční povrchy (baletizoly) pro všechny druhy tance, show povrchy, povrchy
pro veletrhy, studia, taneční studia a další.

Jevištní technika
V oblasti jevištní techniky nabízíme motory té nejvyšší kvality se všemi potřebnými
certifikáty bezpečnosti, kolejnicové systémy vysoké kvality a další jevištní techniku.

Show & Design
Nová sekce Show & Design, se zaměřuje na luxusní eventové akce, hotely, reprezentativní
sály a moderně zaměřené stavby. Našim cílem je nabídnout moderní a zároveň luxusní
sortiment.

Samety
Staré vzory sametů
Dříve bylo běžné, že samety byly vyvzorované, to stejné vám nabízí i naše společnost. Mimo
pár standardních vzorů dokážeme vytvořit jakýkoliv vzor na zakázku.
Napište si o řešení.

Běžné samety
Objevte bohaté řady lehčích až středně těžkých sametů vhodných pro běžně použití pro
opony, horizonty nebo šály. Tato kategorie také obsahuje akustické samety!

Luxusní samety
Luxusní řada sametů obsahuje samety té nejvyšší kvality, kde můžeme vidět samety gramáže
nad 500 g/m2. S tímto sametem zcela jistě zazáříte, jedná se o high end mezi samety. Vhodné
do reprezentativních síní anebo do velkých divadel, kde dáte najevo honosnost a exkluzivitu.
Standardem je certifikace B1.
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Samety vhodné pro čalounění
Tyto samety jsou zvláště vhodné pro čalounění a potažení vašich sedaček anebo jako další
prvky vašeho interiéru. Nabízíme širokou řadu barev. Samety vlastní certifikace až do výše 50
000 Martindale.
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Produkty
Szczegóły
Szycie
Nasza firma szyje kurtyny i inne zasłony bezpośrednio na miarę do konkretnego
pomieszczenia, kładąc duży nacisk na wymagania klienta.

Materiały akustyczne
Oferujemy szereg rozwiązań izolacji akustycznej pomieszczeń, na przykład wiele aksamitów
z atestem akustycznym, akustyczne izolacje wielowarstwowe oraz specjalne ściany
akustyczne i inne materiały.

Powierzchnie taneczne
Profesjonalne powierzchnie taneczne (baletizole) do wszystkich rodzajów tańca,
powierzchnie show, powierzchnie targowe, do studiów, studiów tańca i inne.

Technika sceniczna
W zakresie techniki scenicznej oferujemy najwyższej jakości silniki ze wszystkimi
potrzebnymi certyfikatami bezpieczeństwa, wysokiej jakości systemy szyn oraz inną technikę
sceniczną.

Show & Design
Nowy dział Show & Design jest zorientowany na luksusowe eventy, hotele, sale
reprezentacyjne oraz budynki o nowoczesnej orientacji. Naszym celem jest zaoferowanie
nowoczesnego, a jednocześnie luksusowego asortymentu.

Aksamity
Stare wzory aksamitów
Wcześniej na porządku dziennym były aksamity opatrzone wzorami. To samo oferuje Ci
nasza firma. Poza paroma standardowymi wzorami potrafimy stworzyć jakikolwiek wzór na
zamówienie.
Napisz do nas w sprawie rozwiązania.

Standardowe aksamityOdkryj bogate serie lekkich oraz średniociężkich aksamitów
odpowiednich do standardowych kurtyn, horyzontów lub kotar bocznych. W kategorii tej
znajdują się również aksamity akustyczne!

Luksusowe aksamity
Luksusowa seria aksamitów zawiera najwyższej jakości aksamity. Znajdują się tu aksamity o
gramaturze ponad 500 g/m2. Z tym aksamitem z pewnością zabłyśniesz, jest to high-end
wśród aksamitów. Odpowiednie do sal reprezentacyjnych lub do dużych teatrów, w których
jasno wyrazisz ich okazałość i ekskluzywność. Standardem jest certyfikacja B1.
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Aksamity odpowiednie do tapicerek
Aksamity te szczególnie nadają się na tapicerki i obicia Twoich siedzeń lub jako inne
elementy Twojego wnętrza. Oferujemy szeroką skalę kolorów. Aksamity posiadają
certyfikaty aż do 50 000 Martindale.
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