


Systemy Sufitowe Hunter Douglas
Innowacyjne Produkty

Tworzą Innowacyjne Projekty

To bardzo ekscytujące być architektem w
dzisiejszych czasach. Dostępne dziś nowe
technologie, nowe materiały i wzory to coś, co
zaledwie dwadzieścia lat temu było zupełnie
nieprawdopodobne.

Na całym świecie Hunter Douglas pomaga
realizować oryginalne pomysły architektów.
Pracujemy w środowisku architektów i projektantów
współtworząc wiele wspaniałych, najbardziej
rozpoznawalnych na świecie budynków.

Wiemy ile czasu i pracy architekta wymaga
kaddy projekt. Dlatego ted reprezentujemy
przekonanie, de do tworzenia oryginalnych,
innowacyjnych projektów niezbędne są architektom
nowoczesne, innowacyjne produkty, adaptowalne do
indywidualnych potrzeb.



1

Projekt : Teatr Agora, Lelystad, Holandia
Architekt : UN studio, Ben van Berkel
Produkt : Sufit metalowy listwowy 30BD

PROJEKT, FUNKCJONALNOŚĆ
I KOMFORT 2

TECHSTYLE® 4

DREWNO 8
• Listwy 10
• Kasetony 12

SUFITY METALOWE 14
• Szerokolistwowe 16
• Listwowe 18
• Listwowe pionowe V 20
• Wielkowymiarowe XL 22
• Rastrowe 24
• Siatkowe 26
• Kasetonowe 28
• Gięte 30
• Chłodzone 32
• Zewnętrzne 34

POMOC DLA ARCHITEKTÓW 36



Projekt, Funkcjonalność i Komfort
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Sufity Hunter Douglas to oryginalny projekt,
funkcjonalność i komfort dodane do budynku. Od
ponad 40 lat jesteśmy światowymi liderami w tym
zakresie, a to dzięki wysokiej jakości i niezawodności
naszych wyrobów, ciągłemu rozwojowi produktów
i wzbogacaniu oferty, jak równieL bliskiej współpracy
z naszymi klientami i jakości świadczonych usług.

PROJEKT
Szeroka gama rozwiązań sufitowych Hunter Douglas
pozwala architektom na tworzenie projektów z udyciem
ródnorodnych materiałów w tym z metalu, tkanin czy
drewna. Nasze systemy sufitowe ze swoim bogactwem
wzorów, kształtów i kolorów to prawdziwa swoboda w
projektowaniu. Wszystko z jednego źródła.

FUNKCJONALNOŚĆ
Nasze propozycje sufitowe zostały opracowane jako
systemy – spójna kombinacja poszycia sufitu i jego
konstrukcji nośnej. Architekci analizują wszystkie aspekty
projektowanego sufitu, zarówno elementy widoczne jak
i konstrukcje ukryte i wybierają takie rozwiązania, które
najlepiej spełnią stawiane wymagania. Nasze systemy
modna wtedy łatwo dostosować do konkretnych potrzeb,
często bez kosztownych adaptacji, często jud nawet w
trakcie instalacji na budowie. Nasze zintegrowane
i elastyczne systemy sufitowe dają dudą swobodę wyboru
i minimalizują ryzyko przy tworzeniu rozwiązań
indywidualnych.

Jesteśmy przekonani o ogromnym znaczeniu jakości.
Mamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w skutecznym
zapewnianiu wysokiej jakości na kaddym etapie procesu
produkcyjnego - od przygotowania surowców, przez
produkcję i wykończenie paneli ad do montadu
i konserwacji sufitów w czasie ich eksploatacji. Trwałe,
wysokiej jakości sufity produkowane przez firmę Hunter
Douglas istotnie obnidają koszty eksploatacji budynku.

KOMFORT
Wszystkie elementy budynku mają wpływ na tworzenie
wygodnego, zdrowego i wydajnego środowiska dla
przebywających tam ludzi. Sufity Hunter Douglas pomagają
architektom zapewnić kontrolę akustyczną, poprawę
jakości powietrza, higieny, a nawet kontrolę oświetlenia
i ciepła.

Projekt : Biura Told & Skat, Næstwed, Dania
Architekt : Jensen & Jørgensen + Wohlfeldt
Produkt : Sufit metalowy szerokolistwowy 300C
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DUKE, PŁASKIE, WYJĄTKOWO LEKKIE ELEMENTY
Posiadana przez nas wiedza i doświadczenie w produkcji
sufitów połączone z najnowocześniejszymi osiągnięciami
w technologii i indynierii włókiennictwa, pozwoliły na
stworzenie zupełnie nowego, gładkiego sufitu tekstylnego
w postaci dudych, lekkich paneli.

Sufit podwieszony Techstyle® tworzy czysty, jednorodny
wygląd, zapewniając jednocześnie znakomite właściwości
akustyczne, bezproblemowy dostęp do przestrzeni
powydej, łatwy i szybki montad oraz trwałość
i bezproblemową eksploatację.

Przestrzenna struktura plastra miodu w połączeniu z
włókniną akustyczną zapewniają wysokie parametry
pochłaniania dźwięków o niskich i wysokich
częstotliwościach. Sufity Techstyle® pozwalają na
efektywną redukcję hałasu w pełnym zakresie
częstotliwości, od 100 Hz do 5000 Hz.

Techstyle®

�Techstyle®

TECHSTYLE®



Sufity Techstyle® oferują optymalny komfort i
funkcjonalność:
• Produkt ekonomiczny- duda trwałość połączona z

łatwością montadu i dostępu do przestrzeni powydej sufitu
• Produkt przyjazny środowisku - zawiera 10% składników

odtworzonych, 100% przetwarzalny po okresie eksploatacji
• Produkt higieniczny - łatwy do utrzymania w czystości,

przyjazny w utrzymaniu jakości powietrza wewnątrz
pomieszczeń

• Produkt akustyczny - struktura plastra miodu w
połączeniu z włókniną zapewniają bardzo dobre parametry
akustyczne

• Produkt przyjazny - systemy demontowalne i łatwe w
utrzymaniu
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• Systemy zawieszenia „ swing-down” lub „lay-on”
• Płyty „swing-down” 600 x 600mm i 1200 x

1200 mm
• Płyty lay-on” o szerokości 600 mm lub 1200 mm

i długościach od 600 do 2400 mm
• Wysokie parametry akustyczne
• Standardowy kolor biały
• Sufity gięte
• Sufity pływające ze specjalnym profilem

obrzedowym
• Obrzeda dla ścian łukowych

Z lewej : Centrum Mody Voorwinden, ’s-Gravendeel, Holandia
Architekt : Architektenburo Roos en Ros
Produkt : Techstyle®

Ponidej : Salon Lida Baday, Nowy York, USA
Architekt : Mario Zuliani + Associates
Produkt : Techstyle®

6

Techstyle® to szczytowe osiągnięcie w elastyczności
i swobodzie projektowania z zastosowaniem płyt o
wielu standardowych, zródnicowanych wymiarach
od 600 x 600 do 1200 x 2400 mm. System
modularny pozwala na łączenie i mieszanie płyt o
ródnej wielkości zapewniając elegancję i harmonię
wnętrza.



Silne wyciszenie
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Techstyle® jednorodnie układające się panele z
wąską 6 mm, cofniętą spoiną, zapewniają
jednolitość powierzchni sufitowej. Panele dobrze
do siebie pasują zapewniając czysty,
monolityczny wygląd.
Zintegrowany system zawieszenia paneli
Techstyle® umodliwia łatwy i nieograniczony
dostęp do przestrzeni powydej sufitu,
jednocześnie utrzymując bezpiecznie zwisające
w dół panele, bez konieczności ich zdejmowania.
Powydej : Budynek biurowy Marcin Dekor, Konik Nowy, Polska
Architekt : Katarzyna Mudecka
Produkt : Techstyle®
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NATURALNY MATERIAŁ
Drewno jest źródłem inspiracji w sztuce i architekturze od
tysięcy lat. Jeden z najstarszych i najbardziej
wszechstronnych, dostępnych ludzkości materiałów,
drewno tworzy naturalną i wyjątkową atmosferę we
wnętrzach i na zewnątrz budynków.

Systemy sufitów drewnianych oferowane przez
Hunter Douglas dostępne są we wszystkich gatunkach
drewna, dając architektom modliwość odkrywania
naturalnych cech tego materiału, bogactwa wzorów słoi i
naturalnej kolorystyki. Niezalednie od zródnicowania
gatunków drewna, stosujemy ródne sposoby wykańczania
jego powierzchni, co daje dodatkowe modliwości
kształtowania efektu końcowego.

Modemy takde wpływać w pewnym zakresie na spełnienie
wymagań akustycznych, stosując perforację lub regulując
szerokości szczelin na podłudnych złączach sufitów
listwowych.
Wszystkie nasze sufity drewniane dostępne są równied w
wersji ognioodpornej, spełniając wszystkie wymagania
normy europejskiej CE2004.

�Listwowy, otwarty �Listwowy, zamknięty �Rusztowy (Grid) �Kasetonowy

Drewno

DREWNO



Sufity drewniane oferują optymalny komfort i
funkcjonalność:
• Produkt ekonomiczny - duda trwałość połączona z

łatwością montadu i dostępu do przestrzeni powydej
sufitu

• Produkt przyjazny środowisku - materiał naturalny z
certyfikatem FSC dostępnym na dyczenie

• Produkt akustyczny - wiele typów w wersji
perforowanej z tkaniną akustyczną (NW)

• Produkt przyjazny - proste systemy demontowane,
bardzo łatwe w utrzymaniu
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Sufity z litego drewna składają się z listew
drewnianych mocowanych do zintegrowanego,
metalowego systemu zawieszenia. Naturalne
drewno kształtuje atmosferę w kaddym
pomieszczeniu, tworząc ciepłe, naturalne
środowisko.

• Oferowane jako otwarte i zamknięte systemy
listwowe oraz rastrowe

• Moduły od 82,5 do 150 mm
• Szerokości listew od 63,5 do 135 mm
• Ponad 15 standardowych gatunków drewna,

takich jak brzoza, dąb, klon, sosna oregońska
i inne

• Wykończone lakierami bezbarwnymi lub
kolorowanymi

• Modliwość sufitów giętych i falistych
• Systemy rozbieralne
• Kasetony akustyczne i gładkie
• Impregnacje ognioodporne

Oferujemy równied sufity z litego drewna do
zastosowań zewnętrznych

• Systemy nierozbieralne
• Powłoki lakiernicze na wszystkich 4 bokach listew

Powydej : Restauracja Croma, Manchester, Wielka Brytania
Architekt : Ombler Iwanowski Architects
Produkt : Sufit drewniany listwowy, topola amerykańska

Ponidej : Terminal wodny, Barcelona, Hiszpania
Architekt : Grupo JG
Produkt : Sufit drewniany listwowy, sosna europejska
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Sufity listwowe
Naturalny wybór
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Drewno jest wyjątkowym, dyjącym materiałem,
dlatego ted jego naturalne cechy są wyraźnie
widoczne w elementach sufitu, prawdziwie
naturalny produkt.

Powydej : Konserwatorium, Amsterdam, Holandia
Architekt : Architecten Cie
Produkt : Sufit drewniany listwowy, dąb czerwony



Sufity kasetonowe
Naturalne piękno
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Powydej : WTC Amsterdam, Holandia
Architekt : KPF Londyn i OZR Amsterdam
Produkt : Sufit drewniany kasetonowy, mahoń



Demontowane kasetony drewniane z płyty MDF
pokrytej naturalnym fornirem tworzą naturalną,
przyjazną atmosferę. Oferujemy trzy typy sufitów:
Classic (konstrukcja widoczna), Modern (konstrukcja
częściowo ukryta) oraz Prestige (konstrukcja ukryta)

• Systemy podwieszenia widoczne, częściowo
ukryte lub ukryte

• Kasetony o wymiarach 600 x 600 mm lub
600 x 1200 mm

• Ponad 40 standardowych typów fornirów, w tym
buk, kasztan, wiśnia, jabłoń i inne

• Kasetony wykończone lakierem bezbarwnym lub
powłoką barwiącą

• Kasetony akustyczne lub gładkie
• Impregnacje ognioodporne
• Wycięcia dostępne na dyczenie

Kasetony drewniane są równied oferowane w wersji
do zastosowań zewnętrznych

• Odporna na wilgoć płyta MDF
• Powłoka zewnętrzna
• Uszczelnienie na 4 krawędziach

Powydej : Martiniplaza, Groningen, Holandia
Architekt : Henk Stiekema
Produkt : Sufit drewniany kasetonowy

Ponidej : BDO Accountants, Holandia
Produkt : Sufit drewniany kasetonowy, bambus caramel
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Z prawej : ABN- AMRO, Amsterdam, Holandia
Architekt : Studio Eveline Mercx
Produkt : Sufit kasetonowy, fornir anigre z białym lakierem
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MOCNY MATERIAŁ
Czterdzieści lat temu, jako pierwsi na świecie,
zapoczątkowaliśmy produkcję metalowych sufitów
podwieszanych. Od samego początku udoskonalamy nasze
produkty. Hunter Douglas stwarza architektom modliwości
realizacji projektów według ich indywidualnych pomysłów.
W zakresie sufitów metalowych, wykonanych z aluminium,
stali, miedzi czy siatki metalowej, wśród ródnych typów
sufitów od listwowych i szerokolistwowych do rastrowych,
giętych czy kasetonowych, jedynym ograniczeniem jest
twórcza wyobraźnia.

Hunter Douglas stworzył długą historię imponujących
innowacji. Osiągnięcia ostatnich lat to między innymi
niezwykle odporna powłoka Luxacote® do zastosowań
zewnętrznych, zapewniająca doskonałą ochronę przed
korozją, zarysowaniami oraz agresywnymi warunkami
otoczenia, gięte listwy metalowe o szerokości 300 mm
czy sufit Luxalon® XL, łączący idealną płaskość płyt z
wymiarami XL.

Oferujemy szeroką gamę wykończeń dekoracyjnych
i udytkowych w celu stworzenia maksymalnej swobody w
projektowaniu dla ródnorodnych zastosowań. Standardowe
wykończenia zawierają między innymi powłokę
szczotkowaną, lustrzaną, z wytłoczeniami, cynkową,
anodowaną, matową, błyszczącą oraz w kolorach
naturalnych metali. Na dyczenie dostępne są specjalne
kolory i wykończenia.

�30BD �30/80/130/180B �75/150/225C*

�80/84B* �84R* �84C* �T15 �Unigrid �22

�40/50(E) �Linagrid

SUFITY SZEROKOLISTWOWE

SUFITY LISTWOWE

SUFITY RASTROWE

Sufity metalowe

�V100* �V200* �Deco

SUFITY OTWARTE V

�300A* �300C* �300L*

�70/185U* �150/200F*

* Produkty dostępne równied w wersji do zastosowań zewnętrznych



Sufity metalowe zapewniają optymalny komfort i funkcjonalność:
• Ekonomika - wysoka trwałość i odporność połączona z

prostym montadem i łatwym dostępem do przestrzeni
powydej sufitu

• Ekologiczność - nasze stopy aluminium produkowane są w
90% z aluminium przetworzonego, a nasze produkty są
całkowicie przetwarzalne po zakończeniu swojej funkcji
udytkowej

• Higiena - łatwe do utrzymania w czystości oraz przyjazne dla
środowiska wewnętrznego pomieszczeń

• Akustyka - kontrola hałasu dzięki ródnym perforacjom
i wkładce akustycznej przyklejonej od wewnątrz

• Wygoda - w pełni rozbieralne systemy gwarantują
bezproblemowe udytkowanie i konserwcję

�Gięte* �Chłodzące�Siatka metalowa* �Kasetony �XL

SUFITY Z SIATKI METALOWEJ/ KASETONY/ XL SUFITY GIĘTE/ CHŁODZĄCE

100% przetwarzalne
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Nasz system szerokolistwowy wyraźnie kształtuje
i określa płaszczyznę sufitu. Wybór połączeń
pomiędzy listwami daje modliwość realizacji
ródnych zamierzeń projektowych.

• System Carrier, C-grid, Lay-on oraz Clip-in
• Szerokość listew 300 mm, długość do 6 m
• Połączenia listew z 10 mm cofniętą fugą, na styk

z wcięciem (V) lub na styk bez wcięcia (L)
• Listwy akustyczne lub gładkie
• Gięta lub prosta płaszczyzna sufitu

Z lewej : Stacja kolejowa Campolide, Campolide, Portugalia
Architekt : Mata Guedes
Produkt : Sufit metalowy szerokolistwowy 300L

Ponidej : Salon BMW, Madryt, Hiszpania
Architekt : Rafael de la Hoz
Produkt : Sufit metalowy szerokolistwowy 300C gięty

16
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�300A

Fuga cofnięta 10 mm

5

�300C �300L

Połączenie na styk
typu V

Połączenie na styk
typu L



Sufity szerokolistwowe
Imponujący Wymiar

Imponujący Sufit
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Nasz system sufitów szerokolistwowych stwarza
elegancki i solidny wygląd. Długość listew do 6 m,
pozwala na zmniejszenie ich ilości oraz połączeń
miedzy nimi, czyli obnida koszty montadu.

Z trzema rodzajami połączeń i ródnymi typami
perforacji dla zapewnienia parametrów
akustycznych, nasze sufity szerokolistwowe to
redukcja kosztów bez obnidenia standardu.
Zastosowanie tego typu sufitu to prosty sposób na
wywarcie dobrego pierwszego wradenia w
pomieszczeniu.

Powydej : Biblioteka Królewska, Kopenhaga, Dania
Architekt : Dissing + Weithing
Produkt : Sufit metalowy szerokolistwowy 300L



Sufity listwowe
W dobrym stylu
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Bez względu na preferowany styl, w naszych
sufitach listwowych znajdziesz to co pokochasz.
Spokojne, jednorodne, czyste linie lub połączenie
ródnej szerokości listew dla stworzenia
wymaganych efektów. Czegokolwiek wymagają
twoje projekty, nasze sufity zapewniają niczym
nieskrępowaną swobodę twórczą.

Powydej : Escuela Technica Superior de Arquitectura, Universidad
Politecnica, Walencja, Hiszpania

Architekt : Giro Vidal i Vicente Vidal
Produkt : Sufit metalowy Multipanel



Sufity listwowe stwarzają interesujące modliwości
ukierunkowania projektu sufitu. Wszechstronne
systemy sufitowe pozwalają na uzyskanie
ródnorodnych efektów wizualnych, w tym układów
promienistych, skośnych oraz giętych. Wybierz
dowolny spośród 40 dostępnych kolorów, połącz
ródne moduły i wysokości, stwórz dla twojego
projektu sufit o perfekcyjnym wyglądzie.

• Krawędzie proste, ścięte lub zaokrąglone
• Szerokości listew od 30 do 225 mm; długości

do 6 m
• Połączenia zamknięte, otwarte i cofnięte
• Połączenia mogą pozostać otwarte lub być

wypełnione wkładką
• Listwy gładkie lub akustyczne
• Ródne szerokości listew zapinane na jednym

dźwigarze
• Kształty proste, falujące i gięte

Z prawej : InBev, siedziba zarządu, Leuven, Belgia
Architekt : Poponcini & Lootens
Produkt : Sufit metalowy listwowy 150C
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Powydej : Caja de Navarra, Pampeluna, Hiszpania
Architekt : Tabuenca & Leache
Produkt : Sufit metalowy listwowy 30BD

Z lewej : Ian Thorpe Aquatic Centre, Sydney, Australia
Architekt : Harry Seidler and Associates
Produkt : Sufit metalowy listwowy 84R



Otwarte sufity z listew zawieszonych pionowo
tworzą wradenie układu pływającego. Unikalny
wygląd tych sufitów mode być dodatkowo
podkreślony poprzez zastosowanie opcjonalnego
systemu dekoracyjnego V100/V200 Deco.

• Wysokość listew 100 lub 200 mm w długościach
do 6 m

• Moduły 100, 150 lub 200 mm
• Opcjonalne nakładki V100/V200 Deco z drewna

lub aluminium

Powydej : Port lotniczy Schiphol, Amsterdam, Holandia
Architekt : Benthem Crouwel Architekten
Produkt : Sufit metalowy pionowy V100

Ponidej : Crown Coliseum, Fayetteville, USA
Architekt : Odell associates, Inc
Produkt : Sufit metalowy pionowy V100 + Deco
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Z lewej : Rosengårdscentret, Rød Gade, Dania
Architekt : Arkitema
Produkt : Sufit metalowy pionowy V100 Deco



Otwarte sufity pionowe
Płaszczyzny wyraźnie
zaakcentowane

21
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Określ wyraźną płaszczyznę sufitu przy pomocy
naszych otwartych sufitów pionowych. Ródnorodne
rozwiązania pozwalają na optyczne zamknięcie
fragmentu przestrzeni zapewniając jednocześnie
łatwy dostęp do powierzchni powydej sufitu dla
obsługi spryskiwaczy czy urządzeń
wentylacyjnych.

Ródne dźwigary i profile T pozwalają w prosty
sposób uzyskać ródne wzory, a szeroka gama
kolorów sprawia, de jeśli modna sobie coś
wyobrazić, to modna to równied zbudować.

Powydej : Port lotniczy Ft. Lauderdale, USA
Architekt : HOK
Produkt : Sufit metalowy pionowy V100



Sufity XL
Nadaj sufitom właściwy rozmiar
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Powydej : Voorwinden, ’sGravendeel, Holandia
Architekt : Architektenburo Roos en Ros
Produkt : Sufit metalowy XL
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Technologię produkcji sufitów XL zaczerpnęliśmy z
przemysłu lotniczego, dzięki czemu stworzyliśmy
płyty idealnie płaskie, lekkie i wytrzymałe,
wymagające niewielu punktów mocowania pomimo
ich wyjątkowo dudych rozmiarów.

Nasze płyty XL tworzą niezwykle gładką
i jednorodną powierzchnię sufitu z ródnorodnymi
modliwościami wykończenia powierzchni.
Sufity XL są naszym najnowszym osiągnięciem
i uzupełnieniem bogatej linii twórczych inspiracji.



Połączenia płyt XL to wąskie, ostre spoiny o
precyzyjnej szerokości 3 mm. Takie połączenia
oraz dude idealnie płaskie kasetony tworzą gładki
i jednolity wizerunek sufitu. Sufity XL stanowią
mocny wyraz idei projektu.

• System zawieszenia Hook-on
• Wymiary XL- max. wymiar kasetonów

1500 x 6000 mm
• Połączenia o szer. 3 mm
• Rozbieralne od dołu
• Szeroka gama kolorów i wykończeń, dostępne

wersje perforowane
• Opcja płyt giętych
• Opcja płyt akustycznych
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Z lewej : Biuro linii lotniczych Dnata, Dubai,
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Architekt : Arc Line Decor
Produkt : Sufit metalowy XL

Powydej : Port lotniczy Changi, Singapur
Architekt : CPG Consultants Pte Ltd
Produkt : Sufit metalowy XL

Ponidej : Szpital Beijing Haidian, Beijing , Chiny
Architekt : Zhong Yi Decoration & Construction
Produkt : Sufit metalowy XL



Systemy sufitów rastrowych tworzą wradenie
przestrzeni otwartej, są idealne dla pomieszczeń w
których lekka, otwarta konstrukcja ma podstawowe
znaczenie. Nasze systemy umodliwiają
zastosowanie w prosty sposób ródnych modułów w
jednym suficie.

• Zatrzask rastra, system hook-in lub swing-down
• Oczka od 50 x 50 do 200 x 300 mm
• Wysokości rastra od 22 do 56 mm
• Opcje dla pomieszczeń o bardzo małej

przestrzeni powydej sufitu
• Modliwe połączenie systemów 22 i 50

Płyty sufitowe tworzą sufit otwarty o nowoczesnym,
eleganckim wyglądzie. Są one równied
przystosowane do montadu na uniwersalnym
ruszcie z profili T.

• System podwieszenia z profili T
• Płyty 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm
• 4 ródne typy sufitów Unigrid
• System zawieszenia Lay-on, Lay-in lub ukryty

Z lewej : Fuglsang Kunstmuseum, Dania
Architekt : Tony Fretton Architects og BBP Arkitekter
Produkt : Sufit metalowy rastrowy Unigrid

Z lewej : Centrum handlowe Fields, Ørestaden, Dania
Architekt : C.F. Møller
Produkt : Sufit metalowy rastrowy Linagrid
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Sufity rastrowe
Otwarte modliwości
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Nasze otwarte sufity rastrowe ułatwiają
zdefiniowanie przestrzeni i umodliwiają
osiągnięcie ciekawych efektów gry światłem
i cieniem. Dostępne w wielu rozmiarach i kolorach
ułatwiają kreatywną zabudowę sufitu.

Oferujemy dwa typy sufitów rastrowych:
Elastyczne, kompletne systemy modularne
Płyty rastrowe dostępne w standardowych
wymiarach
Powydej : Hotel Adam and Eva, Turcja
Architekt : Eren Talu
Produkt : Sufit metalowy rastrowy Raster 40 Moduł 50



Sufity z siatki metalowej
Mocne efekty wizualne
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Powydej : Metzo College, Doetinchem, Holandia
Architekt : EEA- Erick van Egeraat Associated architects
Produkt : Sufit kasetonowy z siatki metalowej

Metalowa siatka to uniwersalny materiał
zapewniający zdumiewające efekty wizualne.
Szeroki wybór wzorów, materiałów oraz kolorów
pozwala na osiągnięcie niezwykłego efektu
końcowego.

Sufity z siatki metalowej wykonane są na bazie
metalowych siatek ciągnionych z rombowymi
otworami. Otwory te powstają w specjalnym
procesie nacinania i naprędania metalu
eliminującym odpady materiałowe.



Nasze sufity z siatki metalowej umodliwiają
tworzenie dywych, otwartych wzorów dzięki
bogactwu rodzajów siatki, jej układu oraz kolorów
i oświetlenia. Kasetony i płyty z ródnymi rodzajami
wzorów i materiałów, z których wykonane są siatki,
umodliwiają tworzenie wyródniających się i
nowoczesnych projektów.

• Kasetony typu Lay-in, Lay-on oraz płyty C-grid,
a takde płyty gięte

• Kasetony o wymiarach 600x600 oraz
900 x 900 mm

• Szerokość płyt od 300 do 500 mm i długość do
2800 mm

• Wytrzymały, poddający się formowaniu materiał
• Dudy wybór rodzajów siatek, kolorów oraz

wzorów
• Dobre właściwości akustyczne
• Konstrukcja nośna oraz profile brzegowe w

identycznych i uzupełniających się kolorach

Ponidej j: Hotel Raffles, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Architekt : Arif & Bin Toak
Produkt : Płyty z siatki metalowej

Powydej : Targi, Bolonia, Włochy
Produkt : Sufit kasetonowy z siatki metalowej
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Kwadratowe lub prostokątne kasetony umodliwiają
dwukierunkowy układ sufitu.

• Kasetony typu Lay-in lub Clip-in
• Szerokość płyt od 300 do 600 mm, długość od

300 do 1200 mm
• Połączenia płyt: płaskie (T), cofnięte (T) oraz

typu V
• Kasetony akustyczne lub gładkie
• Wiele wzorów perforacji bez lub z przyklejoną

tkaniną akustyczną
• Stalowe lub aluminiowe

Powydej : Stacja metra Toei Oedo, Tokio, Japonia
Architekt : Miejskie Biuro Transportu w Tokio
Produkt : Sufit metalowy kasetonowy

Ponidej : Stacja metra Warszawa Gdańska, Warszawa, Polska
Architekt : APA Kuryłowicz
Produkt : Sufit metalowy kasetonowy Hook-on
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Z lewej : Międzynarodowe Lotnisko im. Busha, Houston, USA
Architekt : Gensler, Houston
Produkt : Sufit metalowy kasetonowy



Kasetony
Być na czasie. Kwadrat.

Lub prostokąt
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Kwadratowe i prostokątne sufity metalowe łączą
styl i funkcjonalność oferując wyraźny, monoli-
tyczny wygląd oraz ródnorodność rozwiązań.
Nasze systemy sufitów typu Lay-in oraz Clip-in
występują w tak szerokiej gamie wzorów
perforacji i typów połączeń, de kaddy projekt
prezentuje swoje własne znaczenie sufitu
kasetonowego. Płaskie płyty, równomierne
połączenia oraz minimalne tolerancje wymiarowe
gwarantują wysoką jakość naszych kasetonów.
Zarówno płyty Lay-in jak i Clip-in produkowane
są z najwydszej jakości stopów zapewniając
znakomitą jakość sufitów.

Powydej : Stacja metra Falagueira, Amadora, Portugalia
Architekt : Leopoldo Rosa
Produkt : Sufit metalowy kasetonowy



Łuki
Przyszłość to łuki
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Gięte sufity metalowe to najlepszy sposób
realizacji krzywizn i sufitów wielopłaszczyzno-
wych. Listwy gięte o długości do sześciu metrów
pozwolą zabudować zarówno dude jak i małe
przestrzenie. Doskonałe parametry akustyczne,
bogactwo kolorów i powłok, modliwości kształto-
wania ródnych krzywizn to zalety, które wskazują
przyszłość sufitów.
Powydej : Stacja metra Falagueira, Amadora, Portugalia
Architekt : Leopoldo Rosa
Produkt : Sufit metalowy szerokolistwowy 300C. Gięta listwa



Nie rezygnując z dadnych zalet sufitów metalowych
oferujemy modliwości uzyskania pofalowanych
płaszczyzn. Dajemy modliwość kształtowania wielu
rodzajów łuków wklęsłych i wypukłych oraz form
falistych zarówno dzięki giętym listwom jak
i giętym dźwigarom nośnym. Nasza pojedyncza
listwa mode być wielokrotnie gięta na swej
długości.

• Listwy wklęsłe, wypukłe lub pofalowane
• Długość ad do 6 metrów
• Minimalny promień R = 1000 mm
• Nieograniczone modliwości kolorystyczne
• Właściwości akustyczne
• Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz

Z prawej : Piscine de Marcq, Ville de Marcq, Francja
Architekt : Service d’architecture de la ville de Marcq en Baroeuil
Produkt : Sufit metalowy szerokolistwowy 300C. Gięta listwa
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Ponidej : Stacja kolejowa Blaak, Rotterdam, Holandia
Architekt : H. Reijnders
Produkt : Sufit metalowy listwowy 70U, gięty dźwigar



Sufity chłodzące Luxalon® to skuteczne narzędzie
kontroli ciepła, akustyki i jakości powietrza
oferowane w jednym systemie.

System sufitów chłodzących składa się z wysokiej
jakości metalowych listew z umocowanymi (od
wewnętrznej strony) instalacjami, które mogą być
chłodzone lub ogrzewane wodą. Aluminiowe listwy
sufitowe oraz przewody instalacyjne mocowane są
do dźwigarów nośnych przy udyciu specjalnych
klipsów.

• Sufity zamknięte o szerokości 150, 225 lub
300 mm

• Listwy aluminiowe lub stalowe
• Specjalne, tłoczone aluminiowe elementy
• Przewody chłodzące wykonane z polibutylenu
• Listwy sufitowe i system chłodzący montowane

oddzielnie
• Łatwy demontad systemu i listew
• Wysoka wydajność chłodzenia

Powydej i z prawej : Siedziba zarządu firmy InBev, Leuven, Belgia
Architekt : Poponcini & Lootens
Produkt : Sufit metalowy 150C, chłodzący i akustyczny
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Powydej i z prawej : Szpital Dodoens, Mechelen, Belgia
Architekt : Luyten & Lens
Produkt : Sufit metalowy chłodzący 150C + 225C



Sufity chłodzące
Przyjemne orzeźwienie
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Najwadniejszą cechą kaddego budynku jest
zapewnienie komfortu jego udytkownikom.
Liczne badania wykazują, de zapewnienie komfortu
i przyjemnego otoczenia poprawia jakość
i wydajność pracy. Wiele aspektów ma istotny
wpływ na zapewnienie komfortowego, zdrowego
i efektywnego środowiska. Dzięki modliwościom
kontroli akustyki, jakości powietrza, a takde
zarządzania światłem i ciepłem, produkty
Hunter Douglas znalazły zastosowanie w wielu
wspaniałych, najbardziej zaawansowanych
technologicznie projektach na świecie.



Sufity zewnętrzne
Wyjdźmy na zewnątrz
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Dlaczego ograniczać wizje tylko do wnętrz?
Wyjdźmy ze śmiałym projektem i stylem na
zewnątrz budynku, nasze sufity zewnętrzne
pozwalają na to. Listwy sufitowe zamocowane
są do podwieszonych na sztywno dźwigarów,
zaprojektowanych tak, by sprostać ostrym
warunkom zewnętrznym. Listwy wąskie
i szerokie, równied gięte, kasetony, sklepienia,
poszycia wiat, wszystko to modna zrealizować
z naszymi systemami sufitów zewnętrznych.
Zewnętrzne sufity zaprojektowano z tą samą
starannością i estetyką jak systemy wewnętrzne,
by zapewnić szerokie modliwości projektowania.

Powydej : Restauracja Ferrari, Maranello, Włochy
Architekt : M. Visconti
Produkt : Sufit metalowy zewnętrzny 30B i 80B



Sufity stosowane na zewnątrz budynków muszą
sprostać wielu trudnym warunkom - wiatr, deszcz,
śnieg, zanieczyszczenia, odporność na uderzenia
czy promieniowanie UV. Nasz specjalny stop
aluminium, najwydszej jakości powłoka
zabezpieczająca Luxacote® oraz systemowo
rozwiązana duda odporność wiatrowa, zapewniają
wysoką trwałość zastosowań na wiatach, elewacjach
oraz w podziemnych stacjach kolei i metra.

• Krawędzie proste, ścięte lub zaokrąglone
• Listwy o szerokości od 75 do 300 mm i długości

do 6 metrów
• Połączenia otwarte lub zamknięte
• Specjalny stop o wysokiej odporności na korozję
• Wytrzymała na płowienie, promieniowanie UV

oraz zadrapania powłoka ochronna Luxacote®

zapewnia takde odporność na warunki
atmosferyczne i zanieczyszczenia

• Odporność wiatrowa
• Listwy gięte lub falowane

Z prawej : Rabobank, Heinenoord, Holandia
Architekt : Architektenburo Roos en Ros BV BNI BNA
Produkt : Sufit metalowy szerokolistwowy zewnętrzny 300C

Z lewej : PA Consult C&H, Kopenhaga, Dania
Architekt : Perlt&Black a/s C&H
Produkt : Sufit szerokolistwowy wewnętrzny i zewnętrzny 300C
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Nasz opatentowany proces powlekania
aluminium gwarantuje znakomitą jakość
wykończenia listew. Niezaledne badania
dowiodły doskonałych parametrów
i właściwości powłoki Luxacote®. Zawarty w
wierzchniej powłoce mocny filtr UV
gwarantuje idealną trwałość koloru i połysku.
Powłoka zewnętrzna zabezpiecza przed
uszkodzeniami oraz maskuje nieznaczne
zadrapania jakie mogą powstać podczas prac
montadowych, zapewniając wysoką
odporność na otarcia. Rodzaj stopu
aluminium oraz powłoka podkładowa oferują
optymalną odporność na korozję.

Unprecedented Protection

for exterior application

LUXACOTE®Production by
Hunter Douglas
Ceiling Center
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PRODUKTY ARCHITEKTONICZNE FIRMY HUNTER DOUGLAS
W ciągu ostatnich 50 lat mieliśmy szczęście przyczynić się do
przeobradenia niezliczonej ilości innowacyjnych rysunków i idei we
wspaniałe, innowacyjne budowle.

Architekci, projektanci wnętrz, inwestorzy i wykonawcy z całego świata
wykorzystali niezrównane modliwości rozwoju i postępu, wsparcia
projektowego i pomocy Hunter Douglas.

Z naszych głównych biur w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce
Południowej, Azji i Australii wnieśliśmy nasz wkład w tysiące
wyspecjalizowanych projektów, od małych i komercyjnych obiektów do
znaczących miejsc udyteczności publicznej oraz obiektów rządowych.

Architekci i projektanci z całego świata to nie tylko nasi partnerzy -oni są
naszą inspiracją, wciąd podnoszą poprzeczkę do doskonałości. My
tworzymy produkty, które przeobradają ich wizje w rzeczywiste realizacje.
Systemy Osłon okiennych, Sufity, Systemy Kontroli Słonecznej i Elewacje.

® Zarejestrowana marka handlowa – a HunterDouglas® product. Pats&Pats Pend. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Copyright HunterDouglas® 2010. cadne prawa nie mogą być wywodzone z kopii, tekstu odnoszącego się do ilustracji lub próbek.
Zmiany materiałów, części składowych, wzorów, kompozycji, wersji, kolorów itp. mogą nastąpić bez powiadomienia. MX520C00

Promoting sustainable
forest management
www.pefc.org



HUNTER DOUGLAS jest spółką notowaną
na giełdach światowych, prowadzi swą
działalność w ponad 100 krajach w grupie
ponad 150 firm.

Początki naszej firmy sięgają roku 1919 w
Düsseldorfie, w Niemczech. Przez cały czas
istnienia firmy wprowadzaliśmy rozwiązania
kreujące nowe standardy w przemyśle.
Od wynalezienia urządzenia do odlewania
i produkcji taśmy aluminiowej, przez
stworzenie pierwszej aluminiowej daluzji
weneckiej, ad po dzisiejsze najwydszej
jakości produkty budowlane.

Dzisiaj zatrudniamy ponad 16.500
pracowników we wszystkich firmach, z
głównymi centrami w Europie, Ameryce
Północnej i Południowej, Azji i Australii.

Innowacyjne produkty
tworzą innowacyjne projekty

Skontaktuj się z lokalnym biurem
www.hunterdouglascontract.com

Dowiedz
się więcej

WSPARCIE PROJEKTOWE
Wspieramy naszych partnerów handlowych w doradztwie
technicznym zarówno dla architektów, inwestorów jak
i wykonawców, doradzając im w doborze rodzaju
materiału, kształtów, kolorów.

Nasza pomoc to równied współpraca graficzna,
wizualizacje projektów, rozwiązania wykonawcze detali,
jak równied rysunki montadowe i instrukcje oraz
szkolenia i doradztwo dla firm wykonawczych
bezpośrednio na budowie.



HUNTER DOUGLAS POLSKA SP. Z O.O.
Ul. Marywilska 34 B

03-228 Warszawa, Polska

Tel. (22) 614 16 71

Fax (22) 814 16 95

info@hunterdouglas.pl

www.hunterdouglascontract.com
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