PA N E L E D E K O R A C YJ N E

PANELE ŚCIENNE

DESIGN
Oryginalne wzornictwo dla
uzyskania charakteru wnętrza
domów, firm, salonów

N I E PA L N E

usługowych i sprzedażowych
to nasza domena.

Panele wykonane są w 100% z naturalnych składników – mocnej mieszanki gipsowej. Zaprojektowane
zostały w specjalny

sposób, który umożliwia decydowanie o wielkości aranżacji oraz efekcie końcowym.

Panele można układać w nieskończoność i zawsze będą do siebie pasować. Wypukłe wzory nadają
przestrzeni niepowtarzalny styl. Dodatkowe efekty uzyskuje się poprzez oświetlenie kolorowym światłem,
malowanie lub docinanie do określonej formy aranżacji.

Firma Artpanel powstała z myślą o wszystkich tych, którzy kreują niepowtarzalne wnętrza.
Tworzymy innowacyjne panele, które w prosty sposób zmienią każde pomieszczenie
w jedyne w swoim rodzaju miejsce z klimatem.

WŁAŚCIWOŚCI
A N T Y S TAT Y C Z N E
Niewielka przewodność
powierzchniowa zapobiega
gromadzeniu się ładunków

Współpracujemy z dekoratorami wnętrz, architektami, dystrybutorami oraz klientami korporacyjnymi.
Naszym celem jest tworzenie produktów, które staną się źródłem wspaniałych inspiracji.

elektrostatycznych dlatego
panele te nie przyciągają kurzu.

NIETOKSYCZNE
Nie wydzielają żadnych szkodliwych
dla człowieka substancji.

Z montażem swobodnie poradzi sobie każda profesjonalna firma remontowa lub budowlana. Do każdego
opakowania dołączona jest instrukcja zawierająca precyzyjne wytyczne dotyczące montażu. Panele
montowane są na klej i nie wymagają żadnych dodatkowych

instalacji.

Panele wysyłamy starannie zapakowane na paletach euro. Na terenie całego kraju dostarczy je Państwu
jedna z wiodących firm kurierskich.

NATURALNE
KOMPONENTY

KORZYSTNE pH
Wykazują korzystne ph,
zbliżone do ludzkiego.

ROZMIAR 72x72 & 72x92 CM / GRUBOŚĆ 1,7CM

INDUSTRIO
Panel inspirowany stylowymi, industrialnymi loftami.
Ten wzór imituje minimalistyczną fakturę betonu, znaną
ze ścian urzekających mieszkań, które są wkomponowane
we wnętrza opustoszałych fabryk.

ROZMIAR 72x92 CM / GRUBOŚĆ 1,7 CM MAX

INDUSTRIO LOFT
Industrio Loft to alternatywna i bardziej rozbudowana wersja
projektu, składa się bowiem z 3 elementów. Jest to idealny panel
dla fanów nowoczesnego designu i świetnie wkomponuje się
zarówno w ściany stylowego mieszkania, jak również siedziby firmy,
hotelu czy butik. Genialnie prezentuje się w towarzystwie szkła
i stali. To zdecydowanie jeden z naszych tegorocznych faworytów.

ROZMIAR 72x72 CM / GRUBOŚĆ 1-3,35 CM MAX

DENALI
Denali stanowi połączenie geometrycznej precyzji
i

charakteru górskiego szczytu. Panel zainspirowany jest

zdjęciem najwyższej z gór Ameryki Północnej, uchwyconej
z lotu ptaka. Nowoczesny design Denali wzniesie każde
wnętrza na wyżyny dobrego smaku.

ROZMIAR 78x78 CM / GRUBOŚĆ 1-3,35 CM MAX

SOLANO
Solano to projekt powstały z myślą o śródziemnomorskiej
bryzie, o tym jak jej delikatne podmuchy przelatują przez
domy i wypełniają je ciepłym powietrzem. Wzór od samego
początku stał się hitem i został pokochany przez wielu
z naszych klientów. Ten panel w słoneczny dzień przeniesie
Twoje wnętrza nad basen Morza Śródziemnego.

ROZMIAR 72x72 CM / GRUBOŚĆ 1,5-3,5 CM MAX

FA L A M
Fala to potęga i tajemnica bezkresu morskiej głębi. Dzięki świetnemu
designowi panel ten mimo swojej wyrazistości wprowadza do
pomieszczenia spokój i harmonię. Wyjątkowy efekt jaki Fala nadaje
wnętrzom uczynił ją faworytem wielu z nszych klientów i uplasował go
na pozycji naszego niekwestionowanego bestsellera. Wersja Medium
dzięki większemu rozmiarowi idealnie będzie pasować do większych
realizacji i umożliwi uzyskanie bardziej wyrazistego i widowiskowego
efektu, oddając w pełni charakter morskich fal.

ROZMIAR 48X48CM / GRUBOŚĆ

1,2-2,8CM MAX

FA L A S
Fala oddaje harmonię letniej morskiej bryzy. Projekt tego panelu
sprawi, że sciany będą koiły zmysły niczym spokojny, szumiący
ocean. Ten panel to mniejsza w rozmiarze siostra poprzedniego
wzoru, jednak dzięki wielu mniejszym elementom będą one
świetnie pasować do mniejszych, bardziej kameralnych realizacji.
Przy większych projektach natomiast realizacja pozostanie
delikatna i nienarzucająca się, a morski element będzie subtelnym
tłem dla dziejących sie wydarzeń.

ROZMIAR 48X48CM / GRUBOŚĆ 1,2 -2,8CM MAX

KOŁA
Koła wypełnia wnętrza fantazją, wprowadza element zabawy,
a nawet dziecięcej wyobraźni. Od skojarzeń
z bańkami mydlanymi, po różnorakie planety w kosmosie,
inspiruje formą. Rozmaitość dostępnych kolorów pozwala
zrealizować najbardziej abstrakcyjne pomysły.

ROZMIAR 48X48CM / GRUBOŚĆ 1,2-3,2CM MAX

K W I AT
Kwiat to delikatność i finezja. Wzór zaczerpnięty
z wypełnionego roślinnością ogrodu sprawi, że każde
wnętrze rozkwitnie. To ciekawe rozwiązanie zarówno
przy większych realizacjach, jak i w kameralnych,
domowych aranżacjach.

ROZMIAR 72x72 CM / GRUBOŚĆ 1,5-4 CM MAX

RUBIK
Rubik jest dedykowany miłośnikom geometrycznego
porządku i nowoczesnych rozwiązań. Zmieniająca się faktura
wzoru, wprowadzi we wnętrza nie tylko dynamikę,
ale i futurystyczny design. Rubik miejsce wśród naszych
bestsellerów zdobył stylowym

minimalizmem.

ROZMIAR 48X48CM / GRUBOŚĆ 1,2-3,5CM MAX

PUSTYNIA
Pustynia zainspirowany jest daleką, tajemniczą podróżą,
dzięki czemu wnosi do zaprojektowanej przestrzeni odrobinę
orientu. Pozostając w klimacie rozgrzanego, pustynnego
piasku, ociepli każde wnętrze. Wzór ten stanowi doskonałe
rozwiązanie dla wymagających wyrazistości,
odważnych projektów.

ROZMIAR 72x72 CM / GRUBOŚĆ 1,5-3,5 CM MAX

K A R AT
Karat to hołd w stronę stylu Art déco, który swoją finezją
i subtelną elegancją nada Twoim wnętrzom stylowy,
acz nienarzucający się charakter. Inspiracji szukaliśmy
w pierwszej połowie XX wieku, lecz ten wzór sprawi,
że Twoje realizacje staną się prawdziwie ponadczasowe.

ROZMIAR 72x72 CM / GRUBOŚĆ 1,5-3,5CM MAX

MOKO M
Moko M stworzony jest z myślą o miłośnikach rozmaitego
rodzaju faktur. Wzór różnorodny w skojarzeniach
- od kamieni szlachetnych, przez piramidy, skończywszy
na punkowych ćwiekach, prowokuje do refleksji.
Jednak bez względu na to z czym się kojarzy, panele te
we wnętrzu zawsze wyglądają tak samo imponująco!

ROZMIAR 72x72 CM / GRUBOŚĆ 1,5-3,5 CM MAX

MOKO S
Moko S to w metaforycznym ujęciu młodsza i bardziej
dystyngowana siostra Moko M. Poprzez użycie mniejszych
elementów, oryginalna faktura tego wzoru jest jeszcze
bardziej wyeksponowana. Prosta, a zarazem stylowa
elegancja panelu, która pasuje zarówno do oficjalnych,
jak i domowych przestrzeni.

ROZMIAR 72x72 CM / GRUBOŚĆ 1,5-3,5 CM MAX

POLARIS
Polaris swym wyglądem przywodzi na myśl gwiazdę polarną.
Iluzoryczny i ponadczasowy design panelu wkomponuje się
idealnie zarówno w domowe zacisze, jak i większe
realizacje. Sposób, w jaki Polaris współgra z otaczającą
przestrzenią, zalicza go do grupy naszych najbardziej
stylowych wzorów.

ROZMIAR 72x72 CM / GRUBOŚĆ 1,5-3,5 CM MAX

LUMI
Lumito wzór pozornie prosty, w końcowym efekcie jednak
niezwykle stylowy. Projekt panelu bazuje na małych elementach, co pozwala optycznie powiększyć wnętrze.
Ta geometryczna kreacja w swym uniwersalizmie sprawdzi
się w najbardziej wymagających aranżacjach.

ROZMIAR 72x72 CM / GRUBOŚĆ 1,5-3,5 CM MAX

Q U A D R AT
Quadrat to synonim nowoczesnej elegancji. Intrygująca
faktura i widowiskowość sprawiają, że panel ten
z pewnością wyróżni przestrzeń na tle innych. Największym
atutem wzoru jest sposób rozłożenia promieni słońca,
uzyskany dzięki specjalnym wgłębieniom. Quadrat sprawdzi
się doskonale w eleganckim salonie, jak i stylowych,
biznesowych realizacjach.

ROZMIAR 72x72 CM / GRUBOŚĆ 1,5-3,5 CM MAX

BAMBOO
Bamboo to dekoracyjny panel 3D do którego inspiracje
przywieźliśmy z dalekiego zakątka azji. Ten orientalny wzór
ożywi Twoje wnętrze i wprowadzi do niego element Zen
oraz harmonię Feng Shui. Wygląda on rewelacyjnie
zarówno w stylowych domowych realizacjach,
jak również w eleganckich butikach czy hotelach.

ROZMIAR 72x72 CM / GRUBOŚĆ 1,5-3,5 CM MAX

VENTE
Vente to synonim nowoczesnej elegancji. Intrygująca faktura
i widowiskowość sprawiają, że panel ten z pewnością wyróżni
przestrzeń na tle innych. Największym atutem wzoru jest sposób
rozłożenia promieni słońca, uzyskany dzięki specjalnym
wgłębieniom. Vente sprawdzi się doskonale
w eleganckim salonie, jak i stylowych, biznesowych realizacjach.

ROZMIAR 48X48CM / GRUBOŚĆ 0,6- 3,4 CM MAX

MORZE
Ten dekoracyjny panel 3D dedukujemy potędze oceanów.
Firma ArtPanel wywodzi sie znad morza, wiec ten motyw
od zawsze pojawiał sie w naszych projektach,
lecz dopiero teraz udało nam sie w pełni uchwycić piękna
i bezgraniczna moc Baltyku. Ten panel sprawi,
że Twoje wnętrza bedą kojące dla zmysłów, a jednocześnie
pełne dynamiki i zdecydowania.

ROZMIAR 72x62 CM / GRUBOŚĆ 1,5-3,5 CM MAX

HEXAGON
Hexagon to wyrazisty wzór, jeden z naszych faworytów w
obecnej ofercie, który każdemu wnętrzu nada charakteru i
uczyni je niezapomnianym estetycznym zachwytem. Ten
panel łączy w sobie nowoczesny design z organicznymi inspiracjami - kształtem słojów w pszczelim wosku i wyglądem pierwiastków chemicznych.
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