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MENÍME 
PRIESTOR NA 
KOMFORTNÝ 
INTERIÉR



S tradíciou od roku 1992 sme jedna  
z prvých špecializovaných firiem v oblasti 
sadrokartónových systémov, interiérovej 
akustiky a osvetlenia na Slovensku.



AKUSTICKÉ 
STROPY



VŠETKY ZVUKY POD KONTROLOU

Jedným z kritérií, aby ste sa cítili v priestore skutočne 
dobre je dobrá akustika. Zabezpečí vysoký stupeň sú-
kromia a poskytne požadované pohodlie. Posudzuje sa 
zreteľnosť reči v  priestore a  kvalita zvuku. My sa za-
meriavame na dva hlavné faktory. Zvukovú pohltivosť 
a  zvukovú izoláciu. Prvý z  nich určuje správanie sa 
zvuku v miestnosti (odraz, lom, pohltivosť a doba dozvu-
ku). Ten druhý vyjadruje množstvo preniknutého zvuku 
z jednej miestnosti do druhej. V našom portfóliu máme 
široké spektrum kvalitných materiálov na riešenie rôz-
nych akustických požiadaviek.



MONOLITICKÉ 
AKUSTICKÉ STROPY



HLADKÝ POVRCH A  DOKONALÁ AKUSTIKA

Hladký povrch, žiadne viditeľné spoje a rušivé konštruk-
cie. Tieto stropy sa vyznačujú jemnou štruktúrou omiet-
ky, alebo hladkými stierkami. Vizuálne tak tvoria jedno-
liaty celok s vynikajúcimi akustickými vlastnosťami. Pri 
monolitických stropoch rozlišujeme medzi zvukovo po-
hltivým a nepriezvučným stropom.



DIEROVANÉ AKUSTICKÉ 
STROPY



AKUSTIKA A  NADČASOVÝ DIZAJN

Špičková akustika sa s inovatívnym a atraktívnym dizaj-
nom vôbec nevylučuje. Dôkazom sú dierované stropy, 
ktoré prinášajú výrazný dizajnový prvok vo forme rôz-
nych typov perforácie. Otvory môžu byť rôznej veľkosti 
a umiestnenia. Takýto strop navyše, podobne ako mono-
litický strop, nie je rušený žiadnymi viditeľnými spojmi, 
konštrukciou či drážkami a pôsobí jednoliato.



PRIESTOROVÉ 
ABSORBÉRY



PRIESTOROVÉ ABSORBÉRY 

Ak neexistuje možnosť ako umiestniť do interiéru plný 
strop (kazetový, alebo sadrokartónový), jedným z vhod-
ných riešení sú priestorové absorbéry. Táto možnosť 
je vhodná aj na zvýraznenie industriálneho charak-
teru stropu (pohľadový betón). Pri tomto riešení navy-
še dosiahneme bezproblémový prístup k  inštaláciám 
so zachovaním maximálneho akustického komfortu 
v  miestnosti. Ich montáž je jednoduchá a  netradičný 
dizajn sa stane výrazným prvkom interiéru.



CHLADENÉ STROPY A CHLADENÉ 
AKUSTICKÉ STROPY



CHLADENÉ AKUSTICKÉ STROPY
PRÍJEMNEJŠIE AKO KLIMATIZÁCIA

Vynikajúce akustické vlastnosti a prirodzenejšia kumu-
lácia vzduchu ako klimatizácia. Aj pre tieto vlastnosti 
sú chladené a chladené akustické stropy v súčasnosti 
atraktívnou a  žiadanou alternatívou. Na základe dlho-
ročných skúseností vieme realizovať a  aj pomôcť so 
samotným návrhom riešenia tohto typu stropu. Okrem 
bežných inštalácii vieme zabezpečiť aj realizácie do sve-
telných rámp, alebo oblúkových a klenbových miestnos-
tí. Montáž je vykonávaná vždy v spolupráci s chladiaren-
skou firmou a skúsenými montérmi.



VLHKÉ PROSTREDIE,  
BAZÉNY, WELLNESS CENTRÁ



AKUSTICKÉ RIEŠENIE DO VLHKÉHO 
PROSTREDIA

Nepríjemná ozvena a zvýšené riziko korózie. Toto sú dva 
hlavné faktory, na ktoré treba dbať pri realizácii stropov 
a stien v prostredí so zvýšenou vlhkosťou ako sú well-
ness centrá, aquaparky a plavárne. Pri našich realizá-
ciách spolupracujeme len s  renomovanými výrobcami 
a dodávateľmi certifikovaných materiálov, ktoré dokážu 
splniť jednak antikorozívne požiadavky, ale aj požiadav-
ky na zvukovú pohltivosť a  akustickú pohodu. Vieme 
vytvoriť dizajnovo zaujímavý priestor v rovnakej kvalite 
ako v suchom prostredí.



DIZAJNOVÉ
STROPY



MODERNÝ DIZAJN

Moderné dizajnové stropy implementujeme do každého 
interiéru. Ponúkame zapustené, alebo podvesené oblú-
kové stropy, či nepravidelné zapustené kruhové stropy. 
Naša strojová technológia výroby je mimoriadne presná 
a umožňuje vytvoriť oblúkové stropy a steny s rôznymi 
polomermi a zakriveniami, presne podľa Vami dodaných 
výrobných výkresov. Po montáži a dokončovacích prá-
cach dosiahneme čistý a hladký oblúk.



OSVETLENIE



OSVETLENIE - KORUNA KRÁSY

Bodkou k dokonalosti dizajnových stropov je kvalitné osvetlenie. 
Podľa želania vám priestory spestríme atypickým osvetlením, 
svetelnými rampami, alebo nepriamym osvetlením. Svetelné 
stropy sú moderným elegantným a navyše praktickým riešením, 
ktoré ponúka dostatok svetla v  celom interiéri. Kombináciou 
s LED alebo LED RGB dosiahnete výborné osvetlenie a zaujímavé 
svetelné efekty. Riešenie navrhneme na mieru tak, aby spĺňalo 
praktickú rovinu s nárokmi na atraktívny dizajn. 



SADROVÉ 
A SADROKARTÓNOVÉ 
PREFABRIKÁTY



ATYPICKÁ VÝROBA NA MIERU 

Našou silnou stránkou je atypická výroba na mieru. Aj 
náročné projekty zrealizujeme rýchlo a  jednoducho 
k maximálnej spokojnosti. Zároveň vytvárajú jedinečný 
prvok interiéru, ktorý svojim tvarom a spracovaním spl-
ňuje najvyššie kritériá na dizajn a požiadavky klienta.



VÝROBA 
INTERIÉROVÝCH 
PRVKOV NA MIERU



PRVKY NA MIERU

Netradičné prvky, ktoré dotvárajú interiér bytu, či kan-
celárie a  plnia akustickú funkciu. Používame kvalitné 
materiály renomovaných výrobcov, ktoré pripravíme 
a  vyfrézujeme do požadovaného tvaru. Priestor tak 
upúta už na prvý pohľad. Výborné akustické vlastnosti 
eliminujú hlučnosť v  priestore a  bránia neprimeranej 
ozvene. Zo základného materiálu vyrábame prvky, ktoré 
je možné použiť na steny a stropy, ale môžu slúžiť aj vo 
forme závesných absorbérov, rôznych tvarov a farieb.
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