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1- PRODUKT 

PANELE DEKORACYJNE POLIURETANOWE  

Panel wykonany jest z powłoki poliuretanowej, która naśladuje rustykalne materiały wykorzystywane 
w dekoracji (kamień, cegła, marmur, etc.) i jednocześnie jest doskonałym izolatorem. Oprócz walorów 
estetycznych dla  naszego otoczenia, panel pozwala na poprawę izolacyjności ścian .  Ich trzecią 
istotna zaletą jest to, że  instalacja ich jest tak prosta prawie jak powieszenie obrazu na ścianie. Firma 
Panespol Systems projektuje i produkuje dekoracyjne panele lekkie, łatwe w transporcie, obsłudze i 
montażu. 
 

DEKORACJA PRZYSTOSOWANA DO DOWOLNEGO STYLU   
Te panele są łatwe w instalacji jako okładzina ścienna i mogą być 
zmieniane tak często, jak Państwo chcą, tworząc 
nowe przestrzenie w domu i dostosowane do aktualnej mody. 
Można nadać odrobinę rustykalnego lub starszego wystroju, jak i 
nowoczesnego albo miejskiego. 
  
Tworząc panel z poliuretanu dostosowany do pokrycia 
zewnętrznego, pokryty jest materiałem całkowicie nietoksycznym i 
niepalnym, wyprodukowanym  jako NOWOŚĆ ŚWIATOWĄ. 



LEKKIE PANELE  

Panele ważą od 5 do 7 kilogramów, co ułatwia 
ich transport i instalację. 
Materiał składa się z poliuretanu, jest to 
innowacyjna formuła która sprawia, że  panel 
jest lekki ale zarazem wytrzymały. 
 

  

SZYBKI W MONTAŻU I EKONOMICZNY   

Każdy panel ma powierzchnię około jednego metra 
kwadratowego, dlatego obliczenie potrzebnego 
materiału  jest bardzo proste. 
Montaż paneli polega wyłącznie na przykręceniu go do 
ściany więc do instalacji nie jest wymagany 
wykwalifikowany personel tak jak przy innych 
elementach dekoracyjnych, obniżając w ten sposób 
cenę montażu.  

  

ECO FRIENDLY   

Panele są wykonane z poliuretanu wysokiej gęstości, który jest 
odporny na wodę, jest dekoracyjny i doskonale izoluje. 
Jest to materiał, który nie gnije i jest nieszkodliwy w normalnym 
stanie. 
Jego przewodność cieplna jest znikoma, co czyni go doskonałym 
izolatorem, podkreślając w ten sposób oszczędność energii. 
 

  



2- RODZAJE I ZASTOSOWANIE   

Paneli dekoracyjna poliuretanowych, 
pokryte z polymer akrylowy, 
nietoksyczny i ogniotrwały. 

TYPY: 
•  Cegła 

•  Kamień 
•  Łupek 

•  Drewno  

Paneli dekoracyjna poliuretanowych 
wysoka gęstość , nie pokryte  
polymerem akrylowym 

TYPY: 
•  Cegła 

•  Kamień 
•  Łupek 

•  Drewno  

Panele dekoracyjne poliuretanowe, nie 
pokryte  polymerem. 

      TYPY: 
• Nowoczesne wzornictwo (katalog)  

Płytki z kamienia naturalnego 
elastycznym. 

 TYPY: 
•  Natural Stone (samoprzylepne) 
•  Laminate Stone (nie samoprzylepne) 

































3- Instrukcja montażu 
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KONIEC PREZENTACJI 

Centrala:  
ul. Matejki 27,62-200 Gniezno; Oddział Wschodni : ul. Krakowskie Przedmieście 13/7,20-002 Lublin; Oddział Zachodni: ul. Pocztowa 9,62-200 Gniezno; VAT UE PL 7671075164 ; REGON 301123050 ; strona www : 
www.pdistribution.pl ; e –mail : biuro@pgic.pl ; Telefon biuro ( + 48 ) 61 6394751 , Fax biuro ( + 48 ) 61 6394521 , Telefon komórkowy biuro ( +48 ) 502 496 950 
 
Headquarters: 27 Matejki Street; PL 62-200 Gniezno West Branch: 9 Pocztowa Street; PL 62-200 Gniezno East Branch : 13/7 Krakowskie Przedmieście Street; PL 20-002 Lublin Office phone: (+ 48) 61 6394751 Office 
fax: (+48) 61 6394521 Mobile Phone: (+48) 502 496 950 Websites: www.pdistribution.pl ; www.pgic.pl ; e-mail : biuro@pgic.pl ; VAT UE PL7671075164 
 
UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymał[a/e]ś ten e-mail przez pomyłkę prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę. Kopiowanie, 
dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane i może stanowić naruszenie obowiązującego prawa. CAUTION: This e-mail and any attachments is intended solely for the 
addressee(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately. Any unauthorized copying, distribution, disclosure or any other use of this e-mail without the expressed consent of the sender is 
strictly forbidden, and maybe subject to prosecution. 


