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panele dekoracyjne 3D

Panele marki Decopanel są przeznaczone do dekoracji wnętrz.
Różnorodność paneli pozwala układać z nich ciekawe obrazy, 
a niezliczona ilość konfiguracji zadba, aby Twoje mieszkanie było oryginalne.

panele z betonu architektonicznego

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam uzyskać 3 stopnie porowatości:
powierzchnia gładka, średnio porowata i maksymalnie porowata.
Przebarwienia na powierzchni paneli 3D są naturalnym zjawiskiem. 
Dekoracje z betonu architektonicznego są ręcznie produkowane, 
dlatego możemy zagwarantować najwyższą jakość wykonania.

panele z litego drewna dębowego
Dopełnieniem kolekcji płytek 3D są panele z litego drewna dębowego. 
Wybieramy wysokiej jakości drewno, które następnie poddajemy obróbce. 
Dzięki panelom drewnianym można uzyskać niesamowity efekt, 
który wyróżnia zapach świeżego drewna.

Beton architektoniczny Decopanel występuje w 4 kolorach:  
białym, szarym, antracytowym oraz czarnym.



triangleWymiary: 
bok 19 cm wysokość 17 cm grubość 3 cm



square Wymiary: 
podstawa 20x20 cm grubość 3 cm



heksagonWymiary: 
bok 11,5 cm średnica 22,5 cm  grubość 1,5-3 cm



core Wymiary: 
bok 9-15 cm długość 21 cm grubość 3 cm



pikeWymiary: 
podstawa 20x20 cm grubość 1,5-3 cm



fancy Wymiary: 
bok 11,5 cm średnica 22,5 cm grubość 1,5-3 cm



sailWymiary: 
bok 23 cm wysokość 20 cm grubość 1-3 cm



inpire Wymiary: 
szerokość 20 cm wysokość 23 cm grubość 3 cm



splashWymiary: 
bok 23 cm grubość 3 cm



panele ażurowe

Panele ażurowe naszego projektu, przede wszystkim wyróżniają się bogatym 
wzornictwem, zaczerpniętym z różnorodnych kultur wschodu i zachodu. 
Wykonujemy również panele ażurowe na wymiar według indywidualnego projektu. 

zastosowanie:
Panele ażurowe Decopanel można stosować wewnątrz oraz zewnątrz np. jako:
ścianka działowa, sufit podwieszany, parawan dekoracyjny, balustrada
dekoracja ściany, obudowa mebli, drzwi przesuwne.

Realizacja: panele ażurowe w tajskiej restauracji „Mango Mama” we Wrocławiu



simpleKolekcja Simple charakteryzuje się prostymi formami.
Wzory Simple pasują do nowoczesnego stylu.

beam memo pilates

tilepillar

honey reflex



orientalKolekcja inspirowana kulturą indyjską, 
marokańską oraz egipską.

hipnotic islamic sfinx egipt

mosaic arabic tunis maroko

turkey sudanmistic



living
Wzory Living wyróżniają się stylem z życia codziennego,
przeważa motyw natury.

sunflowerfavor

crone blur

ornamentringos

carpet



plywood collection
Architekci Decopanel przygotowali dla Państwa oryginalne produkty ze sklejki:
nietypowe lampy w stylu skandynawskim, stoliki, dekoracje wnętrz 3D.



plywood collection



plywood collection



EKO beton architektoniczny
Beton architektoniczny Decopanel jest produkowany ze specjalnie 
przygotowanej mineralnej mieszanki. Dbając o środowisko korzystamy tylko 
z naturalnych surowców, a każdy element betonowy jest ręcznie produkowany.

Wodoodporna okładzina ścienna

Beton architektoniczny Decopanel ma właściwości wodo i mrozoodporne, 
dlatego można go stosować w łazienkach, kuchniach oraz na zewnątrz. 
Imprenacja hydrofobowa zabezpiecza powierzchnię przed wchłanianiem wody
oraz zwiększa żywotność betonu.

Elastyczność usług

Wykonujemy również elementy betonowe na zamówienie, pod wymiar.
W ofercie posaiadamy betonowe meble, donice, schody, ogrodzenia, płytki 3D. 



miejsce na Twoją pieczątkę
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