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H. SCHUBERT - PŁYTY DEKORACYJNE „IMI”
Panele dekoracyjne to doskonały sposób na urozmaicenie wnętrza. Te umieszczane na ścianach mogą optycznie
powiększyć niewielkie pomieszczenie lub sprawić, że duży pokój będzie nieco bardziej przytulny. Dopasowane do
aranżacji danego mieszkania lub domu doskonale podkreślają jego charakter. Popularnością cieszą się również panele
dekoracyjne na meble. Te są wykorzystywane przez ﬁrmy pragnące dostarczać swoim klientom designerskie rozwiązania
zgodne z obowiązującymi trendami.
W sklepie Lumatech można znaleźć dekoracyjne panele od niemieckiej ﬁrmy H. SCHUBERT GmbH. Oferta obejmuje przede
wszystkim płyty dekoracyjne o estetyce industrialnej takie jak: „imi-beton”, czyli imitację betonu, „imi-rost” o zardzewiałej
powierzchni oraz „imi-altholz” o efekcie postarzałego drewna. Szeroki wybór pozwala na znalezienie rozwiązań
dopasowanych do konkretnych potrzeb. Zapraszamy do poznania pełnej oferty!
Skontaktuj się z nami!

Jakie zalety mają panele ozdobne?
Panele dekoracyjne swoją popularność zawdzięczają wielu zaletom. Do ich najważniejszych plusów można zaliczyć:
doskonały wygląd – każdy panel dekoracyjny jest dopracowany nawet w najmniejszym calu, co sprawia, że
niezależnie od tego, gdzie zostaną wykorzystane określone produkty, sprawdzą się doskonale;
unikatowość – każdy metr kwadratowy oferowanych płyt jest inny i niepowtarzalny, co sprawia, że wybierając
określony panel ścienny, meblowy czy elewacyjny, można mieć pewność, że nikt nie będzie mieć dokładnie takiego
samego produktu;
dostępność na różnych nośnikach (płyty MDF, HDF oraz HPL), sprawiająca, że wybrane panele dekoracyjne mogą
mieć w pełni dopasowane parametry do określonych potrzeb;
dostępność w różnych grubościach (20 mm, 4 mm oraz 2 mm), co jest bezpośrednio związane z ich nośnikami;
możliwość zakupu produktów w kilku strukturach (np. gładka, efekt deski szalunkowej lub vintage), co pozwala na
dobranie produktów do planowanej aranżacji wnętrz. Trójwymiarowe panele ścienne świetnie zdają egzamin w
przedpokoju, salonie czy sypialni;
szeroka oferta paneli w różnych wariantach kolorystycznych, co także umożliwia bezproblemowe dopasowanie ich do
konkretnego pomieszczenia.
Możliwość zakupu tak wielu odmiennych produktów sprawia, że każdy w propozycjach od niemieckiej ﬁrmy H. SCHUBERT
GmbH może znaleźć coś dla siebie. Bez względu na to, czy szuka się płyt MDF lub HDF do produkcji mebli czy wariantów
HPL, które świetnie sprawdzają się jako panele dekoracyjne elewacyjne – w asortymencie są odpowiednie produkty.

Jakie panele dekoracyjne na ścianę i do produkcji
mebli można wybrać?
Tak jak zostało wcześniej wspomniane, dekoracyjne płyty meblowe, warianty elewacyjne oraz wykorzystywane do produkcji
mebli można znaleźć w wielu odmiennych wzorach. Wśród dostępnych w ofercie Lumatech warto zwrócić uwagę na
produkty, których celem jest:
Imitacja betonu
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Doskonale sprawdzą się wszędzie
tam, gdzie z jakichś powodów nie
można wykorzystać naturalnego
materiału budowlanego.

Imitacja asfaltu

Te są c h ętn i e w ybi e ra n e j a k o
dekoracyjne płyty elewacyjne, a
także warianty na ścianę do
oryginalnych wnętrz.

Imitacja drewna

Tego rodzaju produkty zdają egzamin
jako panele dekoracyjne ścienne, a
także do produkcji mebli.

Imitacja piaskowca

Ten wzór również mogą mieć
dekoracyjne panele ścienne.
Ciekawym rozwiązaniem jest
zastosowanie go na elewacji.

Imitacja metalu

Panele ścienne dekoracyjne w tym
wzorze świetnie sprawdzą się dla
osób lubiących surowe wnętrza.

Imitacja rdzy

Ciekawy efekt gwarantują jako
dekoracyjne płyty ścienne nie tylko w
domach, lecz także we wnętrzach
sklepów czy lokali gastronomicznych.

Imitacja marmuru

Dostępna w dwóch kolorach -
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czarnym oraz białym, odporna na
ocet, wino i owoce cytrusowe, bardzo
dobrze nadaje się do zastosowania
np. jako mebel lub element ścienny
w kuchni.

Imitacja wapienia

Ta imitacja skały osadowej nadaje się
świetnie jako ścienna okładzina
dekoracyjna.
Bez względu na to, czy chce się zainwestować w płyty elewacyjne dekoracyjne w surowym stylu, czy warianty ścienne,
mające ocieplić wnętrze lub szuka się produktów doskonałych do produkcji mebli w stylu loftowym, panele „imi" będą
wyglądać świetnie.

Gdzie znajdują zastosowanie panele ścienne oraz
meblowe?
Opisywane produkty doskonale zdają egzamin jako elementy dekoracyjne. W wielu domach są umieszczane na ścianach w
celu ożywienia wnętrza, a także nadania mu wyszukanego szlifu. Często wybiera się je w celu udekorowania salonu, kuchni,
sypialni, a nawet pokoju dziecięcego. Nierzadko płyty ścienne dekoracyjne można zobaczyć w biurach czy sklepach, gdzie
również istotny jest estetyczny wygląd pomieszczeń.
Płyty dekoracyjne na ścianę to jednak nie wszystko – panele mogą być wykorzystywane też do produkcji mebli. Firma
Lumatech należy bowiem do liderów na rynku zajmujących się dostawą materiałów niezbędnych do tworzenia wyposażenia
wnętrz. Płyty meblowe dekoracyjne pozwalają na wykonanie niepowtarzalnych frontów szafek czy komód.

Panele dekoracyjne, które można wykorzystać nie
tylko w domu
Panele dekoracyjne można wykorzystać również jako blaty oraz elementy wyposażenia sklepów takie jak lady czy półki.
Użycie płyt z tym samym wzorem do produkcji mebli oraz udekorowania ścian pozwala na stworzenie ciekawych kompozycji.
Dostępne produkty można wykorzystać też jako panele podłogowe.
Tego typu produkty są odpowiednie też do zabudowy stoisk targowych. W ofercie można znaleźć panele dekoracyjne
zewnętrzne, które warto wykorzystać np. jako elewacja budynku bądź też w elementach infrastruktury ogrodowej (ławki,
stoły). Takie rozwiązania przypadną do gustu osobom, którym zależy na estetycznym wyglądzie ich posesji. Dostępne
warianty mogą sprawdzić się podczas dekorowania zewnętrznych części restauracji czy kawiarni mających ogródki letnie.
Możliwości zastosowania wydają się nieograniczone – dostępne są płyty dekoracyjne ścienne, meblowe czy elewacyjne.
Wiele zależy tutaj od inwencji twórczej projektanta, a także potrzeb i oczekiwań, jakie ma się względem określonych paneli.
Kontakt
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Płyty dekoracyjne dostępne w ofercie Lumatech
Oferujemy płyty dekoracyjne na ścianę, elewację oraz do produkcji mebli, które wyróżniają: doskonały wygląd, a także
trwałość. Zwolennikom oryginalnych rozwiązań polecamy panele dekoracyjne 3D, zachwycające swoją strukturą i nadające
całemu pomieszczeniu oryginalny charakter. Z kolei osoby ceniące łatwość czyszczenia, mogą wybrać produkty gładkie. W
razie wątpliwości odnośnie do zakupu określonych paneli – zapraszamy do kontaktu. Jeśli chce się stworzyć niepowtarzalne
wnętrze, warto zmienić klasyczne panele dekoracyjne PCV na warianty, które można znaleźć w ofercie Lumatech.
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