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OPIS

DOBEL® Ocean Sky to dekoracyjna blacha stalowa lami-
nowana folią z klasyfikacją przeciwpożarową, która została 
opracowana specjalnie z myślą o panelach sufitowych. 
Doskonałe właściwości DOBEL® Ocean Sky w połączeniu z 
niską ceną materiału sprawiają, że jest to bardzo dobra alter-
natywa dla tradycyjnych, malowanych paneli sufitowych.

WYZWANIE

Metalowe rozwiązanie sufitowe to coś więcej niż zwykły 
sufit – zapewnia ono prawdziwą realizację maksymy „ Form 
to Follow Function” („forma wynika z funkcji”), łącząc różne 
funkcje, takie jak akustyka, bezpieczeństwo pożarowe, 
higiena, kontrola klimatu i oświetlenie, w pięknej i przyjaznej 
dla środowiska konstrukcji. Sufity metalowe oferują szerokie 
możliwości integracji. Dzięki nim można zapewniać komfort 
w pomieszczeniach, jednocześnie realizując zamierzoną 
wizję architektów i projektantów. Oczywistym jest, że wybór 
powierzchni sufitu ma ogromny wpływ na to, jak sufit będzie 
się zachowywał i jak dobrze będą czuć się ludzie wykorzystu-
jący przestrzeń w środowisku pracy lub w innych miejscach 
publicznych. Odbicie światła i absorpcja dźwięku wpływają 
w znacznym stopniu na odbiór dowolnej przestrzeni.
    W produkcji sufitów metalowych zachodzi wiele procesów, 
w których może dojść do uszkodzenia powierzchni. Tak też 
uszkodzenia powierzchni są częstym zjawiskiem podczas 
montażu sufitów metalowych. Wymiana uszkodzonych pa-
neli sufitowych powoduje opóźnienia w produkcji i montażu, 
co wiąże się z nieplanowanymi, niepożądanymi kosztami.

ROZWIĄZANIE

Metalcolour DOBEL® Ocean Sky ma wszystkie cechy za-
pewniające dobre rezultaty podczas produkcji i montażu. 
Powierzchnie dostępne w gamie DOBEL® Ocean Sky 
gwarantują poprawę odbioru dowolnego pomieszczenia 
lub przestrzeni, w której zostanie zastosowany ten materiał. 
Materiał DOBEL® Ocean Sky można dobrać przy użyciu 
różnych kolorów i właściwości odbijania światła. Są również 
dostępne różne wersje perforacji zapewniające odpowied-
nią akustykę. Materiał Metalcolour DOBEL® Ocean Sky jest 
dostępny z folią ochronną nakładaną na gorąco, która nie 

pozostawia żadnych nieczystości na powierzchni i której nie 
trzeba usuwać aż do zakończenia montażu – dzięki temu 
sufit utrzymuje doskonały stan w całym procesie.

Zalety rozwiązania DOBEL® Ocean Sky:

l Klasyfikacja przeciwpożarowa

l Doskonała odporność na zadrapania

l Folia ochronna nakładana na gorąco

l Ekonomiczne rozwiązanie – redukcja uszkodzeń w  
produkcji, transporcie i podczas montażu

l Materiał łatwy do kształtowania i przetwarzania

l Łatwy do czyszczenia

l Nieskończone możliwości tworzenia wrażeń

l Doskonałe właściwości odbijania światła 

Jedna z wiodących europejskich stoczni obliczyła, że może 
oszczędzić nawet 15% na kosztach materiałów, redukując 
ilość odpadów związanych z uszkodzeniami w przypadku 
zmiany powierzchni lakierowanych na DOBEL® Ocean Sky. 

WYPRÓBUJ NAS

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych 
informacji lub złożenia próbnego zamówienia.

Produkt Grubość Szerokość Długość cięcia Krąg Zabezpieczenie folią

DOBEL® Ocean Sky     

Blacha ocynkowana 0,5 – 1,5 mm Maks. 1280 mm Maks. 3700 mm 5 t Tak
Aluminium 0,7 – 1,5 mm* Maks. 1250 mm Maks. 3700 mm – Tak

* Grubość 2,00 mm jest dostępna przy zamówieniu minimum 7 ton.
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