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Tavane 
Extensibile

Consultanții noștri vă 
vor ajuta să înțelegeți 
varietățile de tavane 
extensibile și vă vor 
răspunde la toate 
întrebările.

Textura Tavanelor 
Extensibile
Lucioase - pânza strălucitoare, 
care  reflectă lumina și suprafața 
obiectelor, mărește vizual  și 
luminează camera. 

Mat - imită o suprafață pictată cu 
aspect tradițional și aplicație 
universală.

Satin - material care este similar 
cu țesăturile naturale cu o ușoară 
strălucire

Luminoase - membrana cu 
transmisie de lumină care iese în 
evidență datorită tehnologiei 
speciale de instalare. Acest tip de 
tavan este o combinație de 
sisteme de tensiune cu transmisie 
de lumină și structuri de 
iluminare.

z Design unic
z Durabilitate
z Suprafață perfectă
z Gamă variată de culori
z Montare rapidă
z Posibilități multiple de

iluminare

Avantajul 
Tavanelor 
Extensibile:

• Lucioase
• Mat
• Satin
• Iluminate
• PVC Decorativ
• Cu imprimare foto
• 3D Tavane
• Tavan in 2 nivele
• Contur Iluminat
• Tavane Perforate

Tipul Tavanelor 
Extensibile 
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Gamă culori: variată 
Lățime: 1,3 - 5 m

Beneficiile Tavanelor 
Extensibile Lucioase

z Gamă variată de culori.  Avem pe stoc 
materie primă de diverse culori de la
diverși producători.

z Aplicare universală. Reflectare ușoară.
Abilitatea de a reflecta lumina și obiectele
face ca tavanul lucios să devină o soluție
optimă pentru camerele mici și
întunecoase.

z Design de efect.
Oferă designerilor de interior numeroase
posibilități de a amenaja o cameră.

z Cost scăzut
Cu toate avantajele sale, tavanele lucioase
sunt clasificate ca produse relativ ieftine.

Caracteristicile tavanului lucios
z Aspect prezentabil.  Acest tip de tavan
creează în cameră o atmosferă de sărbătoare.
z Reflecție ușoară.
Se reflectă razele soarelui și lumina artificială,
datorită cărora crește semnificativ iluminarea
încăperilor.
z Oglindire.
Tavanul este capabil să reflecte obiectele din
jur

Tavane 
Extensibile 
Lucioase

Firma noastră vă 
pune la dispoziție 
o gamă variată de 
tavane lucioase de 
la diferiți 
producători.
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Tavane 
Extensibile 
Mate

Avantajele Tavanelor 
Extensibile Mate:
z Aplicare universală.

Nu există încăpere unde nu s-ar potrivi
un tavan extensib mat.
z Gamă variată de culori.

Tavanele mate pot fi selectate în orice
culoare dorită.
z Cost scăzut.

Aceste tavane sunt de aceeași calitate ca
și alte texturi, cu toate acestea, aceste
tavane au costul cel mai mic.
z Posibilitatea imprimării unei foto.

Membrana mat este unul dintre cele
mai bune materiale pentru producția
de imprimare foto.
z Performanță optimă.

Tavanele mat pot fi instalate în câteva
ore, sunt ușor de îngrijit, rezistente la
umiditate, nu fac praf și nu devin
condensate.

Gama de culori: variată 
Lățime: 1,3 - 5 m

În funcție de țara de fabricație, tavanele 
mate sunt disponibile cu lățimea de la 130 
până la 500 cm. Tavanele mat au o 
densitate de 260 g / cm2 și o grosime de 
200 microni. Acesta este un material 
foarte rezistent și flexibil, care nu arde, cu 
un coeficient de rezistență la lumină de 6 
sau mai mult.

Compania noastră 
monteaza și vinde 
tavane extensibile 
mate în toată 
România. Avem o 
gamă variată de 
tavane mate albe și 
colorate de la 
producători străini. 
Vă propunem spre 
montare tavane 
extensibile de înaltă 
calitate.
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Beneficiile tavanelor 
extensibile satin
zAspectul exterior, imitând cu succes țesătura
naturală
zGamă largă de culori.
Fiecare producător oferă propria sa gamă de
culori.
zAplicare universală
Textura satin este potrivită pentru orice interior.
zCost scăzut. Tavanele satin sunt cea mai bună
opțiune pentru crearea unui tavan stilat cu
investiții minime
z Posibilitatea imprimării foto. Textura satin
este potrivită pentru fabricarea tavanelor 3D
zCusătură subtilă.
Liniile subțiri ale îmbinărilor pe „satin” sunt
practic invizibile la sudare.

Tavanele 
Extensibile Satin  
Gama de culori: 
variată

Caracteristicile de 
performanță ale 
tavanelor extensibile 
satin: rezistență 
ridicată, capacitatea 
de a se întinde și de a 
relua din nou forma. 
Aceste calități asigură 
o suprafață perfectă.

Tavane 
Extensibile 
Satin
Caracteristici
Dintre numeroasele tipuri de tavane 
extensibile, satinul se distinge de alte 
texturi prin suprafața sa de perlă, care 
amintește surprinzător de țesătura cu 
același nume.
Tavanul extensibil satin, pare a fi creat 
pentru stilul francez. Este restrâns, mușcat, 
confortabil, discret și incredibil de elegant.

Tavanele satin au o 
durată de viață de cel 
puțin o jumătate de secol, 
păstrându-și aspectul, 
culoarea și alte 
caracteristici. Aproape că 
nu au nevoie de îngrijire 
și, dacă este necesar, se 
spală ușor.
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Tavanele iluminate 
pot fi comandate 
în compania 
noastră. Tavanul 
dvs., folosind 
tehnologia de 
iluminare de tip 
RGB poate deveni 
multicolor.

Tavane 
Extensibile 
Translucide

Gama de culori: 1 
Lățime: 2 m; 3,2 m

În sortimentul nostru 
avem membrană 
translucidă certificat 
(translucid) pe alb,  
până la 3,2 m lățime.

Aplicare
Un tavan iluminat poate fi cea mai bună 
opțiune pentru a crea confort atât într-o 
instituție de divertisment, cât și într-un subsol 
fără ferestre. Tavanele iluminate sunt 
convenabile și pentru spații rezidențiale, de 
exemplu, mansardă. Construcția tavanului 
iluminat poate fi utilizat pentru zonarea 
camerelor.

Caracteristici
Designul translucid al foliei este o 
combinație armonioasă și complexă de 
bandă LED, structură și folie de acoperire . 
Costul unui astfel de tavan de elită cu 
iluminare de fundal LED nu poate fi numit 
ieftin, dar rezultatul merită costul. Principala 
provocare a instalării unui astfel de tavan 
este instalarea corectă a benzii LED. Distanța 
optimă de la sursa de lumină la membrană 
este de cel puțin 12 cm. Prin urmarea 
tehnologiei aferente, tavanul luminos arată 
ca o lampă imensă, inundată uniform de 
lumină.
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Puteți alege o 
imagine potrivită 
pentru tavanul 
luminos din 
catalogul nostru

Ce sunt tavanele 
luminoase?
Tavanele luminoase reprezintă  una dintre cele 
mai moderne soluții pentru iluminarea 
tavanelor în diverse scopuri. Acesta este un joc 
impresionant de lumină și creează o atmosferă 
plăcută în orice cameră. 

Tavanele iluminate:
z design unic
z aspect uimitor;
z economisire de energie;
z lucrare complexă ușor de efectuat

Tavane Iluminate cu 
imprimare foto
Aplicarea imprimării foto pe tavanul 
luminos va sublinia individualitatea 
acestuia.
La cererea clientului, vom efectua orice 
opțiuni de imprimare foto de la sigla 
companiei până la imaginea cerului 
albastru. Utilizarea decorativă a unor 
astfel de structuri în sistem de iluminare 
poate fi limitată doar de imaginația ta.
Datorită utilizării raționale a diferitelor 
elemente ale sistemului de iluminat, se 
creează o imagine unică și o atmosferă 
unică în cameră.

DOMENIUL 
DE APLICARE

• spații de
birouri;
• cabinete
medicale și de
sănătate;
• saloane auto și
motociclete;
• săli de sport;
• cafenele și
restaurante

Tavane Translucide
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Profiluri de fixare pentru 
tavane extensibile într-un 
singur nivel 

Profil de fixare este un 
element esențial de 
sprijin al construcției 
tavanului extensibil. 
Toate profilurile pentru 
fixarea membranei pot fi 
împărțite în două tipuri 
principale: profilul vizibil 
după instalare și profilul 
invizibil.
Prin metoda de fixare - 
profil de perete, profil de 
tavan și universal.

Profil din aluminiu 
pe perete
Profilul este utilizat pentru montarea 
tavanelor extensibile în harpon. Se fixează 
pe un perete.

Profil din aluminiu 
pe tavan
Profilul este utilizat pentru montarea 
tavanelor extensibile în harpon. Montat la 
tavan.

Profil conectare SP-2
Profilul de conectare SP-2 vertical 
reprezintă o baghetă universală care este 
folosită pentru conectarea a două 
membrane întinse între ele.

Profilul din aluminiu este utilizat 
pentru montarea tavanelor cu 
harpon dar și fără harpoon. O 
rezistență destul de mare a unui 
astfel de profil este cheia unei fixări 
durabile și eficiente a membranei 
în structură. Forma specială 
permite să reziste cel mai bine la 
tensiunea membranei.

Profilul din plastic este 
confecționat din clorură de polivinil 
și este utilizat pentru instalarea 
membranei din PVC, precum și a 
membranelor de tip țesătură.  
Având în vedere rigiditatea mai 
mică decât aluminiul, profilul de 
plastic este atașat la bază cu un pas 
de cel puțin 10 cm.

Profiluri standard pentru instalarea 
structurilor pentru tavane extensibile 
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Ce reprezintă 
tavanele cu 
contur LED?
Tavanele cu contur 
reprezintă o 
construcție montată 
pe un profil special 
cu bandă LED 
perimetral. Lămpile 
sunt decorate cu o 
bandă translucidă 
care permite reflecția 
luminii. Aceste 
lămpi creează efectul 
„înghețării” în aer.

Firma noastră 
oferă spre  
comercializare 
toate accesoriile 
necesare pentru 
crearea de tavane 
extensibile cu 
contur.
Noi ne ocupăm de 
design și de 
proiectare pentru a 
instala astfel de 
tavane, 
transformând 
interioarele 
clienților noștri.

Avantaje:
Tehnologiile care îți permit să creezi tavanul 
extensibil, „plutind” în aer, pot fi numite 
revoluționare. Dar avantajele decorațiunii nu 
se regăsesc doar în estetica externă. Alte 
calități pozitive ar fi:

z creșteți vizual camera și o faceți mult mai
luminoasă, în special în combinație cu o
membrană lucioasă;
z vă permit să creați iluminare și efecte
acustice.
Tavanul extensibil cu iluminare LED este
potrivit pentru orice încăpere. Este foarte
popular atât în   clădirile rezidențiale, cât și
în clădirile publice:  pub-uri, restaurante,
cluburi de noapte. Compania noastră
garantează nu numai calitatea fiabilă a
structurilor, ci și aspectul impecabil.

Tavane Extensibile Contur Iluminat

Schema de montare
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Elementul principal 
de iluminare pentru 
tavanele suspendate 
este banda LED, care 
poate fi sursa atât de 
iluminat principal, 
cât și de iluminare 
suplimentară. 
Alegând benzi cu un 
număr diferit de 
LED-uri, 
luminozitatea de 
fundal dorită este 
obținută. Folosind 
benzi RGB, puteți 
obține diferite culori 
de iluminare.

Caracteristici de 
proiectare
Proiectarea profilului pentru tavanele 
extensibile oferă o nișă specială pentru 
plasarea iluminatului LED, ceea ce vă 
permite să creați impresia de „spânzurare” 
în spațiul tavanului. Tehnologiile pentru 
crearea unui tavan suspendat „în creștere” 
pot fi numite revoluționare.
Tavanele plutitoare au alte calități pozitive:

z creșteți vizual camera și o faceți mai
luminoasă;
z vă permit să creați lumină și efecte
acustice.
z Tavanul extensibil în creștere cu iluminare
cu LED este potrivit pentru orice încăpere.
Este foarte popular atât în spații rezidențiale,
cât și în clădiri publice.

Profilul este destinat instalării tavanelor cu 
sistem tip harpon. Fabricat din aliaj de 
aluminiu rezistent și special. Când utilizați 
profilul, iluminarea din perimetrul camerei 
este strălucitoare și difuză. Iluminarea de-a 
lungul perimetrului poate atinge 20 cm.

Un alt avantaj la fel de important este 
capacitatea de a înlocui rapid banda fără a fi 
nevoie să demontați tavanul. 
Principalele avantaje ale profilului sunt 
ușurința de instalare, ușurința de instalare a 
benzii LED, prețul rezonabil, distribuția 
uniformă a luminii și crearea unui efect de 
creștere original. În plus, acest profil face 
designul camerei mai complet.

Profil pentru tavanele 
cu contur iluminat
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Linii luminoase

Caracteristici
Tehnologia inovatoare de iluminare și decorare a 
camerelor cu ajutorul liniilor de lumină de pe tavan 
este utilizată pentru zonarea spațiului și pentru 
îmbunătățirea percepției interiorului.  Liniile 
luminoase sunt perfecte pentru rezolvarea 
următoarelor probleme:
z iluminarea camerelor alungite;
z împărțirea camerei în mai multe zone

funcționale;
zmascarea intersecțiilor pe membrană;
z consum minim de energie.
Linii luminoase - modalitate excelentă de a realiza 
un design neobișnuit și funcțional al tavanului, un 
mod neconvențional și eficient de zonare a 
spațiului.

Construcție linii 
luminoase
Dispozitivul tehnic de acest tip de 
iluminare este simplu. Dispozitivul de 
iluminare este format din:
z profile;
z bandă LED, fixată în profil
z proiector de împrăștiere a luminii.

Corpul de iluminat este montat astfel 
încât să fie la același nivel cu materialul 
tavanului extensibil. 

Montajul
Instalarea liniilor luminoase este suficient 
de rapidă și nu provoacă inconveniente 
clientului. 

Liniile lumninoase 
reprezintă una dintre 
cele mai moderne și, în 
același timp, moduri 
neobișnuite de 
decorare și evidențiere. 
Instalarea unei linii de 
lumină pe tavan este o 
oportunitate excelentă 
de a arăta imaginația și 
de a crea un design 
interior ultramodern 
original, care va avea o 
încărcătură funcțională 
atunci când iluminați o 
cameră.
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Beneficii
Designul tavanului folosind benzi cu LED-uri 
arată excelent atât ziua cât și noaptea. 

Avantajele sunt:
• dimensiune minimă - banda LED are o grosime

de numai 2,5 mm
• flexibilitate LED - puteți oferi orice formă de

iluminare de fundal;
• durată de viață lungă - nu mai puțin de 10 ani;
• siguranța la incendiu - diodele nu se încălzesc,

ceea ce înseamnă că nu aveți pericol de incendiu;
• varietate de culori - pot fi setate ca monocrome

dar și culoare RGB;
• consum redus de putere;
• luminozitatea benzii LED este mult mai mare

decât analogii;
• valoare estetică - capacitatea de a crea un design

rafinat și creativ.

Tavane Extensibile 
cu iluminare din 
interior

Tavanele 
extensibile cu 
iluminare LED - o 
oportunitate de a 
crea un design 
interior captivant

Unul dintre cele mai 
convenabile, sigure și 
impresionante tipuri 
de decor cu tavane 
extensibile este lumina 
de fundal LED. O 
bandă colorată 
strălucind cutoate 
culorile curcubeului, 
un tavan complet 
strălucitor, efecte de 
design creativ - toate 
realizate de compania 
noastră.

Bandă LED
Niciunul dintre tipurile de evidențiere a tavanului 
extensibil nu poate fi comparat cu iluminarea benzii 
LED din interior. Acest tip de decor vă permite să 
creați adevărate capodopere: cerul însorit și înstelat, 
efectul unui acoperiș transparent, iluzia de fulgere, 
modele geometrice luminoase - lista este aproape 
nesfârșită. Tavanele cu LED-uri de la Decorstyle - un 
decor complet special care poate transforma chiar și 
o cameră cu aspect obișnuit într-o operă de artă!
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Metode de instalare a 
tavanelor extensibile

Există diferite modalități de montare a 
tavanelor extensibile: harpon, pană și 
agrafă. Fiecare dintre aceste metode de 
montare are propriile avantaje și 
dezavantaje și este utilizată în anumite 
condiții.

Sistemul Harpoon
Prin metoda harponului de atașare 
la foaia de tavan, o bandă specială 
de PVC sub formă de „harpoon” 
este sudată în jurul întregului 
perimetru. Când efectuați lucrări 
de instalare, foaia este înfășurată în 
profil cu o spatulă specială, unde 
este bine fixat, întorcându-se sub 
tensiune.
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Tavanele 3D cu volum 
real sunt create 
folosind cadrul pe care 
este întinsă membrana. 
Oferim următoarele 
cadre:

• valuri;
• cercuri;
• picături;
• arcuri;
• conuri;
• pâlnii;
• arcade;
• suprapunere;
• cuburi;
• flori.

Orice fantezie e posibilă
Există două tehnologii pentru implementarea 
unui tavan 3D:

1. aplicați un desen tridimensional pe pânză
folosind imprimarea foto pe un plotter cu format
mare.

2. pentru a oferi structurii un volum real cu ajutorul
cadrelor speciale - implică îndoirile și tranzițiile
nivelurilor de acoperire.

Firma noastră oferă 
cele mai bune modele 
tridimensionale 
pentru toate tipurile 
de camere. 
Restaurante, cluburi, 
saloane SPA, piscine, 
holuri de birouri și 
hoteluri, apartamente 
și case - fiecare cameră 
va primi un design 
unic și inimitabil, cu 
tavanul extensibil 3D!

Tavane Extensibile 3D

Tavane 3D - volum real
Tavanele 3D extensibile cu un volum real sunt 
mai dificil de instalat, dar și mai eficiente în 
interior. Majoritatea structurilor cu volum real 
fac posibilă ca camera să fie nu numai unică, ci 
și mai atractivă.
Beneficiile efectului 3D
z ascunderea oricăror nereguli ale vechiului

tavan;
z divizarea camerei în zone;
z mascarea sistemelor de comunicare;
z posibilitatea de a instala chiar și într-o

cameră cu reparații gata.
Compania Decorstyle garantează un aspect 
impecabil, cele mai recente și mai originale 
versiuni, materiale de înaltă calitate și fiabilitate 
în implementarea proiectelor. Împreună cu noi 
puteți realiza orice idee, chiar cea mai îndrăzneață 
și mai neobișnuită!



56

Firma noastră oferă 
asistență pentru 
producerea de 
tavane extensibile 
cu imprimare foto 
pe material lucios, 
mat, satinat. Puteți 
utiliza serviciile 
unui designer sau 
puteți alege o 
imagine din 
catalogul nostru de 
imagini

Punem la dispoziția 
clienților noștri o 
gamă completă de 
servicii - de la crearea 
unui proiect de 
proiectare până la 
fabricarea și instalarea 
picturilor de artă. 
Tipărim tavane 
extensibile cu o 
imagine folosind o 
imprimantă de format 
mare pe folie din 
PVC .

Caracteristici
Dimensiuni. Suprafața maximă de 
imprimare foto nu este limitată.
Andocare. Pentru fabricarea acoperirilor 
de sutură, cu o lățime de pânză de 500 cm 
sau mai mult, modelul este împărțit în 
segmente și imprimat pe benzi separate. 
Imagine. Dacă aveți propria poză, 
trimiteți-ne la noi. Experții noștri vor 
stabili dacă imaginea este potrivită pentru 
imprimare și, dacă este necesar, vor 
procesa desenul.

Exemple de imagini pentru tipărire

Tavane Extensibile 
cu imprimare foto

Funcții de imprimare
Experții Decorstyle știu să creeze tavanul 
viselor tale. Prin urmare, vă garantăm:

z Tipărire foto individuală cu un model frumos.
z Cerneală ecosolventă rezistentă la apă. Sunt absolut
sigure pentru sănătate, universale în funcționare.
z Imprimare UV de format mare pe panouri de orice
fel, fără cusătură până la 5 metri lățime.
z Claritate foto perfectă (rezoluție 1440 dpi).
z Producție în 3 - 10 zile. Ai nevoie mai repede?
Stabilim detaliile la telefon
z Funcționarea tavanului timp de 50 de ani (garanție
pentru materiale 10 ani) în stare curată.

16
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Beneficii
Structurile de tensiune cu mai multe niveluri 
afectează favorabil percepția vizuală a camerei. 
Folosind un sistem în trepte sau tavane cu mai 
multe niveluri, puteți:

z împărți camera în zone, ceea ce este deosebit de
important pentru camere duble;
z ascunde comunicările fără a coborî nivelul
tavanului principal;
z extinde vizual camera;
z pentru a face o cameră cu formă neregulată mai
uniformă și mai familiară.

Tavane Extensibile 
pe mai multe nivele

Pe baza structurilor 
din aluminiu. Rame 
iluminate 
perimetrale. 
Implementarea 
oricărei arhitecturi

Gama noastră are 
tot ce ai nevoie 
pentru a crea 
tavane extensibile 
pe mai multe 
niveluri. Puteți 
utiliza serviciile 
unui designer, 
cumpărați 
matrerialul și 
profile și 
accesorii de la 
noi.

Posibilități nelimitate
z tavane cu două, trei și patru niveluri;
z structuri închise cu tranziție directă sub formă de
pătrat, un dreptunghi, un romb cu colțurile rotunjite;
z sisteme de tranziție curbe - cerc, oval, picătură și
alții;
z o combinație de mat și lucios sau oricare combinație
originală de texturi;
z posibilitatea de iluminare a tavanului.
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Profil PL-75
Folosind profilul PL75, tranziția de nivel a 
structurii de aluminiu poate fi rectilinie și 
curbată.

Profil NP-5
În combinație cu profilul NP5, o structură 
cu tranziția nivelului rectiliniu și 
curbiliniar și iluminare inter-nivel.

Profil PP-75
La instalarea tavanelor cu mai multe niveluri 
se folosește un profil pentru o tranziție 
dreaptă a nivelului PP75.

Profiluri de fixare pentru 
tavane extensibile pe două 
niveluriП рофиль КП-4000

Credința că un tavan 
frumos ar trebui să aibă o 
suprafață perfect plană 
este depășită fără speranță. 
Modelele pe mai multe 
niveluri, texturile și 
culorile combinate, 
formele neobișnuite sunt 
relevante. Realizarea unor 
astfel de oportunități 
permite utilizarea 
diferitelor profiluri pentru 
tavane pe mai multe 
niveluri.
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Decupajele de pe una dintre membrane, 
proiectate sub forma unui model abstract 
sau destul de tematic, creează un interior 
de neuitat. Utilizarea de iluminat bine 
conceput și profesional poate îmbunătăți 
impresia unui tavan sculptat, poate crea 
confort și dispoziție în casa ta.
Puteți alege orice imagine din catalogul 
nostru sau să vă oferiți propriul design. 
Desenele pot fi combinate, înmulțite și 
scalate.

Tavanele 
perforate -
reprezintă o 
combinație
pânză cu 
decupaje și 
membrana 
solidă aranjate 
împreună
sau separat.
Apply este o nouă 
generație de tavane 
extensibile. O 
caracteristică a acestor 
tavane este plasarea 
decupajelor decorative pe 
una dintre membrane. 
Tehnologia tavanelor 
extensibile sculptate 
Apply vă permite să 
proiectați un tavan într-
un mod complet nou și să 
îl transformați într-un 
decor creativ.

Apply este o 
tehnologie care vă 
permite să creați 
capodopere reale în 
decorul tavanului

Ce sunt tavanele 
perforate?

zSuprafata perfect 
plată; 
zDesign unic;
zInstalare rapidă;
zVentilarea prin 
tavan; 
zPosibilitatea 
instalării a cinci 
opțiuni de montare 
diferite.

Principalele 
avantaje ale 
tavanelor 
perforate:

Tehnologia 
folosită
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... și peste 150 imagini!

Catalog  
pentru 
tavane 
perforate

Catalogul nostru este 
actualizat constant cu 
noi opțiuni. Oricare 
dintre imagini este 
adaptat de designerii 
noștri la dimensiunea 
camerei tale, fără 
pierderi de calitate. 
Puteți oferi propriul dvs. 
desen și, veți obține un 
tavan cu propriul design!
Puteți vedea lista 
completă a imaginilor 
noastre pe decorstyle.ro
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Capacitățile 
tavanelor perforate
Tehnologia Apply oferă oportunități unice pentru activități de 
decorare și design interior. Tavanele extensibile cu decupaje - 
este o modalitate complet nouă de:

Creare tavan de design personalizat

Decorare tavan cu un design ușor

Realizare a unei structuri cu mai multe niveluri cu efectul 

volumului tridimensional

Găsire soluții pentru ventilație

Posibilitatea de a face „confetti” este o noutate unică a tavanelor 

perforate.

Ascunderea defectelor tavanului vechi;

Zonarea camerei după cum este necesar.

Profitați de oferta noastră și 
descoperiți noi posibilități de 
design interior cu ajutorul 
tavanelor extensibile 
decupate!

Tavane perforate
Dealeri și Clienți
Decorstyle în calitate de 
distribuitor, instalează tavane 
extensibile perforate la un 
cost accesibil, fără plăți 
suplimentare. Pentru 
companiile de construcții, 
antreprenori și alți dealeri - 
prețuri speciale en-gros.
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Masurare precisă
• Se deplasează

măsurătorul la dvs.
• Stabilim o oră

convenabilă
• Măsurători

profesionale și
consultație

Cultura muncii
• Muncă eficientă
• Organizarea

locului de muncă
• Disciplina

tehnologică

Montare sigură
• Cilindri de

instalare
compozit

• Materiale cu
certificare

• Respectarea
siguranței

Montarea tavanelor

• Putem onora comanda dvs. în
3-14 zile, după momentul
confirmării comenzii, în funcție
de complexitate;

• Tavane ecologice, sigure. De mai
mulți ani colaborăm direct cu
furnizori străini de încredere;

• Calitate impecabilă. Materialul
este fabricat cu o tehnologie
inovatoare cu harpoon;

• Selecție uriașă de tavane (mai
mult de 350 de articole). La noi
puteți comanda tavane într-un
singur nivel, două și mai multe
structuri de nivel, precum și
know-how -sisteme volumetrice
3D.

• Garanție. Oferim o garanție de 10
ani pentru calitatea cusăturilor și 
vopselelor și un an pentru 
lucrările de instalare.

• Cost favorabil. Oferim clienților 
noștri un cost favorabil pentru 
instalare tavanului.

Beneficiile 
colaborarării cu noi

Cum instalăm tavane extensibile:

Garanție:

• Garantie pentru
membrana
extensibilă  15 ani 

• Garantie pentru
instalare 1 an

• Serviciu gratuit
postmontare 3 ani

Cum să comanzi un 
tavan extensibil

Instalarea structurilor din material PVC 
din lateral pare simplu și ușor. De fapt, 
instalarea unui tavan extensibil este un 
proces complex în care inexactitățile și 
erorile sunt inacceptabile. Doar 
instalarea profesională vă va proteja în 
mod sigur de probleme. Veți primi o 
lucrare de înaltă calitate și sigură, 
servicii post-vânzare și consultări 
online. Și cel mai important - puteți 
conta întotdeauna pe sprijinul și pe 
atitudinea noastră prietenoasă.
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• lipsa lucrărilor
pregătitoare

- nu este necesară aplicarea
unui grund pe suprafața
bazei cu finisarea
ulterioară;

• fără articulații -
cusăturile sunt absente
sau mascate cu pricepere;

• durabilitate - atât
panourile de perete cât și
memebrana extensibilă
vor arăta perfect timp de
câteva decenii.

Firma noastră oferă 
tipuri de decor 
exclusiviste, frumoase și 
practice. Vom ajuta la 
crearea interiorului la 
care ați visat, dar nu s-a 
putut transforma în 
realitate.

Metode de 
decorare a 
pereților
z Pereții extensibili -
creează o suprafață
perfect uniformă și se
pot afișa orice model.
Prin iluminarea
pereților de tensiune cu
lămpi cu LED și
panglici, puteți crea
tablouri uimitoare.

z Fototapet - o soluție
rapidă pentru a pune pe
perete orice imagine
care îți place.

Oferim soluții 
inovatoare pentru un 
design interior frumos și 
de calitate.

Decorul 
pereților

Avantajele 
decorului pentru 
perete 



Montare rapidă, 
capacitatea de a 
ascunde 
comunicațiile, o 
suprafață inegală sau 
de a schimba 
geometria spațiului - 
aceasta este doar o 
mică parte din 
avantajele pereților 
extensibile. Noua 
metodă de finisare vă 
permite să uitați de 
toate dificultățile de 
reparație și în câteva 
ore să vă bucurați de 
un design interior 
magnific.

Montarea pereților extensibili
Firma noastră oferă tehnologii 
inovatoare pentru reparații. Instalarea 
pereților extensibili diferă semnificativ de 
orice altă lucrare de finisare și oferă 
următoarele avantaje:
z suprafață perfect plană fără nivelarea bazei;
z instalarea în doar câteva ore;
z lipsa lucrărilor pregătitoare îndelungate;
z reparații fără resturi de construcție și

reparații obositoare.

Acest tip unic de decorațiune este 
convenabil pentru orice cameră, indiferent 
dacă este o clădire veche, cu pereți inegali 
sau o clădire de apartamente nouă, care se 
va micsora în continuare. 

În proiectele 
firmei noastre 
sunt utilizate 
diferite materiale 
și tehnologii de 
design și decorare. 
În fiecare caz, 
aceasta este o 
lucrare 
individuală, 
rezultatul fiind un 
interior luminos și 
elegant.

Pereți extensibli

Beneficii
Nu numai instalarea rapidă este un 
beneficiu prin această metodă 
inovatoare de finisare. Pereții 
extensibili dintr-un apartament, o 
casă sau o clădire comercială au mai 
multe calități pozitive:

z material ecologic;
z capacitatea de a ascunde comunicațiile,
zgomotul;
z etanșare la apă;
z acoperire antistatică care respinge praful;
z capacitatea de a crea o cameră separată
fără permise speciale și lucrări de construcție
obositoare;
z durată de viață lungă - mai mult de 20 de
ani.

24
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Caracteristici
Este foarte dificil să creezi un interior unic 
care să transforme o cameră obișnuită într-o 
operă de artă. Sarcina este mult simplificată 
dacă utilizați pereți extensibili cu imprimare 
foto, iluminare de fundal sau alte efecte.
Pentru a crea un interior elegant și original, 
vă oferim:
z pereți extensibili cu iluminare;
z combinație de culori și texturi;
z tipărirea oricărei fotografii;
z imagini 3D

Oportunități uriașe pentru crearea unui decor 
creativ - atât pentru cei care doresc să modifice 
rapid și eficient pereții din apartamentul lor, cât 
și pentru designeri profesioniști care caută 
constant idei noi.

Designul pereților 
extensibili

Fiabilitate, 
siguranță, 
durabilitate, 
rezistență - 
principalele 
caracteristici ale 
materialelor 
utilizate

Pereții extensibili 
sunt realizați, în 
majoritatea 
cazurilor, dintr-o 
peliculă de 
contracție specială 
din PVC. Aceste 
panouri, ca și în 
cazul tavanelor 
suspendate, pot fi 
de diferite texturi și 
culori, pot fi 
decorate 
suplimentar cu 
iluminare, grafică, 
imprimare foto etc.

Idei pentru design
Cea mai tare idee de design pentru pereții 
extensibili aparține pereților extensibili cu 
imprimare foto. Aceasta este, fără îndoială, 
cea mai populară metodă de finisare. Are o 
mulțime de avantaje și un număr nelimitat de 
opțiuni de proiectare.  
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Puteți alege o 
imagine potrivită 
pentru suprafața 
iluminată din 
catalogul nostru

Ce sunt pereții iluminați
Posibilitatea utilizării structurilor luminoase nu 
se limitează la tavane iluminate. Acestea pot fi 
instalate nu numai în spațiul tavanului, dar, de 
asemenea, realizează ideile originale ale 
arhitecților și designerilor într-un plan vertical 
- creând pereți iluminați.
Pereții ilumnați sunt un mod original care 
poate schimba semnificativ designul locuinței 
dvs. și vă permite să implementați cele mai 
complexe proiecte.

Pereți iluminați de la 
Decorstyle
Sistemele noastre de profil pentru 
structuri iluminate vă permit să vă 
integrați în orice nișă și deschidere. Acest 
lucru face posibilă crearea de interioare 
complet uimitoare, care pot face spațiul 
unic.
Posibilitățile sunt nesfârșite, ceea ce vă 
permite să schimbați rapid algoritmii de 
lucru în conformitate cu sarcinile de 
rezolvat.
Pereții iluminați pot fi realizați sub orice 
formă și orice dimensiune. Gama noastră 
de pereți iluminați include soluții 
decorative sau acustice. Selecția uriașă de 
culori, materiale și forme vă permit să 
creați lucruri fantastice în interior.

Domeniul de 
aplicare
• în birouri;
• în zonele de
agrement;
• la întreprinderile
de alimentație
publică;
• în centre
comerciale și de
afaceri;
• în magazine;
• în saloanele de
înfrumusețare;
• în cluburi sportive

Pereți iluminați
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Crearea 
individuală de 
fototapet 
garantează un 
design elegant 
oricărui interior.
Producem 
fototapet de 
înaltă calitate cu 
o lățime de până
la 3,2 metri. Ca
imagine, puteți
alege orice
imagine, chiar
tridimensională
(3D).

Caracteristici tehnice
Fototapetul la comandă poate fi realizat 
în lățimi de la 130 cm la 320 cm. Textura 
lor va fi diferită în funcție de baza aleasă. 
Noi oferim:
z produse din vinil pe hârtie;
z cu acoperire acrilică cu un singur strat și cu

două straturi.
Orice imagine pentru fototapet

Cum să alegi un fototapet 
pentru perete?
Fototapetul este una dintre cele mai 
practice metode de a decora pereții și a 
decora interiorul. Alegeți cu ușurință 
finisajul care se încadrează perfect în 
designul dvs.

Pentru a crea un efect 3D, designerii noștri 
selectează o imagine de înaltă calitate și de 
înaltă rezoluție. Efectul tridimensionalității 
și prezenței reale este creat de către echipa 
noastră. Ca urmare, orice design pare atât de 
realist încât senzația unui spațiu închis 
dispare.

Fototapet pentru 
dvs. de înaltă calitate. 
În compania noastră, 
comenzile sunt 
executate cât mai 
curând posibil. 
Se folosesc numai 
materiale certificate.

Fototapet
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