Produkty
Podrobnosti
Šití
Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe
velký důraz na přání zákazníka.

Akustické materiály
Nabízíme řadu řešení pro odzvučení prostor, například řadu sametů s akustickým atestem,
Akustické sandwiche a speciální akustické stěny a jiné materiály.

Taneční povrchy
Profesionální taneční povrchy (baletizoly) pro všechny druhy tance, show povrchy, povrchy
pro veletrhy, studia, taneční studia a další.

Jevištní technika
V oblasti jevištní techniky nabízíme motory té nejvyšší kvality se všemi potřebnými
certifikáty bezpečnosti, kolejnicové systémy vysoké kvality a další jevištní techniku.

Show & Design
Nová sekce Show & Design, se zaměřuje na luxusní eventové akce, hotely, reprezentativní
sály a moderně zaměřené stavby. Našim cílem je nabídnout moderní a zároveň luxusní
sortiment.

Samety
Staré vzory sametů
Dříve bylo běžné, že samety byly vyvzorované, to stejné vám nabízí i naše společnost. Mimo
pár standardních vzorů dokážeme vytvořit jakýkoliv vzor na zakázku.
Napište si o řešení.

Běžné samety
Objevte bohaté řady lehčích až středně těžkých sametů vhodných pro běžně použití pro
opony, horizonty nebo šály. Tato kategorie také obsahuje akustické samety!

Luxusní samety
Luxusní řada sametů obsahuje samety té nejvyšší kvality, kde můžeme vidět samety gramáže
nad 500 g/m2. S tímto sametem zcela jistě zazáříte, jedná se o high end mezi samety. Vhodné
do reprezentativních síní anebo do velkých divadel, kde dáte najevo honosnost a exkluzivitu.
Standardem je certifikace B1.
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Samety vhodné pro čalounění
Tyto samety jsou zvláště vhodné pro čalounění a potažení vašich sedaček anebo jako další
prvky vašeho interiéru. Nabízíme širokou řadu barev. Samety vlastní certifikace až do výše 50
000 Martindale.

Akustické materiály
Nabízíme řadu řešení pro odzvučení prostor, například řadu sametů s akustickým atestem,
akustické sandwiche a speciální akustické stěny. Některé z těchto materiálů mají nejen
akustické vlastnosti, ale i zcela zatemňovací schopnost, dokáží 100% zatemnit prostory,
například pro potřeby projekce nebo rozdělení vícefunkčních hal. Vytváříme optimální řešení
dle vašich potřeb. Tyto materiály mají certifikace s vysokými hodnotami zvukové absorpce a
splňují požárně bezpečnostní požadavky.
Máte krásnou stavbu, ale špatnou akustiku? Máte sál, který je honosný, ale na zvukové řešení
prostoru nikdo nemyslel? Pokud ano, jsme tady právě my. Stále více klientů vyhledává řešení,
které se snaží vyhnout stavebním úpravám, aby se zlepšili akustické podmínky. Nemusíte
hned provádět složité stavební úpravy, které by měnily dispozici, nebo narušovali původní
architekturu stavby.
Trocha příkladů problémů z praxe.
1) Klient si nechal postavit krásnou stavbu s výraznými designovými prvky, nicméně na
akustiku se nemyslelo.
2) Společnost potřebovala odhlučnit kancelářské prostory, které narušoval hluk z blízké
dálnice
3) Multifunkční sál, splňoval vše, co měl, až na roztříštěnou akustiku
4) Město vlastnící kulturní sál, kde díky velkému prostoru a velkým oknům byl zvuk zcela
zničující pro kapely a žádné kulturní akce zde neměli takovou kvalitu, jakou by si místní
obyvatelé a pan starosta představovali.
Řešení?
Přestavba není hned nutná, stačí použít naše samety nebo akustické řešení v podobě
kombinace látek. Proč zrovna látky? Pokud má látka chlup, tedy vlas, sama o sobě je
akusticky účinná.
Konkrétně?
Naše řešení jsou většinou pomocí těžkých sametů anebo akustických sandwichů, které
tvoříme na míru.
Co můžete od takového řešení čekat?
Zlepšení na min. úrovni 50-60 %.
Údržba?
Velice jednoduchá, ve většině případů stačí látku vysát nebo vyprat a může sloužit další
období.
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Certifikace?
Tyto materiály mají certifikace s vysokými hodnotami zvukové absorpce (akustická hodnota
alfa až 0,8, tedy vysoká hodnota) a splňují požárně bezpečnostní požadavky na úrovni B1 (ta
nejžádanější).
Máte podobný problém?
Napište si o řešení.
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Prodotti
Dettagli
Cucitura
La nostra società cuce sipari e altre tende direttamente su misura dell´ambiente, poniamo
l´accento sul desiderio del cliente.

Materiali acustici
Offriamo una gamma di soluzioni per l´insonorizzazione dell´ambiente, per esempio una
gamma di velluti con il test acustico, sandwiche acustici e le pareti speciali acustiche e altro
materiale.

Superfici da ballo
le superfici professionali da ballo (piste da ballo) per tutti i tipi di ballo, superfici per
spettacoli, per fiere, studi, scuole di ballo e così via.

Tecnologia di palcoscenico
Nel settore della tecnologia di palcoscenico offriamo motori della suprema qualità aventi ogni
certificato necessario di sicurezza, sistemi di guide di alta qualità e altra tecnologia di
palcoscenico.

Show & Design
La nuova sezione Show & Design è indirizzata agli eventi di lusso, alberghi, sale prestigiose e
edifici moderni. Il nostro obiettivo è di offrire un assortimento moderno e lussuoso.

Velluti
Modelli di velluti d´epoca
In precedenza era comune che i velluti erano a motivi, lo stesso Vi offre la nostra società. Al
di fuori di alcuni motivi standard riusciamo a creare qualsiasi motivo personalizzato
sull´ordine.
Scrivete ci di avere soluzioni.

Velluti convenzionali
Scoprite una ricca gamma di velluti da quelli leggeri a quelli in media pesanti , adatti per un
uso comune per sipari, orizzonti o tende. Questa categoria comprende pure velluti acustici !

Velluti di lusso
La gamma di lusso di velluti comprende i velluti di altissima qualità, in cui possiamo vedere i
velluti di grammatura sopra 500 g/m2. Con questo velluto sicuramente brillerete, si tratta di
high end tra i velluti. Adatti nelle sale rappresentative oppure nei grandi teatri, dove fate
vedere lo splendore e l´esclusività. La certificazione B1 è standard.
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Velluti adatti per tappezzeria
Questi velluti sono adatti soprattutto per la tappezzeria e il rivestimento delle Vostre poltrone
oppure come altri elementi del Vostro spazio interno. Offriamo una larga gamma di colori. I
velluti sono certificati entro 50 000 Martindale.

Materiali acustici
Offriamo una gamma di soluzioni per l´insonorizzare gli ambienti, per esempio una gamma di
velluti aventi un certificato acustico, gli sandwiche acustici e le pareti speciali acustiche.
Alcuni di questi materiali hanno non solo le proprietà acustiche, ma pure una capacità di
oscuramento totale, riescono a oscurare gli spazi a 100%, per esempio per le necessità di
proiezione oppure per dividere le sale multifunzionali. Creiamo soluzioni ottimali in base alle
Vostre necessità. Questi materiali hanno il certificato con alti valori di assorbimento sonoro e
soddisfano i requisiti di sicurezza antincendio.
Avete un bell´edificio, ma con l´ acustica insoddisfacente? Avete una bella sala, ma nessuno
aveva pensato alla soluzione sonora? Se è così, ci siamo noi. Sempre piú clienti cerca una
soluzione senza dover eseguire delle complicate modifiche edili per migliorare le condizioni
acustiche. Non è necessario che facciate subito delle modifiche complicate che cambierebbero
la disposizione o l´architettura originale dell´edificio.
Alcuni esempi pratici.
1) Un cliente si è fatto costruire un bell´edificio con begli elementi architettonici, però
senza aver pensato all´acustica.
2) La società aveva bisogno di insonorizzare gli uffici, in cui si sentiva il rumore del
traffico dell´autostrada vicina.

3) Sala multifunzionale, soddisfa ogni esigenza , solo aveva l´acustica frammentata
4) La città possedeva una sala di cultura, in cui grazie alle grandi finestre e a grande
spazio il suono era abbastanza devastante per le orchestre e gli eventi culturali non
avevano il valore che aspettavano i cittadini e il sindaco.

Soluzione?
La ricostruzione non era necessaria, bastava usare i nostri velluti oppure una combinazione di
tessuti. E perché proprio tessuti? Se la stoffa ha pelo, da sola è acusticamente abbastanza
efficace.
In particolare?
Le nostre soluzioni sono principalmente con l´applicazione di velluti pesanti oppure degli
sandwich acustici, creati su misura.
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Che cosa si può aspettare da una soluzione del genere?
Un miglioramento al livello minimo di 50-60 %.
Mantenimento ?
Molto semplice, in maggior dei casi basta un passaggio con l´aspirapolvere oppure un
lavaggio e può servire ancora per un altro periodo.
Certificato?
Questi materiali hanno il certificate con valori alti di assorbimento ( il valore acustico alfa
fino a 0,8, quindi il valore alto) e soddisfano i requisiti di sicurezza antincendio al livello B1 (
il piú richiesto).
Avete un problema simile?
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