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ŚCIANY
mało- i wielkoformatowe są ozdobą każdego wnętrza zarówno w 
przestrzeni komercyjnej, publicznej jak i prywatnej. W przeciwień-
stwie do tradycyjnych rozwiązań są bardzo trwałe i osiągają płasz-
czyznę nawet do 250 m2 (bez spoin!).

PANELE ŚWIETLNE, AKUSTYCZNE I DEKORACYJNE
to nowatorskie rozwiązanie, łączące funkcjonalność, estetykę i ko-
rzystną cenę. DPS TRENDERO®  pozwala na tworzenie wielkofor-
matowych obrazów, również akustycznych i podświetlanych. Pa-
nele na bazie materiałów tekstylnych mogą również pełnić funkcje 
reklamowe lub informacyjne.

ŚCIANKI DZIAŁOWE AKUSTYCZNE I DEKORACYJNE 
to produkt przeznaczony do pomieszczeń, w któ rych wymagana jest 
izolacja akustyczna przebywających tam osób i miejscowa, celowa-
na likwidacja pogłosu akustycznego (np. biura typu open space). 

Materiały tekstylne w systemie DPS TRENDERO®

DPS TRENDERO® to eleganckie materiały tekstylne do dekoracji ścian i sufitów. Wybierając je, zyskujesz nie 
tylko atrakcyjny wygląd pomieszczenia, ale również poprawę akustyki wnętrza i brak spoin nawet do 250 m2. 
Dodatkowym atutem jest szybki i czysty montaż. 

SUFITY
wykończone materiałami tekstylnymi TRENDERO® posiadają wiele 
zalet estetycznych i funkcjonalnych: są atrakcyjne wizualnie, lekkie, 
poprawiają izolację termiczną wnętrza,  pochłaniają niechciany po-
głos i nie pękają pod wpływem osiadania budynku.



Dzięki swojej strukturze splotu o różnym kształcie i głębokości, materiały tekstylne charakte-
ryzują się bardzo dobrymi wartościami współczynnika pochłaniania dźwięku w zakresie śred-
nich i wysokich częstotliwości. W połączeniu z materiałem wygłuszającym, osiągają bardzo 
dobre parametry wygłuszenia pogłosu: αw= 0,9 (klasa akustyczna A). Wysoka efektywność 
akustyczna w połączeniu z atrakcyjnym wyglądem sprawia, że znajdują szerokie zastosowanie 
w pomieszczeniach użyteczności publicznej oraz w przestrzeniach biurowych.

POPRAWA AKUSTYKI WNĘTRZA

Co zyskujesz wybierając TRENDERO DPS?

ELEGANCKIE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
Tekstylia w naszej ofercie wyróżniają się szlachetną, matową strukturą. Naszym klientom ofe-
rujemy materiały w różnych odcieniach bieli, a także czarny, materiał typu „blackout” (bloku-
jący światło) oraz materiał półprzezroczysty, przeznaczony do podświetleń. Każdy z tych ma-
teriałów można za drukować dowolnym kolorem lub grafiką. Technologia DPS TRENDERO® 
pozwala projektować pokrycia ścian i sufitów, panele ścienne i sufitowe, a także systemy 
wystawiennicze i banery.

SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA

CERTYFIKATY
Spełniamy wszystkie normy określone w europejskim prawie budowlanym. Nasze materiały 
posiadają certyfikat CE, klasę emisji lotnych związków organicznych (VOC) A+ i klasę ognio-
wą B-s1,d0. Materiały o wysokich wartościach współczynnika absorbcji dźwięku spełniają 
wymogi prawa budowalnego w zakresie likwidacji pogłosu w pomieszczeniach użyteczności 
publicznej i w budynkach prywatnych. Układy akustyczne z powodzeniem uzyskują αw=0,9 i 
klasę akustyczną A.

Montaż ściany czy sufitu tekstylnego jest niezwykle prosty i szybki. Instalacja kilkunastu m2 

powierzchni trwa zaledwie kilka godzin i, co ważne, nie generuje brudu. Materiały tekstylne 
montuje się na zimno (bez używania nagrzewnicy). W zależności od systemu, można je insta-
lować samemu lub zlecić montaż wykwalifikowanemu instalatorowi DPS.

Materiały w systemach  DPS TRENDERO® spełniają wszystkie wymagane prawem budowlanym certyfikaty 
bezpieczeństwa. Architekci i projektanci wnętrz na całym świecie od lat stosują je w swoich realizacjach pry-
watnych, komercyjnych i publicznych.



KIEDY WYBRAĆ SYSTEM DPS TRENDERO?

• rozmiar płaszczyzny: do 250 m2 (szerokość do 5m)
• montaż: montaż bezszczelinowy w profilu PVC w kolorze białym lub czarnym, z rantem o szerokości 8 mm. 
• kształt: możliwość uzyskania kształtów prostych i skomplikowanych (np. łuki, fale)
• instalacja urządzeń: możliwość instalacji dowolnych urządzeń ściennych lub sufitowych, tj. wyłączniki, gniazda czy oświetlenie
• łatwość montażu: stosunkowo łatwa instalacja przy użyciu szpatułki, wymaga minimalnego doświadczenia.
• demontaż wymaga wymiany powłoki tekstylnej na nową. Profile są przeznaczone do 3-krotnej instalacji materiału.

DPS TRENDERO®

System harpunowy, w którym materiał tekstylny jest 
instalowany bezpośrednio w profilu PVC ściennym lub 
sufitowym.

System DPS Trendero to dwa profile montażowe: 
 

TR PEPLX - profil ścienny do montażu na powierzchni ściany - w kolorze białym lub czarnym.
TR PPLX - profil zaprojektowanty do montażu na powierzchni sufitu - w kolorze białym lub czarnym. 
                  Profile można nacinać w celu uzyskania krzywizny (łuki, koło). Minimalny możliwy do uzyskania promień to 20 cm.

 
Profile wykonane są z lekkiego PVC i przenaczone są do montażu systemu bezharpunowego sufitów i ścian Trendero. Profile są 
dedykowane dla materiałów tekstylnych z gamy Trendero, ale stosowane mogą być również z powodzeniem z wszystkimi foliami 
z oferty DPS w wersji bez harpunów instalacyjnych. Jego zaletą jest możliwość wyginania, w celu dokładnego dopasowania do 
powierzchni montażu. Dzięki miękkiemu PVC najmniejsza szczelina między profilem, a ścianą zostaje zakryta.



TRENDERO DPS W2W®

KIEDY WYBRAĆ SYSTEM DPS TRENDERO W2W?

• rozmiar płaszczyzny: do 30 m2 w pionie (ściana lub panele ścienne) i 5 m2 w poziomie (sufit lub panel sufitowy)
• montaż: Widoczna krawędź profilu aluminiowego to zaledwie 1,3 - 2 mm. Można go anodować lub malować proszkowo.
• kształt: możliwość uzyskania kształtów prostych, tj. kwadrat, prostokąt lub koło.
• instalacja urządzeń: można zainstalować dowolne urządzenie ścienne lub sufitowe np. wyłączniki, gniazda czy oświetlenie
• łatwość montażu: bardzo łatwa instalacja bez użycia narzędzi, nie wymaga doświadczenia.
• demontaż: powłokę można wielokrotnie demontować i montować ponownie w tym samym profilu. 

System, w którym materiał tekstylny jest obszyty har-
punem PVC i instalowany w aluminiowych profilach 
ściennych, sufitowych lub samonośnych z kolekcji DPS 
Wall2Wall.

System DPS Trendero W2W to sześć profili montażowych: 

A 01 W2W - profil ścienny do montażu na powierzchni ściany
A 02 W2W - profil zaprojektowanty do montażu na powierzchni sufitu
A 03 W2W - ścienno-sufitowy profil separacyjny
A 04 W2W - ścienno-sufitowy profil z możliwością instalacji LED

Profile wykonane z aluminium, dedykowane dla materiałów tekstylnych TRENDERO W2W oraz do wszystkich produktów DPS 
w systemie Wall2Wall. Profil można anodować lub pomalować proszkowo na dowolny kolor RAL. Profile mogą być stosowane 
zarówno do instalacji membran PVC jak i tekstylnych. 

 A 05 W2W* - profil do tworzenia paneli świetlno-dekoracyjnych
A 07 W2W* - profil do tworzenia paneli świetlno-dekoracyjnych
PSN 91.45 - profil do tworzenia paneli świetlno-dekoracyjnych

*Profil można giąć w celu uzyskania krzywizny (łuki, koło). Minimalny możliwy do uzyskania promień to 20 cm.
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