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GRUPA DPS to istniejąca od dwudziestu lat marka, stanowiąca symbol 
-

nych DPS®, kasetonów LAKO®, stworzyliśmy również najnowocześniejszy 

Tysiące architektów i dystrybutorów w ponad 70 krajach świata zaufa-
ło naszej marce, o czym mogą zaświadczyć liczne nagrody za „Produkt 
Roku”, zdobywane przez nasze produkty pod każdą szerokością geogra-

-

rozwiązania spełniają najwyższe światowe standardy jakości oraz normy 
bezpieczeństwa. To właśnie te cechy, a także niezwykle wysoka łatwość 

-

ofertę, dopasowaną do potrzeb każdego Klienta.

Z DUMĄ PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU NASZ WSZECHŚWIAT – DPS®

The GROUP DPS  DPS Group is a family run company, with over twenty 
years experience, that’s become a symbol and a trademark for the highest 
quality in interior design. We are the world’s leading brand in comercial 
manufacturing of DPS® stretch ceilings, LAKO® kofer ceilings and seamless 
WALL2WALL® stretch ceilings. 

Thousands of architects and distributors from over 70 countries worldwi-
de have already entrusted our brand and our extraordinary products. This 

as “Product of the Year’”, received by our stretch celing around the world. 

thousands of square meters of celiings, and our cofers and special tailor-made 

These key features of our stretch ceilings, combined with quickness and sim-

cannot bring to real life. 

WE ARE EXTREMELY PROUD TO WELCOME YOU 
TO OUR WORLD – DPS® WORLD.

GRUPA DPS / The GROUP DPS

mierzymy wysoko 
/ we measure high

Nasze sufity i ściany pomagają przełamać wszystkie 
ograniczenia przestrzenne. Oferujemy naszym Klientom 
możliwość wykreowania unikalnych przestrzeni, perfek-
cyjnie dostosowanej do ich potrzeb i wymagań. Tworzy-
my sufity na miarę XXI wieku.

Our stretch ceilings and wall solu�ons help overcome 
and break the rules and limita�ons of interior 
designing. We offer to our clients the possibility of 
crea�ng unique spaces ideally customized and finished 
to their individual needs and requirements. 

We create ceilings of the XXI century.

Mierzymy wysoko / We aim high 

Dyrekcja DPS® / DPS® Board of Directors  

Dyrektor ds. Finansowych
/ Finance Director

Agnieszka Przybylska-Otremba

Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych
/ Technical Director

Błażej Mazurek
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DPS® Stretch Celing 

of the more commonly known suspended celing. Thanks to it’s 

itself to various roles and purposes. It can become a tool and a 
way to alter any interior space, lower a high ceiling or hide the 

be incorporated in the ceiling. Our stretch ceiling will last many years 

is an absolute must. 

All DPS® Stretch Ceilings are 100% recyclable and made 
accordingly to the most rigorous standards. All materials we use 

quality and safety measurements.  

– Nowoczesny design, który upiększy twój świat. 

-

dowolnie modelować każdą przestrzeń, obniżając zbyt wysokie 

-
nież specjalne rozwiązania, dzięki którym instalacja systemów 
świetlnych, lamp halogenowych, wentylacji, tryskaczy i innych 
urządzeń jest bardzo łatwa i nie wymaga dodatkowych wzmoc-

się pary wodnej, a jedną z ich najbardziej unikatowych cech jest 
ogromna łatwość konserwacji.

-
mieszczeniach użyteczności publicznej oraz domach prywat-
nych, wykorzystuje się je również wszędzie tam, gdzie wyma-
gana jest bezwzględna czystość i sterylność. Wszystkie powłoki 
DPS® spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa, poświadczone 

/ stretch ceilings

Mieszkanie prywatne / Private
Lędziny - Polska / Poland
real. DPS Polska
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/ stretch ceilings

DPS STRETCH CEILINGS systems renew and renovate all types of interior 

sprayed in various colors according to the color of your DPS ceiling.

DPS SUFITY NAPINANE to doskonały sposób na szybkie i estetyczne wy-
remontowanie każdego typu wnętrza. Powłoka DPS jest wtedy napinana 

System DPS STANDARD jest prosty, szybki i czysty w montażu. Jest to sys-
tem w pełni ekonomiczny i nie wymaga przy tym zbędnych przygotowań 
pomieszczenia.

Kształt -
we, a także pionowe sięgające do powierzchni podłogi. Wszystko zależy od odpowiedniego montażu elementów konstruk-

Sterylność -
nych warunkach eksploatacji należy go przeczyścić co 5/7 lat. Utrzymanie go w idealnym stanie jest łatwe i nie powoduje 

 
a w szczególnych przypadkach, gdzie wymagany jest najwyższy stopień czystości można używać sterylizatora pary wodnej.

Nieprzemakalność
od wewnątrz pomieszczenia, a także nie pozwala na przenikanie wilgoci i wody z zewnątrz, zabezpieczając w ten sposób 
wnętrze przed zalaniem i zawilgoceniem.

Antystatyczność -
-

wierzchni nie kondensuje się para wodna, przez co jest idealnym rozwiązaniem w łazienkach, basenach i kuchniach.

Akustyka
natomiast aby uzyskać podwyższone parametry wyciszenia pomieszczenia należy zastosować materiał z mikroperforacją.

Bariera termiczna
dachem, jednakże dla polepszenia wskaźników izolacji termicznej stosuje się materiał pomocniczy.

Montaż – szybki i nieskomplikowany, nie powoduje zatrzymania aktywności remontowanego pomieszczenia.

Using DPS STRETCH CEILINGS

Colors & textures 

Shape

Cleanness  
and water in order to clean and refresh sheets every 5-7 years.

 – DPS ceiling planes are completely waterproof.

 

-
terials to reach required parameters.

Thermal Barrier

 – Quick & clean.



12 13

DPS® Stretch Ceiling – the easiest and quickest way to give 
your room an unique character and exclusive feel.  

SUFITY NAPINANE DPS® – najlepszy sposób na błyskawiczne 
nadanie niepowtarzalnego charakteru każdemu remontowa-
nemu wnętrzu. 

Szybki, prosty i czysty montaż. Gotowe rozwiązanie nie wyma-
gające żadnych dodatkowych przygotowań.

Zakład pogrzebowy Walicki / Funeral Walicki
Bytom - Polska / Poland
real. Mastergips

/ stretch ceilings
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Mieszkanie prywatne / Private
Quebec - Kanada / Canada
real. Mr. Canada

Mieszkanie prywatne / Private
Rzym - Włochy / Rome - Italy
real. Tensocielo / DPS Italia

Mieszkanie prywatne / Private
Lubliniec - Polska / Poland
real. ASECO 
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Denver leather shop 
Izmir - Turcja / Turkiye
real. DPS Turkiye

The City Pavilion
Londyn - Wielka Brytania / London - UK
real. Sufmar

Klub Czekolada 
Poznań - Polska / Poland 
real. Deko-DPS



18 19

DPS® Stretch Ceiling – we give any wall or ceiling the look you 
want to achieve. Three-dimensional side wall segments allow 

SUFITY NAPINANE DPS® – nadajemy ścianom dowolny 
kształt. Trójwymiarowe moduły ścienne zapewniające nie-
ograniczone możliwości aranżacji wnętrza. Stwórz wyjąt-

kową przestrzeń za pomocą podświetlenia lub unikatowych 
nadruków na powłoce DPS®.

ściany napinane / stretch walls

Art Event
Tilburg - Holandia / Netherlands
real. Stretch Systems / DPS Netherlands
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Izmir - Turcja /Turkiye
real. DPS Turkiye

ParkHotel
Triberg - Niemcy / Triberg - Deutschland
real. DPS Deutschland

Hotel Vitality
Vendrine - Czechy / Vendrine - Czech Republic
real. DPS Design / DPS Ceska Rebuplika
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LIGHT CEILINGS – bright, warm light in every room or a vivid 

The extraordinary features of DPS® membrane allow a perfect 
light dispersion to any desired level of brightness. With the use 

(remotely-controlled by a wireless signal) any client can adjust 

the light’s intensity when entering the room to match his/hers 

as you want it to be. 

Light Ceilings provide a truly unlimited amount of possibile 
interior arangements with the use of contemporary lightning 
systems or DPS® LED BAR.

SUFITY ŚWIETLNE – jasne, ciepłe światło w każdym pomieszczeniu 
lub feeria kolorowych punktów świetlnych, zdolna zaczarować 
każdą przestrzeń, nadając jej niezwykłego klimatu.

Wyjątkowe właściwości membran DPS® pozwalają na idealne 
rozproszenie światła, którego natężenie zależy całkowicie od 
woli Klienta. Wykorzystując unikatowe właściwości powłoki 
DPS® oraz wyjątkowy system kontrolny złożony z pilota  

i połączenia bezprzewodowego, oferujemy naszym Klientom 
oprogramowanie, za pomocą którego może stworzyć sekwencje 
świetlne, odpowiednie dla danego miejsca i chwili.

dowolnej przestrzeni z wykorzystaniem nowoczesnych systemów 
oświetleniowych lub DPS® LED BAR.

/ lightening ceilings

Salon Ferrari
Katowice - Polska / Poland
real. Grupa DPS
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Showroom
Izmir - Turcja /Turkiye
real. DPS Turkiye

Hotel  Woiński Spa
Lubniewice - Polska / Poland
real. Sufmar

Spa
Amsterdam - Holandia / Netherlands
real. Stretch Systems / Dps Netherlands
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Pandora Cinema
Ho Chi MInh - Wietnam / Vietnam
real. DPS Vietnam

Klub Spiż
Katowice - Polska / Poland
real. BMD Projekt

VIVA Wedding hall
Novi Travnik - Słowenia / Slovenia
real. Trendir / DPS Slovenia
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PRINTED CEILINGS - decorate your world just the way you like. 
Astonishing and original printed over ceilings have become the 

around the world. The unique features of DPS® membranes allow 

individuality to your living room, bedroom or bathroom. 
The DPS® Printed Ceiling are also a great way of arranging  

SUFITY Z NADRUKIEM – udekoruj swój świat tak jak lubisz.  

Klientów na całym świecie. Niepowtarzalne właściwości mem-
bran DPS® pozwalają na wykonywanie wielkoformatowych 

-
dzielczości.

Odpowiednio dobrane nadruki pozwolą na oddanie prawdziwej 
duszy pomieszczenia, można je również wykorzystać do aranża-

SUFITY Z NADRUKIEM to oryginalność, wysoka jakość i nieskoń-
czona ilość możliwości.

/ printed ceilings

Resort & Spa Granada Luxury
Antalya - Turcja / Turkiye
real. Dps Turkiye
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Grupa DPS
Katowice - Polska / Poland
real. Grupa DPS

Studio Pilates
Bukareszt - Rumunia/ Bucharest - Romania
real. ISUM Partners / DPS Romania

Klub Spiż
Katowice - Polska / Poland
real. BMD Projekt
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PERFORATED CEILINGS Remarkable Perforated Ceilings 

life almost any room you choose. The use of DPS® perforated 
ceilings allows us to create shadow / light scenes and the only one in the world like it. 

SUFITY PERFOROWANE -
stosowane do rozwiązań świetlnych DPS® ożywią każde po-
mieszczenie. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest tworzenie 
jedynych w swoim rodzaju scen oświetleniowych i nadanie nie-
powtarzalnego charakteru każdej przestrzeni. 

Wyjątkowe wzory perforacji pozwalają na idealne dostosowa-

i niepowtarzalny.

/ perforated ceilings

EXPO 2008
Zaragoza - Hiszpania / Saragossa- Spain
real. CSP / DPS Espana
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ACCOUSTIC CEILINGS 
between DPS Group and the world’s leading sound manufacturing 

resonance absorbing system which minimizes unwanted sound 
presence. Thanks to the materials used in producing these DPS® 

SUFITY AKUSTYCZNE -
dącym światowym specjalistą w dziedzinie akustyki pomiesz-

właściwości pochłaniania dźwięku i rezonansu i charakteryzują 

się niezwykłą skutecznością dzięki zastosowaniu unikalnej mi-
kroperforowanej powłoki absorpcji akustycznej.

BURC KOLEJI
Istambuł - Turcja / Istanbul - Turkiye
real. DPS Turkiye
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Welcome to the world of 
MICROSORBER® – the 
innovative sound absorbing 
system from KAEFER 
Isoliertechnik in Bremen.

MICROSORBER® – transparent,
translucent and printed foils 
and acrylic glass panels which 
reduce reflected sound and 
reverberation time in buildings.

MICROSORBER® foil is easy 
to install and versatile. It allows 
visions of transparency and 
open space to come true while 
meeting demands of acoustics.

The high-performance 
sound insulation effected by 
MICROSORBER® results from its 
micro-perforation.The foil and 
acrylic glass elements have holes 
measuring anywhere between 
0.2 mm and 0.8 mm in diameter.
As soon as sound waves strike 
the MICROSORBER®, a physical 
reaction takes place; the sound 
energy is converted into heat 
through the friction arising at the 
hole edges. Reverberation times 
and sound levels are reduced 
significantly.

Whether in open-plan offices,
canteens, swimming pools,

production sites or entrance halls 
– the MICROSORBER® principle 
of transparent sound absorption 
allows for creativity in the 
design of buildings where room 
acoustics play a crucial role.

It is also ideal as a means of 
optimizing the room acoustics of 
already existing buildings.

MICROSORBER® can be 
installed in front of walls and 
glass façades and below ceilings.
Various systems for fastening the 
foil make it possible to attach 
and detach individual elements 
with ease.

MICROSORBER® can be adapted 
to rooms and architectural 

structures individually and is avail-
able in the form of foil absorber,
acrylic glass paneling and finished 
products such as free-standing 
partitions, roller blinds and lamella 
curtains.

You will find further 
technical information 
on our internet site 
www.microsorber.com

Or talk to us directly.

Phone +49 (0) 471.79 95 - 601
Fax +49 (0) 471.79 95 - 604
info@microsorber.com

Micro-perforated aryphan foil 

Thickness: 0.1 mm
Perforation: diameter of hole 

approx. 0.2 mm
Distance between 
holes 2 mm

Design:
- transparent
- translucent
- printed (silver design)

Properties:
- not easily ignitable, B1
  in accordance with DIN 4102
- UV-stabilised,
- electrostatically neutral if
  relative humidity exceeds 40 %

max. width: 1.25 m

Micro-perforated ETFE-Foil (Teflon)

Thickness: 0.1 mm
Perforation: diameter of hole 

approx. 0.2 mm
Distance between 
holes 2 mm

Design:
- transparent
- printed 

Properties:
- not easily ignitable, B1
  in accordance with DIN 4102
- absolutely UV-stable

max. width: 1.5 m

PVC-Foil

Thickness: 0.17 mm
Perforation: diameter of hole 

approx. 0.15 mm
Distance between 
holes 2 mm

Design:
- white
- coloured
- translucent

Properties:
- not easily ignitable, B1
  in accordance with DIN 4102
- UV-stabilised

max. width: 1.5 m

Micro-perforated acrylic glass

Thickness: 3 to 5 mm
Perforation: diameter of holes 

0.8 mm
Distance between 
holes 5.33 mm
and others

Design:
- transparent
- translucent
- coloured

Properties:
- normal flammability, B2
  in accordance with DIN 4102
- not easily ignitable, B1
  in accordance with DIN 4102
- UV-stabilised
- radial configuration possible

Dimensions: up to 2.05 x 3.05 m
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Noise absorption levels for Microsorber® foil
Single-layered

Thickness of the foil: 0,1 mm
Hole diameter: 0,2 mm
Hole spacing: 2,0 mm
Weight of the foil: 0,14 kg / m2

A = Distance to
noise-reflecting surface

A = 50 mmA = 30 mm

A = 100 mm
A = 100 mm

Measurement
Calculation

A = 50 mm
Measurement
Calculation

A = 30 mm
Measurement
Calculation
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Noise absorption levels for Microsorber® foil
Double-layered

Thickness of the foil: 0,1 mm
Hole diameter: 0,2 mm
Hole spacing: 2,0 mm
Weight of the foil: 0,14 kg / m2

A = Distance to noise-
reflecting surface

B = Distance between
the foils

A = 50 mm

A = 100 mm

B = 30 mm

B = 30 mm

A = 100 mm
B = 30 mm

A = 50 mm
B = 30 mm

Pecs - Węgry / Hungary
real. DPS Magyarorszag 

Enav Cultural Centre
Tel Awiw - Izrael / Israel
real. Ostral / DPS Israel

Zwolle - Holandia / Netherlands
real. Stretch Systems / DPS Netherlands
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PANELS & MODULES

as well as to match the DPS® stretch foil of Client’s choosing. 

Each panel includes a complete set of accessories necessary PANELE & MODUŁY Niepowtarzalny system samonośny, cha-
-

dykowane dostępne w różnych wersjach wykończeniowych, 
pozwalające na umocowanie folii DPS®. Każdy z paneli za-

wiera komplet akcesoriów niezbędnych do montażu, dzięki 
czemu jest produktem gotowym do użycia w każdej chwili, 
w zależności od potrzeb i nie wymaga żadnych dodatkowych 
przygotowań.

panele & moduły / panels & modules

Eldorado Airport Bogota
Bogota - Kolumbia / Colombia
real. NOU / DPS Colombia
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Izmir - Turcja / Turkiye
real. DPS Turkiye

Showroom A!hoj

Dps Design / DPS Ceska Republika

Hotel Vitality
Vendrine - Czechy / Vendrine - Czech Republic
DPS Design / DPS Ceska Rebuplika
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DPS LUME & FLUME – Light panels are best characterizedLUME & FLUME Panele świetlne charakteryzujące się wielkim zróż-

potrzeb klienta i miejsca, w jakim zostaną zamontowane. Olbrzy-

mia szybkość i wygoda montażu sprawiają, że nasze panele nie 
mają żadnej konkurencji na rynku.

Biuro DPS / DPS office
Katowice, Polska / Poland  
real. DPS
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TERASPARK Centrum Handlowe / TERASPARK Shopping Mall
Denisli - Turcja / Turkiye
real. DPS Turkiye

Siedziba Samsung - Samsung Headquarter

real. Ozone / DPS Hravcka

Przykładowa realizacja / An exemplary embodiment 
real. Grupa DPS
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panele lustrzane / mirror panels

DPS® MIRROR – Transform any given room with the use of 
our large scale mirror panels.

allows us to use mirror panels without any risk or safety 

DPS MIRROR – Odmień każde pomieszczenie za pomocą wielkofor-
matowych paneli lustrzanych. 
Niespotykana lekkość naszych rozwiązań pozwala na zastosowanie 
paneli lustrzanych ze 100-procentową gwarancją bezpieczeństwa. 

Możliwość dowolnego modelowania rozwiązań DPS® sprawia,  
że nasze panele przemieniają każde wnętrze w prawdziwy luksuso-
wy pałac, rozjarzony blaskiem świateł i odbić.

Cooler Club Katowice / DPS
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Redford & Grant Warsaw / Deko DPS PAN research center / Deko DPS

Creative room Warsaw /Deko DPS
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gwieździste niebo / starry sky

Bystrzyca Kłodzka - Polska / Poland
real. Litwiniak

STARLIT SKY – The one and only DPS® system which transforms 
the ceiling into a sparkling blaze of colours resembiling a 

install it in their bedroom, or your clients if it becomes the 

GWIEŹDZISTE NIEBO – Jedyny w swoim rodzaju system DPS®, dzię-

świateł galaktykę gwiazd.  Setki światłowodów zamontowanych w 
powłoce pozwalają na osiągnięcie zdumiewających efektów, które 

ozdobę przestrzeni biurowej czy też dziecięcego pokoju.
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Hotel Uroczysko
Kielce - Polska / Poland
real. Promaster 

Sala weselna U PRZEMKA / Wedding hall U PRZEMKA
Zgierz - Polska / Poland
real. ASECO

Sala bankietowa „Złota podkowa” / Wedding Hall "Złota podkowa"
Płock - Polska / Poland
real. Litwiniak
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SWIMMING POOL SOLUTIONS – The one and only DPS® system 
which transforms the ceiling into a sparkling blaze of colours 
resembiling a night sky with galaxies of stars. Houndreds of if you choose to install it in their bedroom, or your clients if it 

ROZWIĄZANIA BASENOWE – 
się w wilgotnym środowisku, takim jak baseny, parki wodne, 
sauny czy ośrodki SPA. Oferujemy najlepsze w swoim rodzaju 
rozwiązania, odporne na wilgoć, chlor, siarczany i inne 

szkodliwe substancje, pozwalające na doskonałe zabezpieczenie 

rozwiązania basenowe 

Hotel Diamond Delxue
Kos - Grecja / Greece
real. DPS Hellada
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Hotel Unitral
Mielno – Polska / Mielno – Poland
real. M-Hajk

Pałac Brunów
Brunów - Polska / Poland
real. BMD Projekt

Antares Fitness Center
Caltagirone - Włochy / Italy
real. Tensocielo / DPS Italia
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FORMY I KSZTAŁTY 3D – Rozwiązania, dla których jedynym przybrać dowolny kształt i formę, dostosowując się do każdego 
pomysłu i wymogów pomieszczenia.

3D SHAPES AND SIZES

DPS® stretch ceiling can be formed and installed in any desired 

formy & kształty 3D / 3D forms & shapes

Aquarena
Arras - Francja / France
real. JCH / DPS France
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Airpot Antalya
Antalya - Turcja / Turkiye
real. Dps Turkiyet

Hamami Kesiṅ 
Kabul - Afganistan / Afghanistan
real. DPS Turkiye

NH Hotel
Berlin - Niemcy / Deustchland
real. DPS Deutschland
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MODUŁY LAKO – Niespotykana łatwość montażu i demonta-
-

watorskie rozwiązania, dzięki którym każdy z modułów LAKO 
zachowuje pamięć strukturalną. Nieograniczona możliwość 

aranżacji, pozwalająca na błyskawiczne rozwiązanie najczęściej 
spotykanych problemów budowlanych oraz pełna paleta DPS 
barw i struktur, pozwalająca na perfekcyjne dobranie modułów 
pasujących do wnętrza.

moduły LAKO / LAKO tails

Kręgielnia Pizzeria METRO
Częstochowa - Polska / Poland
real. ASECO / Polska

LAKO MODULES – allows our clients to instantly tackle all of the commonly 
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Grupa DPS

Centrum Sportowe / Sport Center
Santander - Hiszpania / Spain
real. Resyrok / DPS Espana

Centrum Sportowe / Sport Center
Santander - Hiszpania / Spain
real. Resyrok / DPS Espana
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/ wall2wall ceilings

Mieszkanie prywatne / Private
Tilburg - Holandia / Netherlands
real. Stretch Systems / DPS Netherlands

WALL2WALL – Innowacyjny system bezszczelinowego montażu 
powłok napinanych. WALL2WALL to rozwiązanie pozwalające 
na dokładne i perfekcyjne wypełnienie każdej powierzchni su-

Bardzo prosta konserwacja, brak konieczności malowania  
i lekkość konstrukcji sprawiają, że jest to system, który znajdzie 
zastosowanie w każdej przestrzeni.

WALL2WALL  

surface. It’s easy to assemble and mount, easy to maintain with even large scale objects in mind.
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Bar Restauracja 
Girona - Hiszpania / Spain
real. CSP / DPS Espana

Grupa DPS
Katowice - Polska / Poland
real. Grupa DPS
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standy ekspozycyjne 

Teatr Muzyczny Karlin / Karlin Musical Theatre
Praga – Chechy / Prague – Czech Republic
real. DPS Design / DPS Ceska Republika

STANDY EKSPOZYCYJNE – Wysoka jakość i niepowtarzal-
ny charakter naszych rozwiązań sprawiają, że są one także 
idealnym pomysłem na tworzenie przestrzeni wystawienni-
czych. Dzięki możliwości dowolnego modelowania trójwy-
miarowych kształtów, bardzo niskiej wadze i błyskawicznemu 
montażowi nasze stanowiska ekspozycyjne cieszą się ogrom-

ną popularnością na całym świecie.  Oferujemy praktycznie 

ich pomocą dowolnych kształtów przestrzennych pozwala na 
dopasowanie naszych standów do każdej przestrzeni wysta-
wienniczej i układu ekspozycji.

EXHIBITION STANDS – The high quality and unique character 

become extremely popular around the world. DPS® has on 

create fair stands in all desired shapes. Each one is tailor made 
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IAA
Hannover - Niemcy / Deutschland  / Deustchland
real. DPS Deutschland

Art Event
Tilburg - Holandia / Netherlands
real. Stretch Systems / DPS Netherlands

Art Event
Tilburg - Holandia / Netherlands
real. Stretch Systems / DPS Netherlands
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wyjątkowe projekty 

WYJĄTKOWE PROJEKTY – Służymy naszym doświadczeniem  
i radą na całym świecie, realizując nawet najbardziej śmiałe pro-
jekty i wizje. Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszej strony 
internetowej.

SKY WELLNSS
Miasto / Kraj-City / Country: Belgrad, Serbia

Projekt / Project: “4of7” Design studio
Powierzchnia / Area: 523 m2 (390 trójkąty)
REFERENCJE / REFERENCES: T5077 CRISTAL WHITE

Dzięki wykorzystaniu 390 podświetlanych, transparentnych 
-

śniejszą w Belgradzie siłownię i ośrodek SPA 

EXTRAORDINARY PROJECTS – 
experience and professional advice to our clients worldwide. No 

SKY WELLNESS
City: Belgrade / Country: Serbia

Project: “4of7” Design studio
Total Area: 523 square meters (390 triangles)

With the use of 390 triangular lit up shapes and transparent 
stretch ceilings we have transformed an old fashioned 
restaurant into a high-eng contemporary Belgrade gym and 
SPA resort. 
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Underground market in Cracow. Underground main market and 
Cloth Hall Largest underground museum all over the world – over 
4.000 m2

park, shows Cracow’s role in medieval Europe together with its 

archaeologists as well as part of the market building dated to the 

from few thousands which has been found during researches 
below market. For more than 500 exhibits, animated mapping in 
3D technology has been created. Further, there is an opportunity 
to zoom electronic copy of the object and see it in 3D. Modern 

illusion of living medieval Cracow.
DPS stretch ceilings on the tourist trail in the underground of the 
main Cracow market DPS has used approximately 600 light points 

2 (80 
panels including following shapes: rectangles, squares, triangles, 
trapezoids, ceilings with arches. Ceilings were installed on height 

superstructure DPS has used a few hundred meters of aluminum 

Architectural design: prof. Andrzej Kadłuczka
Exposure scenario: Mieczysław Bielawski, Marcin Pietuch, 
Tomasz Salwierz

Sławomir Dryja, Wojciech Głowa, Stanisław Sławiński

Podziemia Rynku Głównego i Sukiennic w Krakowie
Miasto / Kraj-City / Country: Kraków, Polska
Projekt / Project: prof. Andrzej Kadłuczka
Powierzchnia / Area: 2050 m2

Miejsca / Places: Rynek Główny Kraków
 
Podziemna ekspozycja, będąca w istocie parkiem archeologicz-
nym, ukazuje rolę Krakowa w średniowiecznej Europie, wraz  
z jego 800-letnią tradycją handlu i rzemiosła. Prezentuje odna-
lezione przez archeologów pozostałości wczesnośredniowiecznej 
osady i cmentarzyska, a także fragmenty późniejszej zabudowy 
Rynku z czasów Bolesława Wstydliwego i Kazimierza Wielkiego, 
wraz ze średniowiecznymi brukami i reliktami miejskiej infra-
struktury. Na ekspozycji zgromadzono ponad 700 najciekawszych 
przedmiotów codziennego użytku, wybranych spośród kilku tysię-
cy znalezionych podczas badań pod Rynkiem. Dla ponad 500 eks-
ponatów stworzono ich animowane odwzorowania w technologii 
3D. Po obejrzeniu oryginału będzie więc można przybliżyć na ekra-
nie dotykowym komputerową kopię przedmiotu i zobaczyć go w 

trójwymiarze. Przy tworzeniu ekspozycji wykorzystano nowo-

, dźwięków i animacji, które tworzą iluzję tęt-

napinanych wyniosła 2050 m2

na wysokości od 2,20 do 2,95 m).
Wykorzystano materiały lakowane o lustrzanym odbiciu (L 5040 

 
– (szerokość pasa folii 2,00 m.b.), (powłoka z wysokiej jakości odbi-
ciem imitującym efekt lustra), (LU01 - 450,00 m.b., LU041 - 540,00 
m.b.,LU04 - 825,00 m.b., LS044 - 300,00 m.b., AXL1 - 165,00 m.b.). 

jak również elementy takie jak: głośniki, czujki przeciwpożarowe, 
kamery oraz kratki wentylacyjne. Ponadto zamontowanych zosta-
ło ok. 80 rewizji umożliwiających dostęp do systemu przeciwpoża-
rowego i wentylacji (o wymiarach 60 x 60 cm i 30 x 30 cm).

wyjątkowe projekty 
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KNAUF ARENA, which has been held at CNR Expo, Istanbul, 
between October 3rd and 7th, 2012, is one of the biggest 
event ever organized by an individual company in this 

sector. Each figure made of DPS membrane has 150-200 m2 
ref. nr T5077 CRISTAL WHITE and has been illuminated in a 
different colour.

KNAUF ARENA, ekspozycja którą można było podziwiać na targach 
CNR w Istambule pomiędzy 3 i 7 października 2012 r. Jest, jak do tej 
pory, największym tego typu przedsięwzięciem zorganizowanym 

DPS w referencji T5077 Cristal White posiada powierzchnię od 150 
do 200 m2 i została podświetlona na wiele kolorów.

wyjątkowe projekty 



80 81

Spiz Club in Katowice
City: Katowice, Poland
Architect: Grupa BMD Projekt
DPS Distributor: Grupa BMD Projekt

Cristal Moon printed
Area: 500 m2

One of the most popular music clubs in Poland, located in a 

and new look. SPIŻ has been given a completely new feel with 

Klub Spiż Katowice
Miejsce realizacji: Katowice, Polska
Architekt: Klub Spiż/Grupa BMD Projekt
Dystrybutor DPS: Grupa BMD Projekt

White, T5240 Cristal Moon z nadrukiem, w sumie 500 m2 powłok 
napinanych DPS

Najpopularniejszy klub muzyczny w Polsce, stworzony w hali starej 
drukarni w Katowicach. Innowacyjne rozwiązania DPS® sprawiły,  
że otwarty po trzyletnim remoncie klub przyciągnął tysiące nowych 
klientów, zachwycających się niepowtarzalnym klimatem i feerią 
świateł w jego wnętrzu.

wyjątkowe projekty 
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Parque Arauco shopping mall
City: Bucaramanga, Colombia
Architect: Parque Arauco
DPS Distributor: NOU SAS

Area: 2300 m2

The interior design project of the PARQUE CARACOLI SHOPPING 
CENTER is simply breathtaking and amazes every client who enters 

Our DPS® stretch ceilings shaped as chests and reaching as high 

add character and unique look to this commercial building which 

Galeria handlowa Parque Caracoli
Miejsce realizacji: Bucaramanga, Kolumbia
Architekt: Parque Arauco
Dystrybutor DPS: NOU SAS

L5020 Sphalerite zamontowanych na powierzchni 2300 m2

Projekt galerii Handlowej PARQUE CARACOLI zachwyca 
różnorodnością i wyjątkowością zainstalowanych w jego wnętrzu 

sięgających 40 metrów długości oraz panele świetlne LUME nadały 
budynkowi jedynego w swym rodzaju charakteru, przyciągającego 
klientów z odległości setek kilometrów.

wyjątkowe projekty 
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Pacha Club in Poznan
City: Poznań / Country: Poland
Architect: David Alayeto
DPS® Distributor: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SUFMAR 
MARIUSZ KUBACKI
Materials used in this project: SPATIAL CEILINGS L5040 MAGNETITE 
covering almost 800 square meters. 

This legendary club with over 40 years of existance worldwide has 

has been achieved with the use of DPS® stretch ceilings and we 
are happy to say that people travel to Pacha Poznań for the great 
music and exquisite interior alike. 

Pacha Poznań
Miejsce realizacji: Poznań, Polska
Architekt: David Alayeto
Dystrybutor DPS: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
SUFMAR Mariusz Kubacki

800 m2

Pierwszy klub legendarnej, istniejącej od czterech dekad sieci 
Pacha otwarty w Polsce, przy ulicy Paderewskiego 10 w Poznaniu. 
Wyjątkowa aranżacja wnętrza, uzyskana dzięki zastosowaniu 

przyciągającym wielbicieli muzyki z całej WIELKOPOLSKI, 
jak występy goszczących w PACHA światowej klasy DJ-ów  
i wykonawców.

wyjątkowe projekty 



86 87

Ferrari Katowice
Miejsce realizacji: Katowice, Polska
Architekt: FORTEBIS GROUP, Arch. S. Franci, Arch. V. Catucci
Dystrybutor DPS: Grupa DPS

Ferrari showroom in Katowice
City: Katowice, Poland
Architect: Fortebis Group, Arch. S. Franci, Arch. V. Catucci
DPS Distributor: Grupa DPS
Material used: T5077 Cristal White

wyjątkowe projekty 
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wyjątkowe projekty 

AQUARENA, Arras

Project: Cabinet S A R E A Paris 
Area: 3500 m2, including: 
2700 m2 of perforated foil Laque in white (REF. DPS L5065) 
and 800 m2 of gold foil METALLIC (REF. C6065 DPS) 

pool AQUARENA complex in Array, France is a perfect example of our 
non-standard way of thinking and original approach to arranging 
public spaces. This project has also allowed us to showcase a very 
wide spectrum of DPS® stretch ceilings which literally have no 

AQUARENA, Arras
Lokalizacja: Arras, Francja
Projekt: Cabinet S A R E A Paris 
Powierzchnia: 3500 m2 , w tym:
2700 m2 folii perforowanej LAQUE w kolorze białym (REF. DPS L5065) 
oraz 800 m2 złotej folii METALLIC ( REF. DPS C6065) 

Nowatorskie rozwiązanie dla kompleksu basenowego AQUARENA 
to przykład nieszablonowego podejścia do aranżacji przestrzeni 
publicznych. Realizacja ta pozwoliła nam na ukazanie szerokiego 

 








