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panele ścienne
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Lamele stanowią stylowy akcent wnętrza oraz 
poprawiają jego akustykę. Świetnie sprawdzają 
się jako ścianka telewizyjna lub praktyczne  
wykończenie ściany. Każda lamela jest lakierowa-
na lub fornirowana z trzech stron, zamontowana 
na lakierowanej lub fornirowanej płycie HDF  
o grubości 6 mm. Szerokość pojedynczej lameli 
30 mm, grubość 30 mm.

LAMELO
Panele MultiAkustik

190 mm
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OPCJE WYKOŃCZENIA LAMELI  
I PŁYTY HDF: 
•  lakier satyna: biały RAL 9003, czarny  

RAL 9005, możliwość lakierowania  
na dowolny kolor RAL, NCS

• fornir dąb: naturalny, japandi, ciemny 
• fornir orzech amerykański naturalny 
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LAMELO, lakier RAL 9003, płyta fornir orzech amerykański naturalny
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LAMELO, fornir dąb japandi, płyta lakier RAL 9005

Lamele fornir  
dąb naturalny

Lamele fornir  
dąb japandi

Lamele fornir  
orzech amerykański 
naturalny

Lamele fornir  
dąb ciemny 

Lamele lakier  
czarny RAL 9005 

Lamele lakier  
biały RAL 9003 

płyta HDF fornir dąb: naturalny, japandi,  
ciemny lub orzech amerykański naturalny płyta HDF lakier: czarny RAL 9005 lub biały RAL 9003
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Nowoczesne lamele efektywnie wyciszają wnętrze. Są wykonane z fornirowanego  
lub lakierowanego MDF i naklejone na filc akustyczny (czarny lub szary)  
o grubości 4 mm. Szerokość pojedynczej lameli 30 mm, grubość 12 mm.

LAMELO SLIM
Panele MultiAkustik

OPCJE WYKOŃCZENIA LAMELI: 
•  lakier satyna: biały RAL 9003, czarny RAL 9005, możliwość lakierowania  

na dowolny kolor RAL, NCS
• fornir dąb: naturalny, japandi, ciemny 
• fornir orzech amerykański naturalny 
•  wykonane z czarnego MDF, fornirowane / lakierowane z jednej strony 

(front) lub fornirowane / lakierowane z trzech stron (front i boki).

LAMELO SLIM, fornir dąb naturalny
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Kwadratowe panele z płaskimi lamelami z czarnego  
MDF pozwolą kreatywnie ozdobić ścianę.  
Naklejone na filc akustyczny (czarny lub szary)  
o grubości 4 mm są dobrą izolacją akustyczną.
Szerokość pojedynczej lameli 30 mm, grubość 12 mm,  
w odstępach 10 mm.

LAMELO SLIM 
SQUARE

Panele MultiAkustik

OPCJE WYKOŃCZENIA LAMELI: 
•  czarny surowy MDF 
• fornir dąb: naturalny, japandi, ciemny 
• fornir orzech amerykański naturalny 

LAMELO SLIM SQUARE, fornir dąb ciemny
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360 mm

filc szaryfilc czarnyfilc szary

Lamele fornir  
dąb ciemny

Lamele fornir  
dąb japandi 

Lamele fornir dąb naturalny Lamele fornir orzech amerykański  
naturalny
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334 mm
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Eleganckie hexagonalne panele ścienne z czarnego 
fornirowanego MDF pozwolą na stworzenie  
ciekawej, trójwymiarowej dekoracji na ścianie  
i zapewnią odpowiedni komfort akustyczny  
w pomieszczeniu. 

Każdy fornirowany panel jest unikalny, ma inną 
strukturę słojów i naturalne różnice kolorystyczne, 
które stanowią o uroku prawdziwego drewna.

Panele są dostępne w trzech grubościach:  
• HEXAR 1 - 12 mm,              
• HEXAR 2 - 16 mm, 
• HEXAR 3 - 22 mm.

OPCJE WYKOŃCZENIA: 
•  czarny surowy MDF 
• fornir dąb: naturalny, japandi, ciemny 
• fornir orzech amerykański naturalny 

HEXAR
Panele MultiAkustik

HEXAR, fornir dąb naturalny i lakier RAL 9005
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Wyciszenie i artystyczny charakter 
wnętrza  osiągniesz montując  
panele ścienne wykonane 
z czarnego fornirowanego  
MDF o grubości 12 mm. Panele 
charakteryzują się naturalnym, 
unikalnym usłojeniem.

SIRENE
Panele MultiAkustik

OPCJE WYKOŃCZENIA: 
•  czarny surowy MDF 
• fornir dąb: naturalny, japandi, ciemny 
• fornir orzech amerykański naturalny  

SIRENE, fornir dąb naturalny

400 mm

38
0 

m
m

SIRENE 1 SIRENE 2
frezy o równej 

szerokości

SIRENE 3 
frezy o zmiennej 

szerokości

ELEMENTY:
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Wykonane z fornirowanego czarnego MDF  
o grubości 12 mm są idealne  
do zastosowania w przestrzeni biurowej,  
hotelowej i domowej. 

Panele DIAMOND wyróżniają się  
designerskim i minimalistycznym wyglądem  
oraz funkcjonalnością pozwalającą  
na efektywne wyciszenie i poprawienie  
akustyki pomieszczenia.

DIAMOND
Panele MultiAkustik

OPCJE WYKOŃCZENIA: 
•  czarny surowy MDF 
• fornir dąb: naturalny, japandi, ciemny 
• fornir orzech amerykański naturalny 

ELEMENTY:

DIAMOND 1 DIAMOND 2 DIAMOND 3 DIAMOND 4 DIAMOND 5

DIAMOND 1 DIAMOND 3 DIAMOND 4 DIAMOND 3 i 1 DIAMOND 2

WYBRANE PROPOZYCJE KOMPOZYCJI PANELI

DIAMOND 5

Czarny MDF fornirowany

Czarny surowy MDF

500 mm
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DIAMOND, fornir dąb japandi
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Stylizowany panel z fornirowanego  
dębem lub orzechem amerykańskim  
czarnego MDF o grubości 12 mm  
dopełni stylowej aranżacji wnętrza, 
łącząc urok naturalnego drewna  
z wysmakowanym designem. 

TOKIO
Panele MultiAkustik

TOKIO, fornir dąb naturalny (pionowy układ paneli)

OPCJE WYKOŃCZENIA: 
•  fornir dąb: naturalny, japandi,  

ciemny 
•  fornir orzech amerykański  

naturalny 

566 mm
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ALBERA
Panele MultiAkustik

Duże panele o nowoczesnym  
rysunku, wykonane z czarnego  
fornirowanego MDF o grubości 
12 mm, podkreślą skandynawski, 
minimalistyczny styl wnętrza.

OPCJE UŁOŻENIA PANELI

OPCJE WYKOŃCZENIA: 
•  fornir dąb: naturalny, japandi,  

ciemny 
•  fornir orzech amerykański  

naturalny 

ALBERA, fornir dąb naturalny

900 mm
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Stosujemy tylko naturalne forniry: 
dąb lub orzech amerykański,  
barwione bejcami.

Katalog paneli, edycja I, 2022.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.  
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz błędów w druku.

tel.: +48 25 759 39 24, +48 664 779 881
e-mail: biuro@lagrus.pl 
www.lagrus.pl

LAGRUS
ul. Tartaczna 25 
Wola Rafałowska, 05-320 Mrozy

e-mail:  zamowienia@lagrus.pltel.:  +48 25 759 39 24 wew. 21
+48 25 759 30 23  wew. 20

PANELE ŚCIENNE MULTIAKUSTIK

KOLORY, WYKOŃCZENIA

Panele lakierujemy na gładkie, jednolite kolory wysokojakościowymi,  
bezpiecznymi lakierami. Możliwość zamówienia dowolnego koloru  
z wzornika RAL, NCS - wycena wg cennika.

W wersji PLUS - wilgocioodpornej, mogą być wykonane  
wybrane rodzaje paneli i lameli LAGRUS. 

Cała oferta na stronie www.lagrus.pl

lakier biały
RAL 9003

fornir dąb 
japandi

lakier czarny
RAL 9005

fornir dąb 
naturalny

fornir orzech  
amerykański  

naturalny

fornir dąb 
ciemny


