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Firma MAARS POLAND zajmuje się w wszechstronną aranżacją

Zgodnie ze standardami obowiązującymi wszystkie firmy z grupy

wnętrz, od biur po porty lotnicze, od uczelni po laboratoria.

U.DORI, MAARS POLAND świadczy najwyższej jakości usługi od

Oferujemy liczne rozwiązania niezastąpione przy projektowaniu

etapu planowania do zakończenia inwestycji.
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wykładziny
obiektowe

powierzchni typu „open space”, pozwalające na inteligentne
i efektywne wykorzystanie przestrzeni.

Oferowane przez nas systemy ścian działowych MAARS są
produkowane przez holenderską firmę MAARS BV, która powstała

Firma MAARS jest obecna na polskim rynku od 1994 roku. Oferta

w roku 1946. Fabryka mieści się w Harderwijk, gdzie na powierzchni

firmy obejmuje modułowe ścianki działowe, akustyczne ściany

20.000 m2 produkuje ok. 2.000.000 m2 ścianek rocznie. Dysponuje

przesuwne, wykładziny obiektowe, drzwi wewnętrzne oraz

nowoczesnym parkiem maszynowym i własnym biurem projektów

metalowe sufity podwieszane.

technicznych. Posiada certyfikat ISO 9001.

MAARS POLAND jest filią izraelskiej firmy Innovate, która

34
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string

2

na tamtejszym rynku oferuje pełen zakres ekskluzywnych,
innowacyjnych rozwiązań dla biur. MAARS POLAND i INNOVATE
należą do grupy U.DORI, jednego z wiodących i największych
www.maars.pl

przedsiębiorstw budowlanych w Izraelu. Grupa U.DORI jest aktywna

www.dori.co.il

na polskim rynku dzięki firmie RONSON DEVELOPMENT, która

www.ronson.pl

jest jednym z przodujących deweloperów w Polsce, a także jest

www.innovate.co.il
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MAARS POLAND

członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
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System Metaline jest jednym z najbardziej uniwersalnych systemów

Dzięki unikalnemu systemowi konstrukcji ścianek „click-in”

ścian przestawnych dostępnych aktualnie na rynku. Doskonałe

(patent Maars), w miejscach połączeń modułów widoczna jest

wzornictwo, funkcjonalność oraz możliwości dowolnej aranżacji

tylko linia styku. Montaż ścianek Metaline odbywa się niezwykle

czynią z niego produkt perfekcyjny i maksymalnie elastyczny.

szybko, a zróżnicowane moduły (panele stalowe, elementy
szklone, drzwi) pozwalają na stworzenie we wnętrzach wielu

Metaline nadaje każdemu wnętrzu jednolity, ponadczasowo
elegancki

charakter

wzornictwu,

m.in.

precyzyjnym

dzięki

doskonale

połączeniom

interesujących konfiguracji.

wyważonemu
panelami

Nowoczesna konstrukcja gwarantuje, że niezwykle łatwo można

i delikatnym ramom okiennym. Metaline jest innowacyjnym,

pomiędzy

zmieniać aranżację istniejących ścianek, a ich układ rozbudowywać

logicznym i niezwykle dopracowanym produktem wyznaczającym

o nowe elementy.

nowe trendy.
System

Metaline

pozwala

architektom

na

indywidualne,

kreatywne podejście do zaprojektowania dowolnej przestrzeni
z uwzględnieniem preferencji inwestora.
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU METALINE

GRUBOŚĆ ŚCIANEK
82 mm
SZEROKOŚCI MODUŁÓW
od 300 mm do 900 mm
WYSOKOŚĆ MODUŁÓW
do 3000 mm
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA / RW /
do 48 dB
KONSTRUKCJA
elementy widoczne – ze stali lakierowanej proszkowo
konstrukcja wewnętrzna – stal ocynkowana
MODUŁY SZKLONE
szkło pojedyncze lub podwójne EI 0
moduły szklone o ognioodporności EI 30
MODUŁY PEŁNE
płyta stalowa lakierowana wysokiej jakości lakierem w kolorze będącym
odpowiednikiem RAL
ognioodporność EI 30
MODUŁY DRZWIOWE
max. wysokość 3000 mm – drzwi pełne stalowe/drewniane o grubości 40 mm,
całoszklane lub szklane w ramie, szklane i pełne typu XL (o grubości ścianek)
APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7307/2007
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String jest nowoczesnym systemem modułowym, z panelami
z płyty wiórowej wykończonej laminatem lub fornirem. Dzięki
unikalnemu systemowi konstrukcji ścianek „click-in”, w miejscach
połączeń modułów widoczna jest tylko linia styku. Funkcjonalny,
praktyczny, nadający wnętrzu bardzo ciepły charakter. Idealny do
gabinetów oraz sal konferencyjnych.
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU STRING
GRUBOŚĆ ŚCIANEK
82 mm
SZEROKOŚCI MODUŁÓW
od 300 mm do 1200 mm
WYSOKOŚĆ MODUŁÓW
do 3000 mm
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/
do 46 dB
KONSTRUKCJA
elementy widoczne – ze stali lakierowanej proszkowo
konstrukcja wewnętrzna – stal ocynkowana
MODUŁY SZKLONE
szkło pojedyncze lub podwójne EI 0
moduły szklone o ognioodporności EI 30
MODUŁY PEŁNE
płyta wiórowa laminowana lub fornirowana
MODUŁY DRZWIOWE
max. wysokość 3000 mm – drzwi pełne stalowe/drewniane o grubości 40 mm,
całoszklane lub szklane w ramie, szklane i pełne typu XL (o grubości ścianek)
APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7307/2007
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System String2 to najnowszy system ścianek działowych Maars
będący perfekcyjnym połączeniem formy i funkcji oraz eksponujący
piękno prostoty. Przykładowo: ścianki szklone typu „flush”
nie posiadają widocznych ram okiennych, a miejsca połączeń
poszczególnych elementów są niemal niewidoczne. Skrzydła drzwi
typu XL są tej samej grubości co ścianka i tworzą razem jednolitą
płaszczyznę, dając efekt eleganckiej całości.
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU STRING2

5

GRUBOŚĆ ŚCIANEK
100 mm
WYSOKOŚĆ MODUŁÓW
standardowa - 3000 mm
SZEROKOŚCI MODUŁÓW
standardowo od 300 mm do 1200 mm

3b

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/
moduły pełne z panelami stalowymi do 50 dB
moduły szklone do 47 dB
drzwi pełne stalowe 40 mm do 37 dB
drzwi XL stalowe do 36 dB
drzwi XL szklane akustyczne do 37 dB

6

2

KONSTRUKCJA
elementy widoczne – ze stali lakierowanej proszkowo
konstrukcja wewnętrzna - stal ocynkowana
MODUŁY SZKLONE
ramy aluminiowe szklone podwójnie, szklenie „flush glazing” - szkło naklejane na
ramy wewnętrzne. Moduły potrójnie szklone (w wersji ścianek ognioodpornych)
5

4

12a

12b

12c

8

MODUŁY PEŁNE
panele z płyty wiórowej o gr. ok. 18 mm – laminowane, fornirowane, panele stalowe

5

MODUŁY DRZWIOWE
max wysokość 3000 mm, ościeżnice aluminiowe. Drzwi pełne w okładzinie stalowej
(gr. 40 mm lub 100 mm), drewniane (laminowane lub fornirowane), całoszklane,
szklane w ramie aluminiowej, szklane typu XL (gr. 100 mm), drzwi 2-skrzydłowe,
drzwi przesuwne
11

7a

OGNIOODPORNOŚĆ
ścianki szklone/pełne - od EI 30

7b
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Maars Styleline jest bardzo popularnym systemem ścian
działowych. System niezwykle wszechstronny, oferuje doskonałe
właściwości użytkowe w przystępnej cenie. Pokrycia ścian można
wybrać z szerokiej gamy kolorystycznej oferowanych przez nas
styleline 2009_A5DESIGN sept-09 08-12-10 10:06 Pagina 7
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materiałów.
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU STYLELINE
GRUBOŚCI ŚCIANEK
82 mm lub 107 mm

3

2

4

1

SZEROKOŚCI MODUŁÓW
od 300 mm do 1200 mm
WYSOKOŚĆ MODUŁÓW
do 3500 mm
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/
do 44 dB - SL 82

5

7

6

do 47 dB - SL 107

8

KONSTRUKCJA
elementy widoczne – ze stali lakierowanej proszkowo
konstrukcja wewnętrzna - stal ocynkowana
MODUŁY SZKLONE
szkło pojedyncze lub podwójne EI 0
10

11

ścianki szklone o ognioodporności EI 15, EI 30

12

9

MODUŁY PEŁNE
płyta gipsowo–kartonowa tapetowana
ognioodporność EI 30 lub EI 60
MODUŁY DRZWIOWE
14

13

max. wysokość do 3000 mm – drzwi pełne drewniane lub stalowe 40 mm,
szklane 10 mm lub szklane w ramie 40 mm

15

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-4050/2006
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Panorama to pierwszy całkowicie przeszklony system ścianek
działowych Maars, który spełnia wysokie wymagania dotyczące
stabilności i izolacyjności akustycznej. System jest „kompatybilny”
z pozostałymi systemami ścianek Maars. W Panoramie nie ma
pionowych profili ram okiennych, co stwarza wrażenie pełnej
przejrzystości ścianek.
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PANORAMA
GRUBOŚĆ ŚCIANEK
100 mm
WYSOKOŚĆ MODUŁÓW
standardowa - 3000 mm
SZEROKOŚĆ MODUŁÓW
do 1000 mm
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/
do 45 dB
KONSTRUKCJA
panele szklane montowane w specjalnych profilach, możliwe szklenie
pojedyncze i podwójne, widoczne elementy konstrukcji

panorama 2009-V1_panorama nov 2009 08-12-10 10:16 Pagina 13

(stalowe i aluminiowe) - lakierowane proszkowo
w w w. m a a r s g ro u p . c o m

SZKŁO
szkło hartowane lub laminowane o gr. 10 mm lub 12 mm. Połączenia
pionowe między szybami są wykonywane za pomocą specjalnej taśmy,
wykończenia brzegów: proste lub wklęsło-wypukłe
NAROŻNIKI
szklane, bez profili pionowych; możliwe stosowanie narożników pełnych
MODUŁY Z DRZWIAMI
max. wysokość 3000 mm, ościeżnice aluminiowe, drzwi: pełne w okładzinie
stalowej (gr. 40 mm lub 100 mm), drewniane (laminowane lub fornirowane),
całoszklane, szklane w ramie aluminiowej, szklane typu XL (gr. 100 mm)

panorama details
panorama 2009-V1_panorama nov 2009 08-12-10 10:16 Pagina 2

w w w. m a a r s g ro u p . c o m
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System pojedynczych przeszkleń - taflą 10 lub 12 mm.
System Glassline jest kompatybilny z innymi systemami Maars.
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Firma Maars Poland oferuje szereg rozwiązań spełniających
oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
Ścianki z taflami szkła podświetlanymi aktywnymi diodami LED
o zmiennej kolorystyce oraz ze szkłem priva-lite. PRIVA-LITE jest
szkłem laminowanym, w którym umieszczono folię zawierającą
ciekłe kryształy (LC). Pod wpływem pola elektrycznego ciekłe
kryształy ulegają uporządkowaniu, a szkło staje się przezierne. Przy
odłączonym napięciu szkło pozostaje matowe.
Tekstylne wykończenia ścian, imitacje muru i kamienia, ogrzewanie
wewnątrz ścianek, panele multimedialne i dźwiękowe oraz kominki.
W celu zapoznania się z pełną gamą możliwości prosimy o kontakt
z naszym przedstawicielem.
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Oferujemy kompletny system zintegrowanych wnętrz hotelowych,
wykonanych z modułów ścian Metaline, z możliwością zastosowania paneli multimedialnych, dźwiękowych oraz ogrzewania
wewnętrznego.
w w w. m a a r s g ro u p . c o m

Dodatkowe wyposażenie: szafy, regały, kominki. Łazienki z kompletem urządzeń sanitarnych.
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ściany mobilne
Ściany przesuwne o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej.
Modułowy system z możliwością indywidualnego projektowania
oraz dopasowania parametrów do charakteru pomieszczenia.
Idealny do podziału sal konferencyjnych, audytoryjnych lub
wielofunkcyjnych.
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ŚCIANY MOBILNE

GRUBOŚCI ŚCIAN
87 mm, 100 mm, 116 mm, 125 mm
SZEROKOŚCI MODUŁÓW
Od 550 mm do 1250 mm
WYSOKOŚĆ MODUŁÓW
Od 2000 mm do 13000 mm
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/
Od 37 dB do 56 dB
KONSTRUKCJA
systemowe profile stalowe i aluminiowe
PROWADNICA JEZDNA
montowana w płaszczyźnie sufitu, mocowana do stropu
MODUŁY
pełne, przeszklone, drzwiowe
ŚCIANY MOBILNE SZKLANE
max. wysokość 3500 mm
szkło bezpieczne o grubości 10 lub 12 mm

ściany mobilne
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sufity
podwieszane

wykładziny
obiektowe

Geipel jest jednym z największych w Europie producentów

MAARS POLAND dostarcza wykładziny dywanowe największych

metalowych sufitów podwieszanych. Dzięki zaawansowanemu

producentów światowych.

parkowi maszynowemu produkuje w krótkim czasie duże ilości

Dobór właściwej wykładziny pokazuje, jak można stworzyć świetnie

zróżnicowanego asortymentu sufitów metalowych.

zaprojektowane, a nie tylko poprawne środowisko pracy. Wykładziny

MAARS POLAND jest wyłącznym przedstawicielem firmy Geipel

dywanowe są ważnym elementem etapu projektowania, mogą

w Polsce.

dodać przestrzeni wymiaru ciepła i estetyki.

Maars Poland Sp. z o.o., ul. A. Struga 78, 90-557 Łódź, tel. 42 634 94 33, www.maars.pl

