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Problem plastiku to problem globalny. Wytwarzamy go zbyt 

wiele i zbyt szybko się go pozbywamy.

▪ Co minutę do morza trafia taka ilość plastiku, jaka znajduje 
się w jednej śmieciarce.

▪ Na każde 5 ryb przypada jedna butelka plastiku. Do 2050 
roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb

▪ W Europie jedynie 30% plastikowych śmieci trafia do 
recyklingu. Reszta jest spalana, albo zanieczyszcza 

środowisko. 
▪ Na całym świecie co minutę sprzedaje się ponad milion 

plastikowych butelek. 

▪ Potrzeba ponad 500 lat, żeby plastikowa butelka rozłożyła 
się (a raczej rozpadła w pył) w środowisku naturalnym.

Włóknina rPET powstająca z przetworzonych butelek PET to 
jeden ze sposobów na zminimalizowanie odpadów plastikowych 
i ich ponowne wykorzystanie w przestrzeni biura i domu:

PETFELT – NOWE ŻYCIE BUTELKI
5 butelek PET =                       

1 panel CELL 40 x 40
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MARBET uzyskał dotację z 
NCBiR na prace B+R, 

związane z opracowaniem
technologii produkcji, która 
znacząco wpłynie na 
środowisko naturalne 
poprzez zwiększone 
wykorzystanie włókien 
pochodzących z 
przetworzonych butelek PET 

jako głównego składnika 
produktu finalnego.

„Opracowanie innowacyjnej, bezodpadowej, technologii produkcji monomateriałowych, 
w 100% recyklingowalnych wyrobów z włókniny termoformowalnej.”
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BAZOWE KOLORY WŁÓKNINY rPET

kolor 

rPET1000

kolor 

rPET1100
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▪ Doskonałe właściwości akustyczne dzięki 
zastosowaniu domieszki odpowiednich 
włókien

▪ Termoformowalna – specjalnie 
zaprojektowane wzory pozwalające uzyskać 
lepszy efekt akustyczny 

▪ Lekkość i sztywność, skandynawski design 
▪ Powstała z recyclingu z możliwością 

ponownego przetworzenia
▪ Wytwarzana bez użycia jakichkolwiek 

szkodliwych substancji i formaldehydów

ZALETY WŁÓKNINY rPET



kolekcja CELL



MACIEJ KARPIAK

Kolekcję paneli CELL zaprojektował Maciej 
Karpiak - doświadczony polski twórca 
związany z Akademią Sztuki w Szczecinie, na 

której prowadzi pracownię Bioniki oraz 
Multidyscyplinarnego Projektowania Produktu. 

Od dawna zainteresowany innowacyjnymi 

rozwiązaniami służącymi poprawie 
funkcjonowania człowieka w ekosystemie. Nic 
więc dziwnego, że w swoich projektach 
wykorzystuje także pomysły związane z 
upcyklingiem i przetwórstwem odpadów. 

▪ 8
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ŚCIANKA AKUSTYCZNA
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CES-L-8

ŚCIANKA 

wym. ścianki: 
160 x 80 cm

wym. podstawy:

56 x 30 cm
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METALOWE PODSTAWY- KOLORY

RAL 
7046

RAL 

9003

RAL 
2005

RAL 
9005 
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PANELE BIURKOWE
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CEB - PANELE 

BIURKOWE
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ROZMIARY PANELI BIURKOWYCH

CEB-4 // 160 x 40 cm

CEB-3 // 120 x 40 cm

CEB-2 // 80 x 40 cm

CEB-41 // 140 x 40 cm
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CEB-8

PANEL BIURKOWY/

BLENDA 

CEB-8 // 160 x 80 cm
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OKUCIA IMADEŁKOWE 
PANELI 

RAL 

7046

RAL 
9003

RAL 
2005

RAL 

9005 

Okucia montażowe – imadełkowe, wybarwienia RAL: 

szary, biały, czarny, pomarańczowy połysk za dopłatą.
Możliwość dopasowania okucia do grubości blatu biurka
w zakresie 1 cm - 4 cm. 

Wysokość wszystkich paneli od krawędzi biurka - 40 cm

Panel może być tapicerowany dwustronnie różnymi 
kolorami. Cena zawsze odpowiada włókninie z wyższej 
grupy cenowej.

Tapicerowanie możliwe tylko na włókninie bazowej 
jasno szarej  rPET 1100.
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PANELE NASZAFKOWE
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CEN
PANELE 
NASZAFKOWE
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CEN-2 // 80 x 40 cm

CEN-3 // 120 x 40 cm

CEN-41 // 140 x 40 cm

CEN-4 // 160 x 40 cm

RODZAJE PANELI 

NASZAFKOWYCH
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METALOWE STOPKI 

PANELI 

NASZAFKOWYCH

RAL 
7046

RAL 

9003

RAL 
2005

RAL 
9005 

Stabilne stopki metalowe z silikonowymi 

podkładkami.

3 wybarwienia podstawowe RAL: szary, 

biały, czarny. 
Pomarańczowy połysk za dopłatą.
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PANELE SUFITOWE
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CECP

PANELE SUFITOWE 

PIONOWE 

Standardowa długość linki - panel i pionowy 

- 1,5 m.

Wydłużenie linek (w zakresie od 1m - 2m) –
za dodatkową opłatą.

Panel może być tapicerowany dwustronnie 
różnymi kolorami. Cena zawsze odpowiada 
włókninie z wyższej grupy cenowej.
Tapicerowanie możliwe tylko na włókninie 
bazowej jasno szarej  rPET 1100.
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CECP - PANELE SUFITOWE PIONOWE 

CECP-8 // 160 x 80 cm CECP-4 // 160 x 40 cm
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PANELE 

SUFITOWE

PIONOWE 

TYPU KURTYNA
Montaż: na 2 linkach z 
możliwością poziomowania 
panela. 

Odległość (prześwit) 
pomiędzy panelami - 10 cm.

Kolorystyka - możliwość 
zastosowania w układzie max 
dwóch kolorów. Cena 

odpowiada włókninie z 
wyższej grupy cenowej.
Tapicerowanie możliwe tylko 
na włókninie bazowej jasno 
szarej  rPET 1100.
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CECK – KURTYNY SUFITOWE - przykłady

CECK-2-8* // 
160 x 170 cm

CECK-2-4 // 
160 x 90 cm

CECK-3-4 // 
160 x 140 cm

CECK-6M* // 
160 x 130 cm

*dostępne w ofercie od października 2020



PANELE SUFITOWE LED
dostępne w ofercie od października 2020
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PANELE 

LED

CELP-4

PIONOWE
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CELP-4

PANELE PIONOWE 

SUFITOWE

CELP-4 // 160 x 40 cm
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PANELE 

LED

CELP-L-8

POZIOME

CELS-L-8 // 160 x 80 cm
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PANELE 

LED

CELP-L-8

POZIOME

RAL 
7046

RAL 
9003

RAL 
2005

RAL 
9005 



PANELE ŚCIENNE
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CEW

PANELE 

ŚCIENNE
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CELS-L-8 // 160 x 80 cm

CEW

PANELE 

ŚCIENNE

Montaż paneli do 
ściany za pomocą 
dedykowanego kleju 

TITAN SUPER  typu 

gwóźdź w płynie.
Średnia grubość 
panela - 1 cm (+/- 10%)                     

Panele można 
obracać w poziomie 
lub pionie co daje 

duże możliwości 
aranżacji.



45CEW-L-8 // 160 x 80 cm

CEW-8 // 160 x 80 cm

CEW-4K

80 x 80 cm

CEW-4 // 160 x 40 cmCEW-1

40 x 40 cm

CEW-2

80 x 40 cm

PANELE ŚCIENNE
WYMIARY



Panele ECLIPSE



TOMASZ AUGUSTYNIAK

Panele ECLIPSE to projekt autorstwa Tomasza 

Augustyniaka – jednego  z najbardziej znanych i 

utytułowanych polskich projektantów. Jego 
projekty cechuje szlachetność linii, czystość 
formy, elegancja i ergonomia. 

Panele zostały tak przemyślane, żeby 
nietuzinkowa forma korespondowała z 
doskonałymi właściwościami akustycznymi.

47
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PANELE 

ECLIPSE 

WYMIARY

ECW-1

40 x 40 cm
ECW-4

80 x 80 cm
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WZORNIK
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GRUPA A- rPET

rPET1100
baza

rPET1000

Skład: 100% PES z udziałem 
włókien rPET

Gramatura: 1000 g/m2

rPET1100 stanowi ponadto 

bazę którą można 
tapicerować filcami 
poliestrowymi z grupy B lub C.
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GRUPA B - FELTO (FL)

4002ML 6013ML 2021ML

7043ML 7040ML

Filc poliestrowy 

melanżowy (poza 
kolorem czarnym 

5320). Tapicerowanie 

możliwe tylko na 
włókninie bazowej 
jasno szarej  rPET

1100.

5320
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496ML

GRUPA C - TEXFEL INTERIORS (TEX)

494ML 450ML 401ML

409ML424ML423ML446ML

432ML 438ML 426ML

Skład: 100% poliester

▪ Klasa odporności na ogień:
EN 13501-1 + A1: B-s1, d

ASTM E-84-18: klasa A

▪ Wytrzymałość na ścieranie:

UNE-EN 14465 + A1: klasa A

ISO 12947- 2 / AC:> 50 000

cykli ścierania Martindale

▪ Odporność na światło – klasa A

▪ Dźwiękochłonność
UNE-EN ISO 354: αW = 0,15 (H)
EN ISO 11654: klasa E.

▪ STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®
.



AKUSTYKA
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NORMY AKUSTYCZNE W POLSCE

Wyniki badań naukowych przekonują, że dźwięk na poziomie 55-60 dB zniechęca pracowników 
biurowych do rozpoczęcia trudnego zadania. Ważny jest nie tylko poziom dźwięku, ale także to, czy 
niesie on ze sobą komunikatywną treść. Zarówno poziom dźwięku, jak zrozumiałość mowy, można 
aranżować i kontrolować

PN-N-01307: 1994 - dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w czasie pobytu pracownika na 
stanowisku pracy biurowej:
• 55 dB – w pomieszczeniach administracyjnych, biurowych i do prac koncepcyjnych

• 65 dB – w sekretariatach i biurach obsługi klienta
• 75 dB – w pomieszczeniach ze źródłami hałasu

PN-B-02151-02:1987 - dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach:
• 35 dB – w pomieszczeniach do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji
• 40 dB – w pomieszczeniach administracyjnych bez wewnętrznych źródeł hałasu
• 45 dB – w pomieszczeniach administracyjnych z wewnętrznymi źródłami hałasu

PN-EN ISO 9241-6:2002 - dotyczy wymagań ergonomicznych dla stanowisk pracy z komputerami 
(w przypadku wykonywania trudnych i złożonych zadań równoważny poziom dźwięku nie powinien 
przekraczać 35-55 dB)

PN-B-02151-4:2015-06 - określa wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości 
mowy
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NORMA POGŁOSOWA PN-B-02151-04:2015-06

Dla przestrzeni takich jak biura wielkopowierzchniowe, 

otwarte pomieszczenia do prac administracyjnych (tzw. 

open space), sale operacyjne, banki i urzędy czy biura 
obsługi klienta norma wskazuje ograniczenie 
rozprzestrzeniania się w nich dźwięku przez 
zwiększenie chłonności akustycznej pomieszczenia 
oraz zastosowanie ekranów akustycznych. 

Inne zalecenia to stosowanie m.in.:
▪ sufitów dźwiękochłonnych i odpowiednich wykładzin 

dywanowych

▪ paneli dźwiękochłonnych na wolnych powierzchniach 
ścian, powyżej blatów biurek

▪ tapicerowanych ekranów akustycznych
▪ wolno wiszących paneli dźwiękochłonnych, 

podwieszanych pod sufitem akustycznym.
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CZĘSTOTLIWOŚĆ DŹWIĘKU A GŁOŚNOŚĆ
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ABSORPCJA + IZOLACJA = KOMFORT AKUSTYCZNY

▪ IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA - to zdolność do redukcji dźwięku 
przenikającego przez przegrodę np. przez ściankę akustyczną.

▪ ABSORPCJA DŹWIĘKU - zdolność danego materiału do 
częściowego zatrzymania fali dźwiękowej 
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CELL- SKUTECZNOŚĆ AKUSTYCZNA 
ŚCIANKA CES-L-8

Zgodne z normami:

PN ISO 10053:2001:2005 - Pomiar skuteczności 
akustycznej ekranu biurowego we wzorcowych warunkach 

laboratoryjnych

PN-EN ISO 3745:2012 - Wyznaczanie poziomów mocy 
akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia 
akustycznego

EFEKT: obniżenie poziomu hałasu o 11 dB
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CELL- BADANIE POCHŁANIANIA DŹWIĘKU
PANELE PODWÓJNE

Zgodne z normami:

PN-EN ISO 354:2005 - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
PN-EN ISO 11654 - Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku
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ECLIPSE- BADANIE POCHŁANIANIA DŹWIĘKU
PANELE ŚCIENNE

Zgodne z normami:

PN-EN ISO 354:2005 - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
PN-EN ISO 11654 - Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku
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Dziękujemy 
za uwagę


