
Sufity kasetonowe stosowane wewnątrz pomieszczeń pozwalaja na łatwe i estetyczne 
maskowanie instalacji technicznych jak klimatyzacja , wentylacjaczy oświetlenie przy 
zachowaniu odpowiedniej przepuszczalności dla  wymagań przeciwpożarowych , 
tryskaczy czy swiatła. 

Cechy sufitu pozwalają na zastosowanie w różnych obiektach jak: 
- obiekty handlowe 
- obiekty przemysłowe
- budynki uzyteczności publicznej
- obiekty wystawiennicze
- lotniska.

Dostępne w wymiarach pozwalających na łatwą instalację w typowych nawet 
istniejących konstrukcjach sufitów kasetonowych (np.Armstrong) , szerokiej gamie 
kolorów , dowolnym wymiarze oczka i wysokiej jakości wykonania stanowią doskonałe i 
efektowne wykończenie powierzchni sufitowych.

System Saturn-T
Rastrowy sufit kasetonowy na 
konstrukcji T15 / T24

wykonany z blachy aluminiowej malowanej piecowo•
uniwersalny - przeznaczone do zastosowania w typowej konstrukcji sufitów kasetonowych•
przepuszczalny dla światła, dymów , instalacji przeciwpożarowych•
trwały i estetyczny, łatwy w utrzymaniu w czystości•
możliwość łatwego dostępu do przestrzeni nadsufitowej•
możliwość instalacji oświetlenia•
szybki i prosty montaż•
możliwość wymiany  z  różnymi typami sufitów mineralnych jak również łączenia z innymi rodzajami wypełnień•
dowolny wymiar panelu i dowolna wielkość oczka•
opcjonalna perforacja elementów dla poprawy własności akustycznych•
szeroka gama kolorów•



Profil przyścienny

Zawiesie

Profil nośny L3000

Profil poprzeczny 
L1200mm

Raster Saturn-T

Profil poprzeczny
L600mm

Standard wykończenia

Saturn-10 Saturn-15 Saturn-24

z ramką okalającą
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Jacentów 61A
27-580 Sadowie

Tel: +15 868 21 28
       +15 869 26 88

info@pwkrzysztof.com.pl

Profile nośne

Profile elementów

bez ramki okalającej

Standardowe wymiary paneli

Profile przyścienne

Maskownice ozdobne 
do opraw oświetleniowych

z otworemgładka

Istnieje możliwość wykonania sufitu w niestandardowych konfiguracjach i z różnymi 
akcesoriami. W przypadku pytań prosimy o kontakt

Parametry sufitu
Saturn-10 Saturn-15 Saturn-24

Oczko Przezierność  
%

Nominalny 
kąt krycia

Przezierność  
%

Nominalny 
kąt krycia

Przezierność  
%

Nominalny 
kąt krycia

50x50 60,6 46 41,4 47 7,7 56
75x75 73,8 32 60,9 32 38,4 38

100x100 80,3 25 70,7 24 53,8 28
120x120 83,6 20 75,6 19 61,4 22
150x150 86,9 16 80,4 15 69,1 17
200x200 90,1 12 85,3 11 76,8 12
300x300 93,4 8 90,2 7 84,5 8
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