
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.

Saturn-T system
Open-cell ceiling based on 
T15 / T24 construction.

made from oven-paint coated aluminium•
universal - meant for use with standard ceiling suspension construction•
light- , fumes- and fire instalation penetrable•
rigid and aesthetic , easy to keep clean•
easily accessible overhead instalations•
possible to install lighting fixtures•
quick and easy installation•
possible to incorporate with different types of mineral ceilings as well as in connection •
with different types of infills 
in any panel dimensions and any cell size•
optionally with perforated elements to use with acoustic elements •
wide range of colours•
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Hanger
Main profile L3000

Cross-profile 
L1200mm

Saturn-T panel

Cross-profile
L600mm

Finish standards
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Jacentów 61A
27-580 Sadowie

Tel: +48 15 868 21 28
       +48 15 869 26 88

info@pwkrzysztof.com.pl

Main profiles

Element profiles

without outside frame

Standard panel dimensions

Wall angles

Light fixture plates

with holefull

There's a possibility of making ceiling in non-standard versions equipped with different 
accesories. In case of questions please contact us. 

Ceiling parameters
Saturn-10 Saturn-15 Saturn-24

Cell size Open area  
%

Viewing 
angle

Open area  
%

Viewing 
angle

Open area  
%

Viewing 
angle

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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