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WOODLINE  
PANELE LAMELOWE NA FILCU
LAMELLA PANELS ON FELT
LAMELLENPANEELE AUF FILZ

Kolekcja paneli lamelowych na filcowym 
podkładzie przeznaczona jest do wnętrz 
publicznych i domowych. Panele pełnią 
rolę dekoracyjną, ułatwiają nowoczesną 
aranżację przestrzeni, równocześnie 
wspomagając wyciszenie pomieszczenia. 
Są łatwe w montażu i utrzymaniu czystości.

PL

Our collection of lamella panels on felt 
backing is designed for public and 
residential interiors. The panels play 
a decorative role in creating modern 
interiors, and help to quieten rooms. 
They are easy to install and clean.

EN

Die Kollektion von Lamellenpaneelen 
auf Filz ist für öffentliche und private 
Innenräume bestimmt. Die Paneele haben 
eine dekorative Funktion, sie erleichtern 
die moderne Gestaltung eines Raumes 
und sorgen für seinen Schallschutz. Sie 
sind leicht zu installieren und zu reinigen.

DE
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Dekoracyjne
Decorative
Dekorativ

Izolacja akustyczna
Acoustic insulation

Schallschutz

Praktyczne
Practical 
Praktisch

Łatwe w montażu
Easy installation

Einfache Montage
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Kolorystyka
Colours
Farben

Komfort akustyczny
Acoustic comfort
Akustischer Komfort

Panele lamelowe dostępne są w ośmiu 
wersjach kolorystycznych - czarny mat, 
dąb ciemny, dąb jasny, dąb sonoma 
na czarnym i szarym filcowym podkładzie.

PL Panele WOODLINE, dzięki filcowemu 
podkładowi i przestrzennej strukturze,
wspomagają wygłuszenie pomieszczeń 
oraz niwelują efekt echa. 

PL

Our lamella panels are available in 
eight colour versions - matt black, 
dark oak, light oak and sonoma oak 
on black and grey felt backing.

EN Thanks to their felt backing
and 3D structure, WOODLINE panels 
help to soundproof rooms
and reduce echo.

EN

Die Lamellenpaneele sind in acht 
Farbvarianten erhältlich – Schwarz 
matt, Eiche dunkel, Eiche hell, Sonoma 
Eiche auf schwarzer und grauer 
Filzunterlage.

DE Die Lamellenpaneele WOODLINE 
sorgen dank ihrer Filzunterlage und 
ihrer räumlichen Struktur für gute 
Schalldämmung von Räumen und 
reduzieren Nachhall. 

DE
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Montaż 
Installation
Montage 

Panele lamelowe montuje się łatwo 
i szybko, z użyciem kleju montażowego.

PL

The lamella panels are installed quickly 
and easily with the use of mounting adhesive.

EN

Die Lamellenpaneele werden mit 
Montagekleber direkt an der Wand befestigt.

DE
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MODNA DEKORACJA
TRENDY DECORATION
MODISCHE DEKORATION

Dostępne są w dwóch wymiarach i ośmiu 
wersjach kolorystycznych, panele lamelowe 
WOODLINE sprawdzają się we wnętrzach o różnej 
powierzchni, przeznaczeniu i charakterze. 

PL

Available in four sizes and eight colour versions, 
WOODLINE lamella panels are suitable for 
interiors of various sizes, purposes
and function.

EN

Die Lamellenpaneele sind in vier Größen 
und acht Farbvarianten erhältlich.
Die WOODLINE Lamellenpaneele eignen 
sich für Innenräume mit unterschiedlichen 
Flächen, verschiedener Bestimmung und 
unterschiedlichem Charakter.

DE
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PL Lamele pozwalają na niebanalną  
aranżację wnętrza, stając się 
niepowtarzalną wizytówką jego 
mieszkańców.

EN The lamella panels allow for original 
interior design and act as a unique 
showpiece for home owners.

DE Die Lamellenpaneele ermöglichen eine 
originelle Gestaltung des Innenraums 
und werden zu einer einzigartigen 
Visitenkarte für seine Bewohner.
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ELEGANCKA SYPIALNIA
Panele doskonale wkomponują się 
w niemal każdą przestrzeń będąc 
jednocześnie ciekawym akcentem 
aranżacji.

PL

ELEGANT BEDROOM
The panels fit in perfectly with 
almost any interior and also provide 
an interesting design touch.

EN

ELEGANTES SCHLAFZIMMER
Die Lamellenpaneele fügen sich 
perfekt in fast jeden Raum ein und 
sind gleichzeitig ein interessanter 
Design-Akzent.

DE
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PL SPEKTAKULARNY SALON
Lamele nie tylko tworzą atrakcyjne 
wizualnie tło dla nowoczesnych 
sprzętów i tkanin, ale – ułożone 
pionowo – podwyższają optycznie 
pomieszczenie.

EN SPECTACULAR LIVING ROOM
The lamella panels not only form 
a visually attractive background for 
modern furnishings and fabrics, but, 
when arranged vertically, they optically 
increase the height of the room.

DE SPEKTAKULÄRES WOHNZIMMER
Die Lamellenpaneele bilden nicht 
nur einen optisch ansprechenden 
Hintergrund für moderne Möbel 
und Stoffe, sondern machen 
– vertikal angeordnet – den Raum 
optisch höher.
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PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE
PRACTICAL APPLICATION
PRAKTISCHER EINSATZ

Kolekcja WOODLINE pełni nie tylko 
funkcję dekoracyjną, ale też praktyczną. 
Umożliwia wizualne wydzielenie 
przestrzeni o różnym przeznaczeniu 
– miejsca relaksu, strefy dziennej, 
domowego biura, jadalni.

PL

The WOODLINE collection not only 
has a decorative function, but also 
a practical one. It enables visual 
separation of spaces for different 
purposes - a relaxation area, a living 
area, a home office or a dining area.

EN

Die Kollektion WOODLINE hat nicht nur 
eine dekorative, sondern auch eine 
praktische Funktion. Sie ermöglicht es, 
Räume für unterschiedliche Zwecke 
optisch zu trennen – einen Platz für 
Entspannung, einen Wohnbereich, 
ein Homeoffice oder ein Esszimmer.

DE

W kręgu sztukiPL

Within the realms of artEN

Im Kreis der KunstDE
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PL Miejsce na relaks

EN A place to relax

DE Platz für Entspannung
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SPOSÓB NA DRZEMKĘ
Panele lamelowe wspomagają 
wygłuszenie pomieszczenia, 
tworząc warunki do spokojnego 
odpoczynku.

PL

TIME FOR A NAP
The lamella panels help 
to soundproof rooms and 
create the right conditions 
for a peaceful rest.

EN

DER WEG ZUM NICKERCHEN
Die Lamellenpaneele tragen zur 
Schalldämmung eines Raumes 
bei und schaffen hervorragende 
Bedingungen zur Entspannung.

DE
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WYGODNA SYPIALNIA
Panele lamelowe zamonto-
wane za wezgłowiem łóżka, 
stanowią nie tylko jego 
piękną oprawę, ale są też 
wygodnym oparciem.

PL

COMFORTABLE BEDROOM
Installing the lamella panels 
behind the headboard 
of the bed not only provides 
a beautiful backdrop for the 
bed, but also a comfortable 
backrest.

EN

KOMFORTABLES 
SCHLAFZIMMER
Hinter dem Kopfteil des 
Bettes angebracht, bieten 
die Lamellenpaneele 
nicht nur einen schönen 
Hintergrund für das Bett, 
sondern sind auch eine 
bequeme Rückenlehne.

DE
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DOMOWE BIURO
Za pomocą paneli lamelowych 
można wydzielić optycznie 
przestrzeń do pracy.

PL

HOME OFFICE
With the help of lamella panels, 
workspaces can be visually 
separated off.

EN

HOMEOFFICE
Mit Lamellenpaneelen können 
Sie Ihren Arbeitsbereich optisch 
abtrennen.

DE
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PL W KUCHENNYM NASTROJU
Panele lamelowe dzielą wizualnie 
kuchnię na część roboczą i jadalnianą.

EN A KITCHEN ATMOSPHERE
Lamella panels visually divide kitchens 
into working and dining areas.

DE IM KÜCHENAMBIENTE
Die Lamellenpaneele unterteilen die Küche 
optisch in Arbeits- und Essbereich.
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Wymiary 
Dimensions
Abmessungen

Wszystkie wymiary podane są w mm.
All dimensions are in mm.
Alle Maße sind in mm angegeben.

PL

EN

DE

Wersje kolorystyczne
Colour versions
Farbvarianten

PL FILCOWY PODKŁAD SZARY
EN FELT BACKING GREY
DE FILZUNTERLAGE GRAU

PL FILCOWY PODKŁAD CZARNY
EN FELT BACKING BLACK
DE FILZUNTERLAGE SCHWARZ
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Dąb ciemny
Dark oak
Eiche dunkel 

Dąb ciemny
Dark oak
Eiche dunkel 

Dąb jasny
Light oak
Eiche hell 

Dąb jasny
Light oak
Eiche hell 

Czarny mat
Matt black
Schwarz matt

Czarny mat
Matt black
Schwarz matt

Dąb sonoma 
Sonoma oak
Sonoma Eiche 

Dąb sonoma 
Sonoma oak
Sonoma Eiche 
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Katalog jest materiałem informacyjnym. 
Nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego. Wszystkie produkty są 
oryginalne. Firma Marbet Sp. z o.o. zastrze-
ga sobie prawo do projektów, patentów 
i kreatywnych konceptów marek prezen-
towanych w tym katalogu. Całościowe lub 
częściowe kopiowanie bez zgody Marbet 
Sp. z o.o. jest surowo zabronione. Produkty 
przedstawiane w katalogu mogą róż-
nić się od zamawianych w zależności od 
usprawnień konstrukcyjnych, wynikających 
z doskonalenia produktu. Ponieważ odcień 
wydruku może różnić się od rzeczywistego, 
przed zamówieniem polecamy zapoznać 
się ze wzornikiem kolorów dostępnym 
u przedstawicieli handlowych i partnerów.

Credits
Zdjęcia produktowe i aranżacyjne:
Shooting - Rita Lorenc

PL The catalogue is informative in nature. 
It does not constitute a commercial offer 
within the meaning of the Civil Code. 
All products are original. Marbet Sp. z o.o. 
reserves the right to the designs, patents 
and creative concepts of the brands 
presented in this catalogue. Reproduction 
in whole or in part without the consent 
of Marbet Sp. z o.o. is strictly prohibited. 
The products shown in the catalogue 
may differ from those ordered, depending 
on design improvements resulting 
from product development. As printed 
colours may differ from actual colours, 
we recommend consulting the colour 
chart available from dealers and partners 
before ordering.

Credits
Product and presentation photography:
Shooting - Rita Lorenc

EN DE Der Katalog dient nur zu Informationszwecken und 
stellt kein Angebot im Sinne der Vorschriften des 
polnischen Bürgerlichen Gesetzbuches dar. Alle 
Produkte sind Originale und stammen aus unserer 
Produktion in Polen. Marbet Sp. z o.o. behält sich die 
Rechte an Designs, Patenten und kreativen Konzepten 
der in diesem Katalog vorgestellten Marken vor. 
Die Vervielfältigung im Ganzen oder in Teilen ist 
ohne ausdrückliche Genehmigung der Marbet Sp. 
z o.o. streng verboten. Die im Katalog dargestellten 
Produkte können von den bestellten Produkten 
abweichen, die im Zuge der Produktverbesserung 
konstruktiv verbessert werden konnten. Die im Katalog 
dargestellten Farben können vom Original abweichen, 
deshalb empfehlen wir Ihnen, sich mit der bei unseren 
Handelsvertretern und Partnern erhältlichen Farbkarte 
vor der Bestellung vertraut zu machen.

Credits
Produkt- und Arrangementfotos:
Shooting - Rita Lorenc
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LET’S CREATE
SOMETHING YOURS.

YOUR BEST PARTNER
FOR HOME DECORATION

MARBET Sp. z o.o.
ul. Chochołowska 28
43-346 Bielsko-Biała

www.marbetdesign.com

bok@marbet.com.pl
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