


Firma  zajmuje się wszechstronną 
aranżacją wnętrz, od biur po porty lotnicze, od 
uczelni po laboratoria.
Oferujemy liczne rozwiązania niezastąpione przy 
projektowaniu powierzchni typu  „open space”, 
pozwalające na inteligentne i efektywne 
wykorzystywanie przestrzeni. 

Firma MAARS jest obecna na polskim rynku od 1994 
roku. Oferta firmy obejmuje modułowe ścianki 
działowe, akustyczne ściany przesuwne, 
wykładziny, drzwi wewnętrzne oraz metalowe.

Zgodnie ze standardami obowiązującymi w MAARS 
POLAND świadczymy najwyższej jakości usługi od 
etapu planowania do zakończenia inwestycji. 

MAARS POLAND Oferowane przez na systemy ścian działowych 
MAARS są produkowane przez holenderską firmę 
MAARS BV, która powstała w roku 1946. 
Fabryka mieści się w Harderwijk, gdzie na 
powierzchni 20.000 m  produkuje około 2 mln m   
ścianek  rocznie.  Dysponuje nowoczesnym 
parkiem maszynowym i własnym biurem projektów 
technicznych. Posiada certyfikat ISO 9001
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System  Metaline



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU METALINE





metaline wood

Metaline wood 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 



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU METALINE WOOD



System String2



string2



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU STRING
2

ramy aluminiowe szklone podwójnie, szklenie

„flush glazing” - szkło naklejane na ramy wewnętrzne 

Moduły potrójnie szklone ( w wersji ścianek 

ognioodpornych)

panele z płyty wiórowej o gr. ok.18 mm   

lamionowane, fornirowane, panele stalowe   

max wysokość 3000 mm, ościeżnice aluminiowe.   

Drzwi pełne w okładzinie stalowej ( gr. 40 lub 100 mm),    

drewniane (laminowane lub fornirowane), całoszklane,    

szklane w ramie aluminiowej, szklane typu XL (100 mm),   

drzwi 2-skrzydłowe, drzwi przesuwne   



max. wysokość do 3000 mm - drzwi pełne drewniane

lub stalowe 40 mm, szklane 10 mm 

lub szklane w ramie 40 mm

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU STYLELINE

Maars  Stleline



Panorama



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PANORAMA



glassline 

System pojedynczych przeszkleń- taflą 10 i 12 mm



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GLASSLINE

GRUBOŚĆ ZASTOSOWANEGO SZKŁA

10 mm, 12 mm

WYSOKOŚĆ PROFILA

Dolny 60 mm, górny 40 mm

WYSOKOŚĆ MODUŁÓW

Maksymalna do 3000 mm

SZEROKOŚĆ MODUŁÓW

Maksymalna do 1200 mm

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/

do 35 dB

WYKOŃCZENIE

lakierowanie wg RAL

glassline



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU HORIZON 

GRUBOŚĆ ZASTOSOWANEGO SZKŁA

10 mm, 12 mm, 16 mm

WYSOKOŚĆ PROFILA

22 mm, dostępna opcja 35 mm

WYSOKOŚĆ MODUŁÓW

maksymalna do 3000 mm

SZEROKOŚĆ MODUŁÓW

maksymalna do 1200 mm

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/

do 39 dB

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/

aluminium anodowane lub lakierowanie wg RAL 

horizon



horizon



lalinea
linea cube

Lalinea to system całoszklanych ścianek o zminimalizowanych 
profilach konstrukcyjnych.
Dzięki prawie identyczny profilom, linie poziome drzwi i ścianek 
uzyskały ciągły , jednolity wygląd.

System Linea Cube to rozwinięcie systemu LaLinea.
Samonośna, całoszklana konstrukcja daje możliwość tworzenia 
odrębnych boksów bez konieczności kotwienia do stropu.



CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU LALINEA

GRUBOŚĆ ZASTOSOWANEGO SZKŁA

10 mm, 12 mm - szklo hartowane lub laminowane
Połączenia pionowe między szybami są wykonywane za pomocą uszczelki akrylowej.

WYSOKOŚĆ PROFILA

22 mm

WYSOKOŚĆ MODUŁÓW

maksymalna do 3000 mm

SZEROKOŚĆ MODUŁÓW

maksymalna do 1200 mm

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA /RW/

48 dB

KONSTRUKCJA

System całoszklanych ścianek o zminimalizowanych profilach konstrukcyjnych'
Dzięki prawie identyczny profilom, linie
poziome drzwi i ścianek uzyskały ciągły , jednolity wygląd.

NAROŻNIKI

Szklane bez profili pionowych

MODUŁY Z DRZWIAMI

max. wysokość 3000 mm

lalinea
linea cube



ściany mobilne ŚCIANY  MOBILNE 







Maars Poland Sp. z o.o.
Ul..A. Struga 78
90-557 Łódź

T: +48 42 634 94 33
F: +48 42 634 94 32
E: info@maars.pl
www.maars.pl
 


