
Potwierdzeniem  walorów i zalet sufi tów napinanych DPS są:
- 10-letnia gwarancja
- konkurencyjne ceny
- łatwe utrzymanie w czystości
- paleta barw (ponad 110 kolorów)
- uzyskane certyfi katy i atesty 

Więcej informacji na www.suftech.pl bądź pod numerami telefonów.
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Jesteśmy fi rmą zajmującą się montażem i dystrybucją nowoczesnych, 
dekoracyjnych, podwieszanych sufi tów napinanych DPS. Prioryte-
tem naszych działań jest realizowanie usług i dostarczanie Państwu 
produktów najwyższej jakości zgodnie z oczekiwaniami, potrzebami 
i wymaganiami. Zadowolenie naszych Klientów i Partnerów jest dla 
nas największą satysfakcją i największym osiągnięciem. 
Zastosowanie nowoczesnej technologii systemu sufi tów napinanych 
DPS w wykańczaniu pomieszczeń o różnym charakterze, przezna-
czeniu i funkcji umożliwia Państwu tworzenie nowej rzeczywistości. 
Pragniemy dać Państwu możliwość kreowania unikalnej przestrzeni 
elegancji, komfortu i estetyki wokół siebie, zgodnej z własnymi pra-
gnieniami. Ze względu na właściwości i cechy sufi ty napinane DPS 
dają możliwości uzyskania unikalnego charakteru każdego pomiesz-
czenia.

DPS LIGHT
- rozświetli każde pomieszczenie ciepłym i bezcieniowym 

światłem
- doskonały jako element dekoracyjny

DPS COLORLIGHT
- rozświetlenie białym lub kolorowym blaskiem
- zastosowanie systemu RGB
- możliwość uzyskania prawie 16 milionów barw

DPS PICTURE
- doskonała jakość nadruku
- możliwość utworzenia obrazu świetlnego
- niepowtarzalny element dekoracyjny

DPS LAKO
- idealne zastosowanie do renowacji i dekoracji
- unikalna konstrukcja
- różne faktury sufi tu: lustrzane, matowe, satyny, metaliki, 

transparentne

DPS SKY
- niesamowite efekty świetlne
- niezależny system punktów świetlnych
- możliwość uzyskania efektów kryształów, gwieździstego 

nieba i wielu innych

DPS AQUA
- idealny dla basenów, parków wodnych, łaźni, saun i 

ośrodków SPA
- odporny na wilgoć, chlor, siarczany i inne szkodliwe 

substancje
- nie kondensuje pary wodnej

DPS DESIGN
- niepowtarzalny kształt: płaski, owalny, łukowy, kolisty, 

przestrzenny, łamany czy wielopoziomowy
- sufi ty, ściany, fi gury… 
- nieograniczone możliwości

DPS VIDEO
- wykorzystanie projektorów i innych urządzeń multimedialnych
- fantastyczny efekt wizualny


