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Nowy poziom swobody architektonicznej 
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Dalhem Panel, system fornirowanych okładzin ściennych 
i sufitowych. Wykorzystując naturalny fornir, Dalhem 
Panel stanowi rozwiązanie, które ożywi każde wnętrze. 
Bazując na nowoczesnych materiałach i tradycyjnym 
know-how tworzymy system będący odpowiedzią na wy-

sokie wymagania w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej, akustyki i ochrony środowiskaJednocześnie 
kładziemy olbrzymi nacisk na zapewnienie swobody 
architektonicznej przy równoczesnym zachowaniu 
harmonii z doskonalą funkcjonalnością produktu.

Dalhem Panel, veneered ceiling and wall systems. 
Using real wood veneer, Dalhem Panel provides a 
lively surface that is unique to every project. Com-
bining modern materials and traditional know-how 

we create systems that answer today’s tough 
demands for fire protection, acoustics and the 
environment, without losing the architectural freedom 
to create beauty in harmony with perfect function.

Zdjęcie z okładki: 
Nye AHUS, Oslo, Norwegia. 
Ribba, Dąb.
Architekt: CF Möller, Dania.

Na stronie:
Tooley Street, Londyn, Wielka Brytania.
Ribba, Dąb 
Architekt: AHMM, Londyn, Wielka Brytania.
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The carrier is attached to an existing T-grid, or other 
surface, with a maximum of 600 mm in between (100 
mm at joints). The fastening clip is screwed to the rib 
which then snaps to the grid. The most common 
spacing is 12 mm but this can be 
increased in increments of 
10 mm. Open ends can be 
veneered or painted. Fixture 
panels are made to specifica-
tion and can be attached to the 
grid with fastening clips or hung in the 
ribs with a “lip”.

Profil nośny mocowany jest do zamocowanej 
podkonstrukcji z profili CD o maksymalnym 
rozstawie  600 mm  (100  mm  na  łączeniach).  Klips

mocujący przykręcany jest do 
panela, razem wpinane są w 
zamontowane wcześniej profi-

le nośne. Najczęściej  stosowany od-
stęp między listwami wynosi  12 mm, ale

     może być zwiększony o wielokrotność 10 mm. 
Końcówki paneli mogą być fornirowane lub 
malowane. Panele wykonywane są pod każdy 
projekt indywidualnie i mogą być mocowane do 
konstrukcji  przy użyciu specjalnych klipsów lub 
zawieszone na szkielecie konstrukcji.

The illustration demonstrates a typical assembly of Dalhem Ribba.         Ilustracja przedstawia typowy montaż Dalhem Ribba.

Dalhem Ribba is a flexible ceiling system for creative interior 
designs. The ribs have a substrate in particle gypsum 
board or MDF and are wrapped with real wooden 
veneer of the best quality. The system is simple to install 
and comprise mainly of three components; the rib, a 
specially designed carrier grid and a fastening clip. Due 
to its construction Dalhem Ribba meets the high 
requirements of providing fire reaction and achieved 
classification B-s1, d0 in accordance with the Euroclass 
system.

Dalhem Ribba to system sufitowy stworzony specjalnie 
dla nowatorskich projektów wnętrz. Rdzeń wykonany 
jest z płyt gipsowo-włóknowych lub z MDF, warstwę 
zewnętrzną stanowi najwyższej jakości fornir. System jest 
prosty w montażu i składa się z trzech części: paneli, 
specjalnie zaprojektowanej konstrukcji nośnej i klipsa 
mocującego. Ze względu na unikatową konstrukcję 
Dalhem Ribba spełnia wysokie wymagania przeciw-
pożarowe zapewniając klasę reakcji na ogień produk-
tu finalnego B-s1, d0 zgodnie klasyfikacją Euroclass.

Dalhem Ribba - Sufit

The fastening clip is snapped to the carrier.      Klips mocujący wpinany w profil nośny.

HEIGHT/WYSOKOŚĆ: 19/22/25/38/44 mm
WIDTH/SZEROKOŚĆ: 38 mm
LENGTH/DŁUGOŚĆ: 2400 mm
SUBSTRATE/RDZEŃ:ŃParticle Gypsum board or MDF/Płyta gipsowo-włók-
nowa lub MDF
SURFACE/WYKOŃCZENIE: Veneer or foil/Fornir lub folia
FIRE PROTECTION/ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ: B-s1,d0 (not MDF)/B-s1,d0 (oprócz MDF)
BESPOKE DIMENSIONS ON REQUEST/SPECJALNE WYMIARY NA ŻYCZENIE

CARRIER/PROFIL NOŚNY: 3000 mm
CLIPS/KLIPSY: 40 mm

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania większej ilości informacji.

Sala muzyki kameralnej, Aarhus, Dania. 
Ribba, Jesion. 
Architekt: CF Möller, Dania.

Mjärdevi Science Centre.
Ribba, Brzoza. 
Architekt: Lund & Valentin, Szwecja.

FACTS/FAKTY
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Dalhem Ribba is also well suited for wall assembly. 
The specially designed fastening profile ensures 
that the installation points will be invisible. The 
fastening profile also doubles as a splice for 
continuous assemblies.

Dalhem Ribba doskonale nadaje się również do 
montażu ściennego. Specjalnie zaprojektowany 
profil mocujący gwarantuje, iż punkty instalacyjne 
są niewidoczne, zapewniając jednocześnie 
estetyczne łączenie ze sobą paneli

Dalhem Ribba - Ściana

For the wall application a special U-profile is used. The U-
profile is attached to the surface - maximum 600 mm c/c - 
and the rib, with corresponding grooves, is then pressed 
onto the U-profile. A dab of carpenters glue is 
recommended in the grooves at installation. Final 
adjustment is done with a rubber mallet.

Dla mocowania systemu do ściany służy specjalny profil 
U. Profil ten mocowany jest do powierzchni przy 
zachowaniu rozstawu maksymalnego 600 mm. Następnie 
we wcześniej zamontowane profile U mocowana jest 
listwa. Zaleca się stosowanie niewielkiej ilości kleju 
stolarskiego w miejscu występowania rowków. Regulacja 
końcowa odbywa się za pomocą gumowego młotka.

The rib is attached to the U-profile.      Listwa wpinana w profil U.

Sala koncertowa, Aarhus, Dania. 
Ribba, Jesion. 
Architekt: CF Möller, Dania

Szpital Nye AHUS Oslo, Norwegia. 
Ribba, Dąb.
Architekt: CF Möller, Dania.

FACTS/FAKTY

HEIGHT/WYSOKOŚĆ: 22/25/38/44 mm
WIDTH/SZEROKOŚĆ: 38 mm
LENGTH/DŁUGOŚĆ: 2400 mm
SUBSTRATE/RDZEŃ: Particle Gypsum board or MDF/Płyta gipsowo-włók-
nowa lub MDF
SURFACE/WYKOŃCZENIE: Veneer or foil/Fornir lub folia
FIRE PROTECTION/ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ: B-s1,d0 (not MDF)/B-s1,d0 (oprócz MDF)
BESPOKE DIMENSIONS ON REQUEST/SPECJALNE WYMIARY NA ŻYCZENIE

U-PROFILE/PROFIL U: 100 mm
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End panel/Panel końcowy

Dalhem Parawood is a ceiling system with a 
substrate in steel, wrapped with real wooden 
veneer. The system, which also can be installed on 
walls, comprise mainly of two components; the 
panel and the carrier, along with a selection of 
accessories, such as splices and end panels. On the 
carrier itself there are attachment points for 
suspensions and absorbents. The system weighs only 
6 kilograms per square metre. 

System sufitów podwieszanych na bazie stali 
okleinowanej naturalnym fornirem, który 
również może być montowany jako okładzina 
ścienna. System składa się głównie z dwóch 
części – paneli oraz profili nośnych wraz z 
dodatkami: łącznikami oraz panelami koń-
cowymi. Konstrukcja nośna posiada punkty do 
mocowania zawiesi i absorbentów. System 
waży jedynie 6 kg na metr kwadratowy.

Parawood
The illustration above demonstrates a typical 
assembly of Dalhem Parawood. The carrier is 
installed no more than 1200 mm apart. Fixtures and 
lights are easily installed in the system.

Ilustracja powyżej przedstawia typowy układ sys-
temu Dalhem Parawood. Profile nośne montowane 
są odstępie nie większym niż 1200 mm. Oprawy i 
oświetlenie dają się łatwo zintegrować z systemem

The panel is snapped to the grid. 
Listwa jest wpinana w profil nośny.

Splice for carrier.
Łącznik do profili nośnych.

Splice for panel.
Łącznik do paneli.

ONCE, Barcelona, Hiszpania. 
Parawood, Dąb.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania większej ilości informacji.

HEIGHT/WYSOKOŚĆ: 19 mm
WIDTH/SZEROKOŚĆ: 84 mm
LENGTH/DŁUGOŚĆ: 3000 mm
SUBSTRATE/RDZEŃ: Steel/Stal
SURFACE/WYKOŃCZENIE: Veneer or foil/Fornir lub folia
CARRIER/PROFIL NOŚNY: 3000 mm
ACCESSORIES/AKCESORIA: Splices and end panels/Łączniki oraz panele 
końcowe

FACTS/FAKTY
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DL List
Dalhem DL is a panel that covers the exposed t-
grid system. The substrate is made from either 
chipboard or MDF and is wrapped with real wood 
veneer. The assembly is quick and simple using a 
fastening clip (JS-1) that folds around the t-grid.
   The illustration above shows a typical DL instal-
lation where the panel covers the exposed t-grid. 
The most common installation incorporates two dif-
ferent panel heights - for example, DL16 as a main 
runner and the DL12 as the cross member. Joints 
can also be done using a block made from solid 
wood. All cross members are delivered cut to size in 
modular measurements. The panel that runs along 
the wall is installed with a different clip.

Dalhem DL to system dekoracyjnych paneli, przezna-
czonych do montażu przy użyciu konstrukcji z profili T. 
Rdzeń jest wykonany z płyty wiórowej lub MDF owi-
niętej fornirem naturalnym. Montaż jest szybki i prosty 
poprzez użyciu klipsa mocującego (JS-1), zaciska-
jącego się wokół profila T.
   Powyższa ilustracja przedstawia typową instalację 
DL, gdzie panel obejmuje konstrukcję z profili T. 
Najczęściej system składa się z paneli o dwóch 
różnych wysokościach - dla przykładu: DL16 występuje 
jako element główny, natomiast DL12 jako 
poprzeczny. Złącza mogą być również wykonane przy 
wykorzystaniu elementów z litego drewna. Wszystkie 
elementy poprzeczne dostarczane są w gotowych 
modułach. Panel biegnący wzdłuż ściany jest 
montowany przy użyciu specjalnego klipsa.

The illustration shows how the clip JS-1 is installed into the panel, and then onto the T’grid. 
Ilustracja pokazuje, jak klips JS-1 jest mocowany na panelu, a następnie wpinany  w profil T.

Good acoustics are an important ingredient in modern 
de-sign and the demands vary from space to space. 
Dalhem panel have through its ribbed appearance 
good acoustical properties and together with an 
absorbent it provides for a sound acoustical 
environment. For more information please contact us 
or log on to our website.

Akustyka jest ważnym składnikiem nowoczesnego designu 
i wymagania wobec niej różnią się w zależności od 
przeznaczenia pomieszczenia. Dalhem panel dzięki listwo-
wej konstrukcji zapewnia dobre właściwości akustyczne i 
razem z absorberem – w postaci wełny w welonie – 
zapewnia doskonałe środowisko akustyczne. Aby uzyskać 
więcej informacji prosimy o kontakt z nami lub wizytę na 
naszej stronie internetowej.

Akustyka

Sala koncertowa, Aarhus, Dania. 
Ribba, Jesion. 
Architekt: CF Möller, Dania

HEIGHT/WYSOKOŚĆ: 12/16/22/28/36/44 mm
WIDTH/SZEROKOŚĆ: 38 mm
LENGTH/DŁUGOŚĆ: 2400//561/1161 mm
SUBSTRATE/RDZEŃ: Chipboard or MDF/Płyta wiórowa lub MDF
SURFACE/WYKOŃCZENIE: Veneer or foil/Fornir lub folia
FASTENING CLIPS/KLIPS MOCUJĄCY: 15 mm
ACCESSORIES/AKCESORIA: Blocks/Bloki
BESPOKE DIMENSIONS ON REQUEST/SPECJALNE WYMIARY NA ŻYCZENIE

FACTS/FAKTY
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The real wood veneer creates a lively and unique 
surface with its natural characteristics that will mature 
with age. Dalhem panel is available in all wood types 
and we only source materials from suppliers that can 
guarantee that the raw material comes from 
managed and certified for-ests and plantations. The 
most common type of surface treatment is a UV 
lacquer which gives a strong and main-tenance 
free surface. We can also stain or oil the surface and 
also match it to existing interiors, such as flooring or 
furniture. We also manufacture ribs with a foil 
imitating either wood, metal or other structures. Solid 
colours are also an option and the choice is yours as 
to which one.

Fornir i inne okleiny

Na zamówienie

Ash/Jesion

Mahogany/Mahoń

Beech/Buk

Maple/Klon

Birch/Brzoza

Walnut/Orzech

European oak/Dąb europejski

Wenge

Larch/Modrzew

Whitepigmented oak/Dąb pigmentowany

The colour and grain of products in photographs may differ from actual colour and grain - contact us for actual samples. 
Kolory oraz struktura drewna na przedstawionych zdjęciach mogą różnić się od  rzeczywistych - skontaktuj się z nami odnośnie próbek.

Bespoke is today’s standard and we will gladly 
assist you in the process to help create a 
solution that fits your project.

Produkty wykonywane na specjalne zamówienie 
to obecnie standard. Nasz zespół chętnie pomoże 
w procesie projektowania, aby stworzyć rozwią-
zanie, które będzie pasować do Twojego projektu.

Kanał Izabeli II, Madryt, Hiszpania. 
Parawood, Buk. 
Architekt D. Gerardo Salvador Molezún, Hiszpania.

Fornir naturalny tworzy żywą i niepowtarzalną 
powierzchnię, co wynika z jego naturalnej cechy – 
dojrzewania z wiekiem. Panel Dalhem jest dostępny 
we wszystkich rodzajach drewna. Współpracujemy 
wyłącznie z dostawcami, którzy gwarantują, że 
surowiec pochodzi z certyfikowanych lasów i plantacji. 
Najczęściej stosowanym rodzajem wykończenia 
powierzchni paneli jest bezbarwny lakier UV 
zapewniający twardą i bezobsługową powierzchnię. 
Prawdopodobieństwo powstania rys na takim lakierze 
jest niewielkie. Alternatywnym rozwiązaniem jest 
możliwość bejcowania lub olejowania powierzchni, a 
także dopasowania ich do już istniejących we 
wnętrzach, takich jak podłogi lub meble. Produkujemy 
również panele okleinowane folią w kolorystyce RAL 
lub NCS, imitującą drewno, metal lub inne struktury.
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We have an active environmental policy where we 
respect the nature and always strive to operate an 
energy efficient production and to look after the 
resources. We prioritize suppliers who take an active 
role in the environmental work and we always try to 
improve our operations to minimize environmental 
effects. Our products should be safe to install and 
use throughout its life span. Please contact us for 
further information and emission certificates.

Mamy aktywną politykę ochrony środowiska, 
polegającą na poszanowaniu natury i ciągłym 
dążeniu do poszanowania energii oraz efektywnego 
wykorzystywania zasobów. Priorytetowo traktujemy 
dostawców, którzy posiadają aktywną politykę 
ochrony środowiska i zawsze staramy się poprawić 
własne działania, aby zminimalizować wpływ na 
środowisko. Nasze produkty montuje się i użytkuje przez 
cały okres eksploatacji w sposób bezpieczny. 
Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji 
oraz w celu otrzymania certyfikatów.

Środowisko
Zoangażowanie w przyszłość - Dalhem Panel i środowisko

Turning Torso, Malmö, Szwecja.
Architekt: Santiago Calatrava, Szwajcaria.

Turning Torso, Malmö, Szwecja. 
Ribba, Dąb pigmentowany. 
Architekt: Santiago Calatrava, Szwajcaria.



MODERN CLASSIC S.C.

UL. SOKOLOWSKA 9/49

01-142 WARSAW, POLAND

AH Production, Box 48, SE-662 22 Åmål, Sweden. Tel +46 532 122 60. Fax +46 532 161 49
info@ah-produkter.se. www.ah-produkter.se

LSA PROJECTS LTD

THE BARN, WHITE HORSE LANE

WITHAM, ESSEX CM 8 2BU, UNITED KINGDOM

TECRAM S.L.

GERERAL MARTÍNEZ CAMPOS 42 DUPL.

 28010 MADRID, SPAIN 

TEL +34 913 199 308 / 917 026 410

FAX +34 917 026 198

WWW.TECRAM.COM

LOTUS MIMARI ÜRÜNLER TICARET LIMITED SIRKETI

 OGUZ SOKAK NO:3 MÜRVET HAN DAIRE:11

 34387, MECIDIYEKÖY/ISTANBUL, TURKEYs

TEL +90 212 217 23 08

FAX +90 212 275 44 39

WWW.LOTUS-INTERIOR.COM

TEL +48 503 107 159

TEL+44 1376 501199

FAX +44 1376 502027

WWW.LSAPROJECTS.CO.UK

CANVAS A/S

DRAMMENSVEIEN 114

NO -0273 OSLO, NORWAY

TEL +47 9942 4050

FAX +47 9476 3901

WWW.CANVAS.NO

ADL

VIA G CRAVIOTTO 18

IT-17019 VARAZE (SV), ITALY

TEL +39 019 930306

FAX +39 019 9355 442

WWW.ADLITALIA.IT

CDC MOSCOW

БОЛЬШОЙ АФАНАСЬЕВСКИЙ ПЕР., Д17/1, ПОМ.1

119019, МОСКВА, RUSSIA

TEL/FAX: (495) 775-00-90,

(495) 771-65-76

WWW.CDC-MOSCOW.RU

FUMA KFT.

BERNI U. 1.

1045-BUDAPEST, HUNGARY

VÁGÓHÍD U. 3.

4030-DEBRECEN, HUNGARY

TEL: +36 1 415 08 94

FAX: +36 1 415 08 95

TEL: +36 52 532-780

FAX:+36 52 460-492

WWW.FUMA.HU

AL REYAMI GROUP

PO BOX - 14662

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

TEL: +971 4 3364 666

FAX: +971 4 3366 775

WWW.REYAMI.COM

ASMUS SCHULTZ

TUREBYVEJ 27

DK 4682 TUREBY, DENMARK

AH PRODUCTION DENMARK 

FAX. +45 56283042

TEL. +45 56283002

TEL +48 606 855 375

WWW.MODERNCLASSIC.PL




