


Systemy szklane 
ścian działowych



11 lat 
lat na rynku



K I E L C E



Mocne strony

Terminy

Stany magazynowe

Grupy montażowe 

CNC 

Serwis 

Szybkie terminy realizacja 

Utrzymanie stanów magazynowych profili, akcesoriów, szkła 

Własny rozkrój i obróbka szkła laminowanego 

Nowoczesny park maszynowy CNC

Gwarancyjny i pogwarancyjny 



Produkcja
4267 m2

szkło
aluminium 
drewno



Realizacja 
42 inżynierów
18 project managerów
26 ekip monterskich



Serwis 
Wyspecjalizownay dział serwisowy. 
Średni czas usunięcia usterki od zgłoszenia 
w 2020 roku to 3,5 dnia na terenie całej 
Polski. 



Najniższe 
profile na rynku 
Ta sama wysokośc i wygląd profili 
bezklasowych i ogniodpornych do 30 mm

30 mm



Akustyczne ściany 
szklane



PURE 
Najwyższej klasy system ścian działowych
umożliwiających innowacyjną aranżację przestrzeni biurowej. 

Użycie minimalne ilości aluminium wpływa 
na maksymalne doświetlenie przestrzeni.



Konstrukcja aluminiowa

Demontowalna konstrukcja.
Ściany wykonane są ze szkła bezpiecznego
laminowanego lub hartowanego.

3500 mm
Maksymalna wysokość

Kolor
Profile lakierowane proszkowo wg palety RAL

22x25 mm
Dla szkła o grubości 10-12 mm
Profile sufitowe, przyścienne, podłogowe



wysokie parametry 
akustyczne Rw 47dB





SILENCE
Bezszprosowy system ścianek działowych SILENCE
zapewnia maksymalną swobodę
aranżacji oraz doświetlenie powierzchni.



Konstrukcja aluminiowa

Demontowalna konstrukcja.
Tafle szkła łączone za pomocą dwustronnej
taśmy samoprzylepnej lub mikroprofili

3200 mm
Maksymalna wysokość

Kolor
Profile lakierowane proszkowo wg palety RAL

Ścianki szklane – pojedynczo lub podwójnie przeszklone:
szkło laminowane lub hartowane, od 5 –12 mm grubości.



wysokie parametry 
akustyczne Rw 47dB





ULTRA
SILENCE
Dwuszybowy system ULTRA SILENCE charakteryzuje 
się oryginalnym designem, oraz umożliwia rewelacyjne 
rozwiązania w tworzeniu przestrzeni biurowej.



Konstrukcja aluminiowa

Demontowalna konstrukcja.
Profile konstrukcyjne o wysokości 
25 mm lub 30 mm i szerokości 100 mm.

3500 mm
Maksymalna wysokość

Kolor
Profile lakierowane proszkowo wg palety RAL

Wypełnienie ścianek szkłem bezpiecznym laminowanym 
lub hartowanym o grubości 10 ÷ 12 mm



wysokie parametry 
akustyczne Rw 52 dB





ŚCIANY LOFTOWE 



Szklane ściany typu Loft to oryginalnym sposób na podział 
przestrzeni, ponadto ściany szklane wzbogacone o industrialne 
szpros znakomicie komponuje się w wysokich pomieszczeniach, 
z cegłą, drewnem czy surowym betonem. Precyzyjnie wykonane 
trwałe konstrukcje wysokiej jakości są gwarantem 
unikalnej jakości wnętrz. 

loft 
PURE LOFT
SILENCE LOFT 
ULTRA SILENCE LOFT









ŚCIANY OGNIOODPORNE



Oferowane przez nas systemy przeciwpożarowe pozwalają 
wykonywać różnego rodzaju elementy zabudowy, 
odpowiedzialne za organizację w budynkach tzw. strefy 
pożarowej i zapewniają odpowiednie warunki ewakuacji osób. 

OGNIOODPORNE



PURE FS
System pojedynczo przeszklony.
Profile konstrukcyjne o wysokości 30 mm i szerokości 40 mm
Maksymalna wysokość 3000 mm.
Profile aluminiowe lakierowane na dowolny kolor z palety RAL.
Odporność ogniowa EI30 / EW30.
Możliwość umieszczania włączników światła na profilu przyościeżnicowym.
Możliwość montażu ścian w wariancie bezszprosowym lub ze szprosami dekoracyjnymi.



SILENCE FS 
System podwójnie przeszklony. 
Profile konstrukcyjneo wysokości 30 mm i szerokości 78 mm.
Maksymalna wysokość 3200 mm.
Profile aluminiowe lakierowane na dowolny kolor z palety RAL.
Odporność ogniowa EI30 / EW30.
Możliwość umieszczania włączników światła na profilu przyościeżnicowym.
Możliwość montażu ścian w wariancie bezszprosowym lub ze szprosami dekoracyjnymi



ULTRA SILENCE FS
System podwójnie przeszklony. 
Profile konstrukcyjne o wysokości 30 mm i szerokości 100 mm.
Maksymalna wysokość 3000 mm.
Profile aluminiowe lakierowane na dowolny kolor z palety RAL.
Odporność ogniowa EI30 / EW30.
Możliwość umieszczania włączników światła na profilu przyościeżnicowym.
Możliwość montażu ścian w wariancie bezszprosowym lub ze szprosami dekoracyjnymi.



ŚCIANY MOBILNE





DRZWI





DRZWI STANDARD 
DRZWI WAHADŁOWE
DRZWI PRZESUWNE 



FOLIA OPTITEC 



Każdy z naszych systemów wzbogacony może zostać o wyjątkowo atrakcyjne 
rozwiązanie technologiczne jakim jest foli OptiTec. Wykorzystuje ona warstwę 
ciekłokrystaliczną, która zmienia właściwości optyczne. We wnętrzu folii znajdują 
się ciekłe kryształki, które w normalnych warunkach mają nieregularną strukturę, 
przez co utrzymuje ona kolor mleczno-biały. Wystarczy aktywować jej działanie 
za pomocą impulsu elektrycznego uruchamianego pilotem bądź specjalną aplikacją, 
folia staje się wtedy zupełnie przeźroczysta. 

OPTITEC





SUFITY







MEBLE





ZAUFALI NAM 









CreoConcept Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Karola Olszewskiego 19c 
25-663 Kielce 
tel. 41 278-72-33
NIP: 959-197-28-91

biuro@creoconcept.pl
serwis@creoconcept.pl

www.creoconcept.pl


