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o nas about us

01

Firma barWa SySteM Sp. z o.o.  na rynku materiałów 
wykończeniowych funkcjonuje od 1994 roku. 
W  początkowym okresie działalności firma zajmowała 
się importem i montażem aluminiowych sufitów 
podwieszanych. Zdobyte doświadczenie pozwoliło 
nam w 1995 roku uruchomić własną produkcję 
sufitów podwieszanych w olsztynie. odpowiadając na 
rosnące potrzeby rynku, sukcesywnie rozszerzaliśmy 
asortyment produktów o sufity rastrowe, kasetonowe, 
listwowe oraz sufity z siatki cięto-ciągnionej. Stała 
rozbudowa parku maszynowego między innymi 
o wykrawarki rewolwerowe cnc, prasy krawędziowe 
cnc, linie do spawania, linie do perforacji oraz linie do 
profilowania ciągłego, pozwalają nam wdrażać nowe 
produkty i rozwiązania. Wszystkie sufity produkowane 
są zgodnie z obowiązującą w europie normą en-Pn 
13964 i posiadają atest higieniczny Państwowego 
Zakładu higieny. 

Dysponując profesjonalnym zespołem pracowników, 
nowoczesnym parkiem maszynowym oraz bazą 
sprawdzonych dostawców, jesteśmy w stanie 
sprostać największym wymaganiom. Wychodząc 
poza ramy produkcji wyrobów standardowych, 
realizujemy zamówienia według indywidualnych 
projektów, spełniając oczekiwania najbardziej 
wymagających klientów. Projektujemy, produkujemy 
oraz w razie potrzeby montujemy sufity oraz okładziny 
ścienne wykorzystując różnorodne materiały, takie jak 
stal, aluminium, cor-ten, blachy tytanowo-cynkowe, 
płyty kompozytowe oraz stopy metali kolorowych.

producent
metalowych
suFitów
podwieszanych

barWa SySteM Sp. z o. o. has operated in the market 
of finishing materials since 1994. in cooperation with 
renowned italian companies, it has gained experience 
in the application of high-quality finishing materials. at 
the beginning of its activity, the company was engaged 
in the import of aluminum suspended ceilings; later, 
this experience allowed us to launch the production of 
metal strip ceilings. in response to the growing needs 
of the market, the company has expanded its offer 
to include suspended aluminum open cell ceilings 
and coffered ceilings. the products manufactured 
by barWa SySteM are based on such materials as 
steel, aluminum, corten steel, titanium-zinc sheets, 
and non-ferrous metal alloys. our basic products are 
raster, strip, tray ceilings, made of aluminium and 
steel. all the ceilings are manufactured in accordance 
with the european norm en-Pn 13964 and certified 
by national institute of hygiene.

With our modern machinery and network of verified 
suppliers, we are able to face the greatest challenges 
in this industry. Going beyond the production of 
standard goods, we also process orders according 
to individual designs, meeting the expectations 
of the most demanding customers. the constant 
expansion of our stock of machines, including cnc 
revolver cutters, cnc press brakes, perforation lines, 
and profiling lines, helps us increase our product 
range. We design, manufacture and, if necessary, 
install ceilings and wall coverings using a variety  
of materials such as steel, aluminum, cor-ten, 
titanium-zinc plates, composite panels and non-
ferrous alloys.

stawiguda
dział handlowy

zakład produkcyjny

Filia katowice
dział handlowy
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Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, Szymany

Studio Form architektonicznych Pantel 

airport olsztyn-Mazury, Szymany

Studio Form architektonicznych Pantel 

railway Station Łódź Fabryczna

Fbt Pracownia architektury i urbanistyki

dworzec łódź Fabryczna

Fbt Pracownia architektury i urbanistyki



suFity
RASTROWE
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aluminum raster ceilings are a perfect alternative to 
standard coffered ceilings—aside from their highly 
aesthetic look, open cell ceilings are characterized by 
their non-inflammability and a wide range of patterns 
and colors. Due to the open nature of such ceilings, 
all fire installations, both signal and sprinkler ones, 
va systems, and lighting, can be placed above the 
ceiling. this type of structure is characterized by its 
lightness as well as easy assembly and disassembly. 
in view of the above parameters, such ceilings are 
widely used in such places as:

• administration and office buildings
• public utility buildings (e.g. hotels, airports, 

hospitals, schools)
• commercial buildings and exhibition halls
• industrial premises

aluminiowe sufity rastrowe są idealną alternatywą  
dla standardowych typów sufitów kasetonowych. 
Sufity rastrowe poza wysokimi walorami 
estetycznymi, charakteryzują się niepalnością 
oraz dużą gamą wzorów i kolorów. Ze względu  
na  otwarty  charakter sufitu rastrowego, wszelkie 
instalacje  przeciwpożarowe zarówno sygnalizacyjne 
jak i zraszające, DSo oraz oświetlenie mogą być 
umieszczone ponad powierzchnią sufitu. ten typ 
zabudowy charakteryzuje się również lekkością  
konstrukcji oraz łatwością montażu i demontażu. 
Powyższe parametry sprawiają, że sufity tego typu 
znajdują szerokie zastosowanie w obiektach takich jak:

• budynki administracyjno-biurowe
• obiekty użyteczności  publicznej (np. hotele, porty 

lotnicze, szpitale, szkoły)
• obiekty handlowe i wystawiennicze
• obiekty przemysłowe

suFity rastrowe raster ceilings

02



muzeum historii Żydów polskich, warszawa

lahdelma & Mahlamäki architects

Museum of the history of Polish Jews, Warszawa

lahdelma & Mahlamäki architects
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galeria handlowa mm, poznań

Studio aDS

MM Shopping centre, Poznań

Studio aDS



1. panel sufitu oPen cell
2. kątownik 19x24mm
3. profil podwójne „l”
4. profil „c” 50x24,40x24, 23x24, 38x24
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02.1

1. wieszak rastra
2. dźwigar l=2400
3. poprzeczka l=600
4. poprzeczka l=1200
5. pole oPen cell
6. kątownik 19x24mm
7. łącznik dźwigara

schemat montaŻu open cell 600x600

specyfikacja / specification

materiał/Material Aluminium 0,5mm/aluminum alloy 0,5mm

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/colours (other colours on request)

biały/White
czarny/black 
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

moduł standardowy/Standard modules 600 x 600 mm

wysokość profilu sufitu/Profil height 23/38/40/50 mm

Zastosowanie/using wewnątrz/indoor

otwarta przestrzeń suFitowa wykończenie

rozpiętość  
siatki (mm)

otwarcie sufitu (%)
h50, h40, h23

otwarcie sufitu (%)
h38

50x50 60,00 49

60x60 66,70 56

75x75 73,36 64

86x86 76,67 68

100x100 80,00 72

120x120 83,40 77

150x150 86,87 81

200x200 90,00 86

open cell
suFit rastrowy

open cell
raster ceiling
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galeria warmińska, olsztyn

autorska Pracownia architektury kuryłowicz & associates

galeria handlowa mm, poznań

Studio aDS

Warmińska Shopping centre, olsztyn

autorska Pracownia architektury kuryłowicz & associates

MM Shopping centre, Poznań

Studio aDS



1. panel sufitu Micro cell
2. kątownik 19x24
3. profil podwójne „l”
4. profil „c” 24x26mm
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02.2

1. wieszak rastra
2. dźwigar l=2400
3. poprzeczka l=600
4. kątownik 19x24mm
5. pole Micro cell
6. łącznik dźwigara

schemat montaŻu micro cell 600x600

specyfikacja / specification

materiał/Material Aluminium 0,5mm/aluminum alloy 0,5mm

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/Standard colour (other colours on request)

biały/White
czarny/black 
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

moduł standardowy/Standard modules 600 x 600 mm

wysokość profilu sufitu/Profil height 26 mm

Zastosowanie/using wewnątrz/indoor

dane techniczne wykończenie

rozmiar oczek siatki rastra mm otwarcie sufitu (%)

30x30 66,67

40x40 75,00

50x50 80,00

60x60 83,33

75x75 86,66

86x86 88,33

100x100 90,00

micro cell
suFit rastrowy

micro cell
raster ceiling

26

5

istnieje możliwość produkcji rastra o oczku prostokątnym, np. 20x150 mm. 

rectangular mesh raster ceiling e.g. 20x150 mm can be produced upon request.



biurowiec bobrowiecka 8, warszawa

JeMS architekci

office building bobrowiecka 8, Warsaw

JeMS architekci

multikino, olsztyn

hrynkiewicz i Synowie Pracownia architektoniczna

Multikino cinema, olsztyn

hrynkiewicz i Synowie Pracownia architektoniczna
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1. panel sufitu oPen line
2. kątownik 19x24 mm
3. profil podwójne „l”
4. profil „c” 60x24 mm
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02.3

1. wieszak rastra
2. dźwigar l=2400 mm
3. kątownik 19x24 mm
4. pole oPen line
5. łącznik dźwigara

schemat montaŻu open line 1200x600

specyfikacja / specification

materiał/Material Aluminium 0,5mm/aluminum alloy 0,5mm

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/Standard colour (other colours on request)

biały/White
czarny/black 
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

moduł standardowy/Standard modules 1200 x 600 mm

wysokość systemu/System height 60 mm

Zastosowanie/using wewnątrz/indoor

dane techniczne wykończenie

wielkość oczka i kąt przesłonięcia

Rozstaw profili 
„m” (mm)

kąt przesłonięcia 
(*)

otwarcie sufitu(%)

F=300 F=400

50 45 76,67 77,50

60 39 80,00 80,83

75 31 83,33 84,17

86 27 85,00 85,83

100 24 86,67 87,50

120 20 88,33 89,17

150 16 90,00 90,83

200 12 91,67 92,50

open line
suFit rastrowy

open line
raster ceiling



muzeum historii Żydów polskich, warszawa

lahdelma & Mahlamäki architects

Museum of the history of Polish Jews, Warszawa

lahdelma & Mahlamäki architects

centrum handlowe korona kielce

bose international Planning & architecture

korona kielce shopping centre

bose international Planning & architecture

  BARWA SYSTEM Sp. z o.o.  |  Producent metalowych fasad i sufitów podwieszanych |  Strona 11



Strona  12   |     BARWA SYSTEM Sp. z o.o.  |  Producent metalowych fasad i sufitów podwieszanych

02.4

schemat open sky 1200x600

specyfikacja / specification

materiał/Material Aluminium 0,5mm, stal/aluminum alloy 0,5mm, steel

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/Standard colour (other colours on request)

biały/White
czarny/black 
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

moduł standardowy/Standard modules 1200 x 600mm

wysokość systemu/System height 60 mm

Zastosowanie/using na zewnątrz/outdoor

dane techniczne

rozmiar siatki rastra [mm] przezierność [%]

50x50 60,00

60x60 66,70

75x75 73,36

86x86 76,67

100x100 80,00

open sky
suFit rastrowy

open sky
raster ceiling

Jako wypełnienie konstrukcji nośnej oPen Sky stosuje się panele 
wykonane z elementów sufitu oPen cell h23, oPen cell h40, 
oPen line h40, Micro cell h26.

the load-bearing oPen Sky structured is filled with panels made 
of oPen cell h23, oPen cell h40, oPen line h40,  
Micro cell h26 raster ceiling elements.



dworzec pks, poznań

bose international Planning & architecure

bus station, Poznań

bose international Planning & architecure

stacja pkp warszawa stadion

Goessler

railway Station Warszawa Stadion

Goessler
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suFity
LiSTWOWE

Strip ceilings made of aluminium sheets are 
characterized by their light structure, easy assembly, 
and very aesthetic appearance. the highest reaction 
to fire performance class (a1) makes the ceiling linings 
non-inflammable and non-drip. Due to the closed 
nature of strip ceilings, all elements such as lighting 
(except lh and PP type), anemostats, or speakers, 
etc. are embedded by cutting mounting holes in the 
structures. on the basis of standard Pn-en 13964, it 
is possible to install the ceilings inside, and according 
to technical approval at 15—8444/2016, strip 
ceilings can be used outside in places where they are 
not exposed to atmospheric conditions; they can also 
be perforated, which has a beneficial effect on the 
acoustic properties of the lining.

Sufity listwowe produkowane z blachy aluminiowej 
charakteryzują się lekkością konstrukcji, łatwością 
montażu oraz wysokimi walorami estetycznymi. 
najwyższa klasa reakcji na ogień a1 sprawia, że 
okładziny sufitowe są niepalne i niekapiące. Ze 
względu na zamknięty charakter sufitu listwowego 
(za wyjątkiem typu lh i PP), wszystkie elementy takie 
jak oświetlenie, anemostaty, głośniki i inne osadzane 
są w płaszczyźnie sufitu poprzez wycięcie otworów 
montażowych. na podstawie normy Pn-en  13964 
możliwy jest montaż sufitów wewnątrz budynku. 
Zgodnie z aprobatą techniczną at 15 - 8444/2016, 
sufity listwowe mogą być stosowne w miejscach gdzie 
narażone są na działanie warunków zewnętrznych. 
listwy sufitowe mogą być również perforowane, co 
korzystnie wpływa na właściwości akustyczne.

suFity listwowe strip ceilings

03



stadion miejski, wrocław

JSk architekci

Municipal Stadium, Wrocław

JSk architekci

dworzec pks polbus, wrocław

iMb asymetria

bus station Polbus, Wrocław

iMb asymetria
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Suuty P90/A

Dźwigar T90

Suuty P100/A

przykładowe rodzaje perForacji

specyfikacja / specification

materiał/Material Aluminium 0,5mm, stal/aluminum alloy 0,5mm,steel

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/Standard colour (other colours on request)

biały/White
czarny/black 
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

standardowa długość/Standard length 600-6000 mm

wysokość systemu/System height 42 mm

Zastosowanie/using wewnątrz, na zewnątrz/indoor, outdoor

detale konstrukcji schemat montaŻu listew typu a

03.1

typu a
suFit listwowy

Sufit P90/a

Sufit P100/a

Sufit P100/a z wypełniaczem

TYPE  A
strip ceiling

1. listwa typu a
2. dźwigar t90 lub tu
3. wieszak systemowy
4. łącznik dźwigara



Biurowiec, Sosnowiec office building, Sosnowiec

dworzec główny, sosnowiec Main railway Station, Sosnowiec
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P50/a1h P100/a1 P150/a1 profil wypełniający P200/a1

specyfikacja / specification

materiał/Material Aluminium 0,5mm, stal/aluminum alloy 0,5mm,steel

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/Standard colour (other colours on request)

biały/White
czarny/black 
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

standardowa długość/Standard length 600-6000 mm

wysokość systemu/System height 50mm, P50/a1h – 75mm

Zastosowanie/using wewnątrz, na zewnątrz/indoor, outdoor

03.2

typu a1
suFit listwowy

proFil nośny ta1 / wykończenie schemant montaŻu

średnie zużycie materiałów na 1m2 sufitu

Typ listwy p50/
a1 h

p100/
A1

p150/
A1

p200/
A1

listwy (m) 20 10 6,67 5

Dźwigary nośne (m) 0,8 0,8 0,8 0,8

Wieszak dźwigara (szt.) 1 1 1 1

Waga systemu (kg) 5,7 2,5 2,45 2,4

1. listwa typu a1
2. dźwigar ta
3. wieszak systemowy
4. łącznik dźwigara

przykładowe rodzaje suFitów typu a1

TYPE  A1
strip ceiling

1. listwa typu a1
2. kątownik 19x24mm
3. profil podwójne „l”
4. profil „c” 14x24 

lub 38x24mm



ogród zoologiczny – afrykarium, wrocław

arc2 Fabryka Projektowa

Zoological Garden – afrykarium, Wrocław

arc2 Fabryka Projektowa

centrum biurowe Francuska, katowice Francuska office building, katowice
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1. listwa typu b
2. dźwigar tu
3. wieszak systemowy
4. łącznik dźwigara

Prool nośny TU

1. listwa typu b
2. kątownik 19x24mm
3. profil podwójne „l”
4. profil „c” 30x24mm

specyfikacja / specification

materiał/Material aluminium 0,6mm, stal/aluminum alloy 0,6mm,steel

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/Standard colour (other colours on request)

biały/White
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

standardowa długość/Standard length 600-6000 mm

wysokość systemu/System height 60 mm

Zastosowanie/using wewnątrz, na zewnątrz/indoor, outdoor

przykładowe perForacje listew schemat montaŻu

średnie zużycie materiałów na 1m2 sufitu

Typ listwy p200/b p300/b p400/b

listwy (m) 5 3,34 2,5

Dźwigary nośne (m) 0,8 0,8 0,8

Wieszak dźwiagara (szt.) 0,8 0,8 0,8

Waga kompletu (kg) 2,21 2,35 2,55

Grubość blachy (mm) 0,5 0,7 0,8

ROZMiARY LiSTEW proFil nośny tu / wykończenie

Rozmiary listew typu B
Rozmiary listew typu B

Rozmiary listew typu B

P200b

P300b

P400b

03.3

typu b
suFit listwowy

TYPE B
strip ceiling



galeria handlowa city center, rzeszów

bose international Planning & architecture

city center shopping mall, rzeszów

bose international Planning & architecture

biurowiec archetura, kraków

archeton

archetura office building, kraków

archeton
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specyfikacja / specification

materiał/Material Aluminium 0,5mm, stal/aluminum alloy 0,5mm,steel

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/Standard colour (other colours on request)

biały/White
czarny/black 
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

standardowa długość/Standard length 600-6000 mm

wysokość systemu/System height lh1-120mm, hl2- 170mm, lh3-220mm

Zastosowanie/using wewnątrz, na zewnątrz/indoor, outdoor

detal przyścienny

rodzaje listew schemat montaŻu

dźwigar nośny ta1

lh1

lh2

lh3

lh3          lh2                 lh1

1 – listwa lh
2 – dźwigar ta1
3 – wieszak systemowy
4 – łącznik dźwigara

1 – dźwigar ta1
2 – listwa typu lh

03.4

typu lh type lh
suFit listwowy strip ceiling



multikino, olsztyn

hrynkiewicz i Synowie Pracownia architektoniczna

Multikino cinema, olsztyn

hrynkiewicz i Synowie Pracownia architektoniczna

galeria handlowa rondo wiatraczna, warszawa

FS&P arcus

rondo Wiatraczna shopping centre, Warsaw

FS&P arcus
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dETALE LiSTEW

specyfikacja / specification

materiał/Material Aluminium 0,6mm, stal/aluminum alloy 0,5mm,steel

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/Standard colour (other colours on request)

biały/White
czarny/black 
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

standardowa długość/Standard length max 3000mm

wysokość systemu/System height 130, 180, 230, 330mm

Zastosowanie/using wewnątrz/indoor

rodzaje listew schemat montaŻu listew typu pp

PP150

PP100

PP200

PP300

03.5

typu pp TYPE PP
suFit listwowy strip ceiling

łącznik PPU

uchwyt PPU

zaślepka PP

panel PPU

zaślepka PP

uchwyt PPU

panel PPU

łącznik PPU

uchwyt PPU

 max. 1000mm rozstaw
dźwigarów 

max. 1500mm

  
Długość listew 

max. 3000mm

3

2

5

1

4

6

1. panel PP
2. dźwigar rbS1
3. wieszak systemowy

4. łącznik górny PP
5. łącznik dolny PP
6. zaślepka PP

 1000 

 H
 =

10
0 

 100  100  100  100  100 
30



hipermarket e.leclerc, radom

SuD architekt Polska

e.leclerc hypermarket, radom

SuD architekt Polska

biurowiec, katowice

Dna Works

office building, katowice

Dna Works
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suFity
kasetonowe

Sufity kasetonowe mogą być wykonywane 
z  różnych materiałów takich jak stal, aluminium, 
blachy tytanowo-cynkowe, stal nierdzewna. Firma 
barWa SySteM oferuje produkty w bogatej gamie 
kolorystycznej bazując na palecie ral. Zależnie od 
typu i miejsca przeznaczenia panele sufitowe mogą być 
stosowane w:
• Pomieszczeniach mokrych – łazienki, szatnie
• Pomieszczeniach służby zdrowia - gabinety 

lekarskie, poczekalnie, sale zabiegowe
• Gastronomii – restauracje, stołówki
Poprzez zastosowanie różnych typów kasetonów 
sufitowych można je dopasować zarówno do 
standardowych rozwiązań takich, jak konstrukcja 
t24/15, jak i podnieść ich atrakcyjność stosując 
autorskie systemy sufitów na konstrukcjach 
dedykowanych. Sufity kasetonowe występujące 
standardowo w wersji pełnej, ale ze względów 
akustycznych lub estetycznych mogą być również 
perforowane. Szerokie spektrum zastosowań 
metalowych sufitów kasetonowych sprawia, że są one 
idealnym rozwiązaniem dla klientów wymagających 
wysokiego poziomu estetyki i funkcjonalności.

tray ceilings

04

kasetonowe
suFity

trayed ceilings are made of different materials, 
such as steel, aluminum, titanium-zinc sheets, or 
stainless steel. Moreover, barWa SySteM offers 
products in a variety of colors based on the ral color 
chart. Depending on the type and intended place of 
installation, ceiling panels can be used in:
• wet spaces—bathrooms, locker rooms
• health service—doctors’ offices, waiting rooms, 

surgeries
• food industry—restaurants, canteens
using different types of ceiling coffers, one can either 
match them with standard solutions, e.g. structure 
t24/15, or increase their aesthetic properties by 
applying original ceiling systems on dedicated 
structures; what is more, coffered ceilings in a 
standard full version can be perforated for acoustic 
or aesthetic reasons. their wide range of applications 
make metal trayed ceilings a perfect solution for 
customers requiring a high level of aesthetics and 
functionality.



centrum handlowo-rozrywkowe cuprum arena, lubin

Studio aDS

cuprum arena shopping and entertainment centre, lubin

Studio aDS

dworzec łódź Fabryczna

Fbt Pracownia architektury i urbanistyki

railway Station Łódź Fabryczna

Fbt Pracownia architektury i urbanistyki
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przykładowe rodzaje perForacji

specyfikacja / specification

materiał/Material Aluminium 0,6mm, stal/aluminum alloy 0,6mm,steel

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/Standard colour (other colours on request)

biały/White
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

moduł standardowy/Standard modules 600 x 600 mm

wysokość systemu z wieszakiem/System height ok 125 mm

Zastosowanie/using wewnątrz/indoor

04.1

REvEAL
tray ceilingsuFit kasetonowy
REvEAL

1. Panel reveal
2. konstrukcja t24/t15

schemat montaŻu na konstrukcji t24

1. Dźwigar t24
2. Profil t24 l=1200mm
3. Profil t24 l=600mm
4. Wieszak systemowy
5. kątownik 
6. kaseton reveal

schemat montaŻu reveal 600x600



Fabryka gillette, łódź Gillette Factory, Łódź

komenda miejska państwowej straży pożarnej 

bielsko-biała

Fire brigade headquarters 

bielsko-biała
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specyfikacja / specification

materiał - siatka cięto-ciągniona  
/Material - expanded metal mesh

Stal/steel

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/Standard colour (other colours on request)

biały/White
czarny/black 
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

moduł standardowy/Standard modules 600 x 600 mm

wysokość profilu sufitu/Profil height 32/44 mm

Zastosowanie/using wewnątrz/indoor

przykładowe rodzaje siatek cięto-ciągnionych

04.2

scc t24/t15
tray ceilingsuFit kasetonowy
scc t24/t15

schemat montaŻu scc t24 600x600

1. Dźwigar t24
2. Profil t24 l=1200mm
3. Profil t24 l=600mm
4. Wieszak systemowy
5. kątownik 
6. kaseton

lay in
lay on

Q - oczko kwadratowe
r - oczko romboidalne
st - oczko owalne

28 (szerokość oczka) x 10 (wysokość oczka) [mm]
Q8x6

przezierność 60%

Q8 r16

r16

St 10 (tau 30)

St 10 (tau 30) r28x17
przezierność 73%

r43x17
przezierność 65-76%

tau 40, 20,15,5mm
przezierność 60%

tau 60, 30x24mm
przezierność 51%

A
SKALA 1 : 2

SZCZEGÓŁ A
SKALA 2 : 1

Lay In 600x600 - do rysunku WAGA: 

NR RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek jest własnością Barwy System i może być wykorzystany 
wyłącznie z planami konstrukcyjnymi zawierającymi produkty Barwy System. W pewnych 
warunkach lub nietypowych sytuacjach konstrukcyjnych powyższe rozwiązania mogą się nie 
sprawdzić. W takim przypadku prosimy o kontakt z Barwą System.
Kopiowanie i powielanie bez zgody Barwy System zabronione.

KOLOR RALZATWIER.

GRUBOŚĆ BLACHYNARYS.

DATA

11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel. (89) 522-09-10
fax. (89) 522-09-20

41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 21
tel./fax +48 (32) 290-65-00
www.barwasystem.pl
e-mail: biuro@barwasystem.pl

NAZWA ELEMENTU

przekrój konstrukcji t24/t15 - lay on przekrój konstrukcji t24/t15 - lay in (reveal)

A
SKALA 1 : 2

SZCZEGÓŁ A
SKALA 2 : 1

Lay In 600x600 - do rysunku WAGA: 

NR RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek jest własnością Barwy System i może być wykorzystany 
wyłącznie z planami konstrukcyjnymi zawierającymi produkty Barwy System. W pewnych 
warunkach lub nietypowych sytuacjach konstrukcyjnych powyższe rozwiązania mogą się nie 
sprawdzić. W takim przypadku prosimy o kontakt z Barwą System.
Kopiowanie i powielanie bez zgody Barwy System zabronione.

KOLOR RALZATWIER.

GRUBOŚĆ BLACHYNARYS.

DATA

11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21
tel. (89) 522-09-10
fax. (89) 522-09-20

41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 21
tel./fax +48 (32) 290-65-00
www.barwasystem.pl
e-mail: biuro@barwasystem.pl

NAZWA ELEMENTU



biurowiec diamante plaza, kraków

biuro architektoniczne DDJM

Diamante Plaza office building, kraków

DDJM architects
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20 mm

15 mm

specyfikacja / specification

materiał/Material Aluminium, stal, inne/aluminum alloy,steel, others

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/Standard colour (other colours on request)

biały/White
czarny/black 
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

moduł standardowy/Standard modules 600x1200, 600x1500, 600x1800, 600x2400 mm,  
inne moduły na zamówienie/other modules to order

wysokość systemu/System height 60-90 mm

Zastosowanie/using wewnątrz, na zewnątrz/indoor, outdoor

schemat motaŻu na ruszcie rbs1 
podwójny

schemat montaŻu na ruszcie rbs2 
wandaloodporny

04.3

vARiO
tray ceilingsuFit kasetonowy
vARiO

przykładowe perForacje nietypoweschemat motaŻu na ruszcie rbs1

1. Profil nośny rbS1
2. panel
3. klips mocujący
4. Pręt gwintowany

1. Profil „c” 
2. panel 
3. nakrętka
4. Pręt wieszaka 1. Profil „c” 

2. panel 
3. nakrętka blokująca panele
4. Śruba imbusowa M6

1. Profil nośny rbS1
2. panel
3. Profil stalowy „Z” 
4. klips mocujący
5. Pręt gwintowany

*Możliwość wykonania perforacji według indywidualnego projektu, po zatwierdzeniu 
szczegółów technologicznych przez producenta. / custom perforations available upon request.

PV 1

PV 2 PV 4 

PV 3 

20

13

13

15

15

26

32

30

30

32
8m

m

8mm

8m
m

8m
m

10

10

Ø10

Ø5

Ø3

600-2400 mm

143

2

600-2400 mm

1
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galeria warmińska, olsztyn

autorska Pracownia architektury kuryłowicz & associates

Warmińska Shopping centre, olsztyn

autorska Pracownia architektury kuryłowicz & associates

centrum handlowe korona kielce

bose international Planning & architecture

korona kielce shopping centre

bose international Planning & architecture
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5 mm 600-2400 mm

50
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m

60 mm

35
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m

10-20 mm

12 mm

60 mm

35
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10-20 mm

1
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3

1

4 5

4

4

3

3

22

2

2

specyfikacja / specification

materiał - siatka cięto-ciągniona  
/Material - expanded metal mesh

Aluminium, stal, inne/aluminum alloy, steel, others

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/Standard colour (other colours on request)

biały/White
czarny/black 
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

moduł standardowy w zależności od typu siatki 
/Standard modules

600x1200, 600x1500, 600x1800, 600x2400, 300x1200, 
300x1500, 300x1800 mm, inne moduły na zamówienie

wysokość systemu/System height 70-90 mm

Zastosowanie/using wewnątrz, na zewnątrz/indoor, outdoor

schemat montaŻu na ruszcie rbs1

04.4

vario scc
tray ceilingsuFit kasetonowy
vario scc

przykładowe rodzaje siatek cięto-ciągnionych

Q8
przezierność 

50-60%

Q10
przezierność 

70-74%

Q12
przezierność 

68-75%

r28x10
przezierność 

60-70%

r28x17
przezierność 

70-75%

r43x13 
przezierność 

60-70%

St10 
przezierność 

50%

r43x17 
przezierność 

70-80%

St20 
przezierność 

57%

schemat montaŻu na ruszcie rbs2

1. Profil „c” 
2. panel
3. nakrętka blokująca  

panele
4. Śruba imbusowa M6

1. Profil „c” 
2. panel
3. nakrętka
4. Pręt wieszaka

1. Profil nośny rbS1 
2. panel
3. Profil stalowy „Z”
4. klips mocujący
5. Pręt gwintowany

Q - oczko kwadratowe
r - oczko romboidalne
st - oczko owalne

28 (szerokość oczka) x 10 (wysokość oczka) [mm]



dworzec łódź Fabryczna

Fbt Pracownia architektury i urbanistyki

railway Station Łódź Fabryczna

Fbt Pracownia architektury i urbanistyki

galeria katowicka, katowice

Medusa Group

Shopping centre Galeria katowicka, katowice

Medusa Group

  BARWA SYSTEM Sp. z o.o.  |  Producent metalowych fasad i sufitów podwieszanych |  Strona 35



Strona  36   |     BARWA SYSTEM Sp. z o.o.  |  Producent metalowych fasad i sufitów podwieszanych

specyfikacja / specification

materiał/Material Aluminium 0,5mm, stal/aluminum alloy 0,5mm,steel

reakcja na ogień/Fire reaction a1

kolor standardowy (inne kolory na życzenie klienta)
/Standard colour (other colours on request)

biały/White
srebrny ral 9006/Silver ral 9006

moduł standardowy/Standard modules 600x600 mm

wysokość systemu/System height 60 mm

Zastosowanie/using wewnątrz/indoor

przekrój przez schemat łączenia dźwigarów detal przyścienny w pomieszczeniu  
o podwyŻszonych wymaganiach higienicznych

04.5

down clip
tray ceilingsuFit kasetonowy
down clip

przykładowe rodzaje perForacjischemat montaŻu down clip 600x600

1. Dźwigar prowadzący
2. Dźwigar nośny rbS1
3. uchwyt/adapter Dc na rbS1
4. panel down clip

1. Dźwigar prowadzący
2. Dźwigar nośny rbS1
3. uchwyt/adapter Dc na rbS1
4. panel down clip

1. Dźwigar prowadzący
2. Dźwigar nośny
3. klips dźwigara prowadzącego
4. panel down clip

5. Pręt gwintowany Ø 8
6. klips blokujący
7. Profil przyścienny
8. Silikon bezoctanowy

1000-1200mm

600mm900mm

max 300mm

600mm
1

2

4

5

6

7

3

5. Pręt gwintowany Ø 8
6. klips blokujący
7. Profil przyścienny

74
m

m
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m

m
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2
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m
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m
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Szpital SP ZOZ, Proszowice hospital SP ZoZ, Proszowice

dworzec łódź Fabryczna

Fbt Pracownia architektury i urbanistyki

railway Station Łódź Fabryczna

Fbt Pracownia architektury i urbanistyki
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inspiracje

05

inspirations

barWa SySteM to wiodąca polska firma 
w  branży budowlano-produkcyjnej, wciąż się 
rozwija i jest otwarta na zapotrzebowanie rynku. 
Dzięki pracy własnego działu technologicznego 
i działu przygotowania produkcji, wdraża do 
produkcji nowatorskie rozwiązania spełniające 
oczekiwania najbardziej wymagających klientów, 
zarówno architektów jak i inwestorów. realizujemy 
zamówienia kompleksowo na wielką skalę. W naszym 
portfolio znajdują się najnowocześniejsze budynki 
biurowe, mieszkalne, obiekty sportowe, terminale 
lotnicze, dworce kolejowe, hotele, centra handlowe, 
centra kongresowe, a także szpitale, budynki 
o  podwyższonych wymaganiach higienicznych oraz 
wiele innych obiektów użyteczności publicznej. Jako 
producent możemy dostosować nasze produkty do 
charakteru, wielkości i przeznaczenia obiektu oraz 
indywidualnych wymagań i preferencji użytkownika. 

Do najciekawszych realizacji barWa SySteM 
w ostatnich latach należą takie projekty, 
jak: Dworzec Łódź Fabryczna, hala koszyki  
w Warszawie, Międzynarodowe centrum kongresowe 
w katowicach, Port lotniczy olsztyn-Mazury  
w Szymanach, Galeria Warmińska w olsztynie, 
biurowiec Dominikański we Wrocławiu, Małopolski 
ogród Sztuki w krakowie, hotel hilton we Wrocławiu, 
Muzeum historii Żydów Polskich w Warszawie. obok 
aktywnej działalności na rynku polskim, firma realizuje 
szereg zamówień na rynkach międzynarodowych, 
w  niemczech, czechach, rumunii, rosji, na litwie, 
ukrainie, Słowacji oraz w Skandynawii. 

Więcej na blogu realizacji www.barwasystem.pl
Zapraszamy do współpracy.

barWa SySteM is a polish leader company 
in manufacturing and construction, which continues 
to grow and is open to market demand. thanks to the 
work of our technology and production preparation 
departments, the company implements innovative 
solutions in the production process, which meet the 
expectations of the most demanding customers, 
both architects and investors. We fulfil orders 
comprehensively and on a large scale. our portfolio 
includes the most modern office and residential 
buildings, sports facilities, airport terminals, railway 
stations, hotels, shopping and congress centres, as 
well as hospitals, buildings with very high hygienic 
standards, and many other types of public buildings. 
as a manufacturer, we can adjust our products to the 
type, size, and purpose of the building, as well as the 
user’s individual requirements and preferences.

the biggest achievements of barWa SySteM in 
recent years include the execution of such projects 
as: railway Station Łódź Fabryczna, koszyki hall, 
Warsaw, international congress centre in katowice, 
olsztyn-Mazury airport in Szymany, Warmińska 
Shopping centre in olsztyn, Dominikański office 
tower in Wrocław, Małopolski Garden of art in 
cracow, hilton hotel in Wroclaw, Museum of the 
history of Polish Jews in Warsaw. in addition to 
active operations on the Polish market, the company 
fulfils a number of contracts in international markets, 
in Germany, the czech republic, romania, russia, 
lithuania, ukraine, Slovakia and Scandinavia. 

More inspirations on our project blog: 
www.barwasystem.pl
become our business partner.

od inspiracji 
do realizacji



dworzec łódź Fabryczna

dworzec łódź Fabryczna

Fbt Pracownia architektury i urbanistyki

akustyczny podwieszany sufit kasetonowy typu DoWn cliP,  
sufit kasetonowy z siatki cięto-ciągnionej oraz trójkątny  
z perforacją gradientową.  
akustyczne okładziny ścienne z kasetonów z siatki cięto-
ciągnionej, z blachy pełnej i perforowanej gradientowo.  
okładziny ścienne z kasetonów z płyty kompozytowej albond  
oraz z płyty włókno-cementowej. 

realizacja projektu obejmuje ponad 38 000 m² podwieszanych 
sufitów oraz blisko 29 000 m² okładzin ściennych.

railway Station Łódź Fabryczna

Fbt Pracownia architektury i urbanistyki

acoustic suspended tray ceiling DoWn cliP, triangular tray 
ceiling with gradient perforations, expanded metal mesh tray 
ceiling vario.  
acoustic wall linings made of expanded metal mesh trays,  
full metal sheet, and gradient perforated sheet metal vario.  
Wall linings made of trays of composite plate  
and fibre-cement plate. 

the execution of the project covers 38 000 m² of suspended 
ceilings and almost 29 000 m² of wall linings.
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biurowiec bobrowiecka 8, spectra development, warszawa

JeMS architekci  

Sufit rastrowy Micro cell o oczku 20x150x26 mm, ral 9005.

office building bobrowiecka 8, Warsaw

JeMS architekci  

raster ceiling Micro cell 20x150x26 mm, ral 9005.

biurowiec bobrowiecka 8, spectra development, warszawa
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galeria handlowa rondo wiatraczna, warszawa

galeria handlowa rondo wiatraczna, warszawa

FS&P arcus

Sufit listwowy lh1 (poziom +1) oraz lh3 (poziom 0), kolor biały.

rondo Wiatraczna shopping centre, Warsaw

FS&P arcus

Strip ceiling lh1 (level +1) and lh3 (ground floor), white colour.
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hipermarket e.leclerc, radom

SuD architekt Polska  

Sufit listwowy PP150, PP300 z blachy drewnopodobnej,  
wzór old Wood.
Sufit listwowy PP150 ze stali nierdzewnej polerowanej.

e.leclerc hypermarket, radom

SuD architect Poland 

Strip ceiling type PP150, PP300 made of wood imitation steel,  
old Wood pattern.
Strip ceiling PP150 made of polished stainless steel.

hipermarket e.leclerc, radom

Strona  42   |     BARWA SYSTEM Sp. z o.o.  |  Producent metalowych fasad i sufitów podwieszanych



biurowiec green2day, wrocław

biurowiec green2day, wrocław

Maćków Pracownia Projektowa 

Sufit listwowy PP 300, ral 7016
Sufit kasetonowy vario Scc z siatki cięto-ciągnionej Q12, ral9005

office building Green2Day, Wrocław

Maćków Pracownia Projektowa 

Strip ceiling PP300, ral 7016
Suspended tray ceiling vario Scc made of expanded metal 
mesh Q12, ral 9005
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ec1 łódź

home of houses  
biuro realizacji inwestycji Fronton  
Mirosław Wiśniewski urbanistyka i architektura 

Sufit rastrowy oPen cell 100x100x23 mm, ral 9006

ec1 Łódź

home of houses 
Fronton investment execution office  
urban planning and architecture Mirosław Wiśniewski 

raster ceiling oPen cell 100x100x23 mm, ral 9006

ec1 łódź
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galeria handlowa wroclavia i dworzec pks polbus, wrocław

galeria handlowa wroclavia i dworzec pks polbus, wrocław

Maćków Pracownia Projektowa 

Sufit kasetonowy vario z perforacją gradientową,  
wypełnieniem z pleksi oraz podświetleniem.
Sufit listwowy lh3 w rozstawie 230 mm, ral7022.

Wroclavia shopping centre and bus station Polbus, Wrocław

Maćków Pracownia Projektowa 

tray ceiling vario with gradient perforations,  
filled with plexiglass and lighting.
Strip ceiling lh3 distance 230 mm, ral 7022.
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hala koszyki, warszawa

hala koszyki, warszawa

JeMS architekci  
Medusa Group, projekt wnętrz

Sufit podwieszany kasetonowy z siatki cięto-ciągnionej. 
okładziny ścienne z kasetonów z siatki cięto-ciągnionej.

koszyki hall, Warszawa

JeMS architekci  
Medusa Group, interior design

Suspended tray ceiling made of expanded metal mesh.  
Wall linings made of expanded metal mesh trays.
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galeria warmińska, olsztyn

galeria warmińska, olsztyn

autorska Pracownia architektury kuryłowicz & associates

Sufit podwieszany rastrowy oPen cell 100x100x40,  
Micro cell 50x50x26, oPen Sky 86x86x23.  
Sufit podwieszany kasetonowy typu reveal, DoWn cliP  
oraz vario z perforacją gradientową.  
Zabudowy pionowe kasetonowe oraz z siatki cięto-ciągnionej.

Warmińska Shopping centre, olsztyn

autorska Pracownia architektury kuryłowicz & associates

Suspended raster ceiling oPen cell 100x100x40,  
Micro cell 50x50x26, oPen Sky 86x86x23.  
Suspended tray ceiling reveal, DoWn cliP and vario  
with gradient perforations.  
vertical fillings made of tray and expanded metal mesh.
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międzynarodowe centrum kongresowe, katowice

międzynarodowe centrum kongresowe, katowice

JeMS architekci

elewacja z siatki cięto-ciągnionej.  
Sufit podwieszany i okładziny ścienne wewnątrz budynku z siatki 
cięto-ciągnionej.  
Zadaszenie tarasu widokowego z nieregularnych kasetonów 
vario z polerowanej stali nierdzewnej.

international congress centre, katowice

JeMS architekci

Facade made of expanded metal mesh.  
Suspended ceiling and wall linings indoors, made of expanded 
metal mesh.  
roof over the observation deck made of irregular vario trays 
made of polished stainless steel.

autorem rozwiązań technicznych siatkowych sufitów podwieszanych zastosowanych na budowie Mck jest mgr arch. Zbigniew Szponar.
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port lotniczy olsztyn-mazury, szymany

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, Szymany

Studio Form architektonicznych Pantel

Podwieszany sufit rastrowy typ oPen line 75x300x40mm. 
obudowy słupów  „drzewa” z siatki cięto-ciągnionej.  
Dekoracyjne rzeźby „żurawie” z blachy perforowanej, 
zamontowane na elewacji budynku.  
Dekoracyjne rzeźby „lecące żurawie” z siatki cięto-ciągnionej.  
Zabudowy pionowe ścian z siatki cięto-ciągnionej.

airport olsztyn-Mazury, Szymany

Studio Form architektonicznych Pantel

Suspended raster ceiling oPen line 75x300x40mm.  
housings of „tree” columns made of expanded metal mesh. 
Decorative sculptures „cranes” made of perforated metal sheet, 
mounted on the facade of the building.  
Decorative sculptures „flying cranes” made of expanded metal mesh.  
vertical wall fillings made of expanded metal mesh.
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biurowiec dominikański, wrocław

biurowiec dominikański, wrocław

Medusa Group

Sufit podwieszany oraz okładziny ścienne z kasetonów  
z siatki cięto-ciągnionej.

Dominikański office tower, Wrocław

Medusa Group

Suspended ceiling and wall linings made of expanded  
metal mesh trays.
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centrum handlowe korona kielce

centrum handlowe korona kielce

bose international Planning & architecure

Sufit rastrowy oPen cell 60x60x40mm, oPen cell 
200x200x50mm, oPen line 50x450x40mm, 50x260x40mm.  
Sufit kasetonowy i zabudowy pionowe typu vario.

korona kielce shopping centre

bose international Planning & architecture

raster ceiling oPen cell 60x60x40mm, oPen cell 
200x200x50mm, oPen line 50x450x40mm, 50x260x40mm.  
tray ceilings and vertical fillings vario.
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galeria handlowa mm, poznań

galeria handlowa mm, poznań

Studio aDS

Sufit rastrowy open cell 75x75x40mm.  
aluminiowe zabudowy pionowe typu vario.  
Przestrzenne elementy ozdobne „żyletki”. 

MM Shopping centre, Poznań

Studio aDS

raster ceiling open cell 75x75x40mm.  
aluminium vertical filings vario.  
Spatial decorative elements „razor blades” 
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Produkty BARWA SYSTEM Sp. z o.o. 
objęte są certyfi katem ISO 9001:2015




