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Dizajnové fólie SIBU Design

SIBU Design je popredný rakúsky výrobca vysokokvalitných dizaj-
nových fólií, špeciálne vyvinutých pre použitie v interiéri, hlavne 
na výrobu nábytku, dekoračné obklady stien, recepčných pultov, 
zariadenie interiérov predajní a výkladov predajní, návrhárstvo a vý-
stavníctvo. Vďaka viac ako 30-ročným skúsenostiam, jedinečným 
dizajnom svojich výrobkov, jednoduchému spracovaniu a ľahkou 
montážou sa SIBU Design etablovalo ako trhový líder v odvetví. 

Celkovo SIBU exportuje svoje produkty 
do 80 krajín vrátane Austrálie, Ruska, 
USA, Mexika, Spojených Arabských 
Emirátov a ďalších krajín. Hlavnými zá-
kazníkmi Sibu sú svetové dizajnérske 
a architektonické ateliéry a okrem privát-
nych klientov aj značky ako Louis Vuitton, 
Zara, Samsung, Audi, Sony, Swarovski 
a mnoho ďalších. 

Nosný materiál fólií je na báze plastov 
(polystrol, ABS, prípadne A-PET) s dô-
razom na ekológiu, to znamená, že sú 
100% bez prítomnosti PVC. Sú to mate-
riály húževnaté, flexibilné a veľmi ľahké. 
Zadná strana fólií môže byť s úpravou 
bez samolepiaceho povrchu (lepidlo sa 
nanáša až pri montáži), so samolepia-
cim povrchom, s povrchom z HPL lami-
nátu, alebo s magnetickým povrchom. 
Formát fólie je pri väčšine dekorov 2600 
x 1000 mm, existujú aj dekory v štvorco-
vých formátoch 980 x 980 mm. Hrúbka 
fólií sa pohybuje od 1 mm do 5 mm. 

Spracovanie, montáž a údržba je taktiež 
veľmi jednoduchá. Deliť a opracovať 
fólie možno orezávacím nožom, na for-
mátovacej píle, laserom alebo frézami. 
Lepenie na podklad môže byť ručné 
pri montáži, alebo lisovaním v hydrau-
lických lisoch za tepla. 
Fólie je možné lepiť na surovú MDF 
a DTD dosku, sadrokartón, omietku, ale 
aj sklo, kov, laminovanú DTD a pod. Fólie 
je možné dodať aj potlačované vlastným 
motívom technológiou sieťotlače. 
Produktové portfólio SIBU sa skladá 
z viac ako 300 dekorov rýchlo dostup-
ných z rakúskeho skladu. 

Dizajnové rady

Základnú radu tvorí Leather Line – po-
lyuretánové a polyesterové imitácie koží 
a srstí, medzi ktorými nechýba hadia 
koža, leguán a krokodíl v rôznych variá-
ciách farieb, odtieňov a dekoračného 
prešívania.

Dizajnová rada Deco Arts zahŕňa rôzne 
imitácie dreva, hladkých lesklých, ke-
fovaných a metalických kovov a taktiež 
zrkadlové povrchy. Mnohé z dekorov 
línie Deco Arts sú dostupné aj v povrchu 
odolnom proti poškriabaniu. 
MultiStyle dizajnovú radu tvoria meta-
lické a zrkadlové povrchy so štýlovou 
mozaikovou úpravou systémom navzá-
jom nadlepených štorcových resp. ko-
soštvorcových prvkov. Toto prevedenie 
zabezpečuje vysokú ohybnosť fólií rady 
MultiStyle. Nie je problém použiť ich 
na oblepenie stĺpov, ani rôznych iných 
zložito tvarovaných stavebných resp. 
nábytkových prvkov. 
AcrylicLine dizajnovú radu tvoria rôz-
nofarebné fólie s akrylovým vysoko-
lesklým povrchom. Okrem hladkých 
fólií v nej nájdeme aj fólie so zvlneným 
povrchom, ktoré oživia každý interiér. 
Samozrejmosťou sú špeciálne úpravy 
zvyšujúce odolnosť povrchu proti po-
škriabaniu.  
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StructureLine je ďalšia veľmi obsiahla 
rada s dekormi v rôznych štruktúrova-
ných povrchoch, imitácii skorodova-
ných kovov, resp. kovov v štýle vintage 
a dekoračne potlačené kovy. 
SibuGlass dizajnová rada obsahuje 
fólie zložené zo základného dekorač-
ného papiera, prípadne dekoračnej po-
lyuretánovej kože, na ktorej je nalepená 
2 mm hrubá vrstva odolného transpa-
rentného plexiskla (akrylu), ktorý pod-
kladovú dekoračnú vrstvu zvýrazňuje 
a zároveň jej dodáva efekt vysokého 
lesku a hĺbky. Povrchové plexisklo je 
dostupné taktiež vo verzii s odolnosťou 
proti poškriabaniu. 

TranslucentLine je najnovšia dizajnová 
rada, ktorá obsahuje dekory špeciálne 
opravené tak, aby cez ne mohlo presvi-
tať svetlo z opačnej strany. Svetlo pre-
svitá buď len cez časť fólie a vytvára 
tak zaujímavé svetelné obrazce, alebo 
presvitá cez celú plochu. 
SoftLeather Arts je špeciálna dizajnová 
rada tenkých ohybných eko-koží, ktoré 
sú vďaka svojej pevnosti, flexibilite a ma-
lej hrúbke určené pre potreby zložitých 
tvarových ohybov a taktiež sú ideálne na 
čalúnenie nábytku a doplnkov.
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