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Każdy projekt sygnowany znakiem firmowym Medusa Group to dla
nas zarówno wyzwanie, jak i radość z niekonwencjonalnego podejścia do nowych realizacji. W trakcie wieloletniej współpracy poznaliśmy swoje możliwości na tyle, że przy każdej nowej inwestycji
idziemy o krok do przodu pod kątem innowacji oraz przełamywania
standardowych rozwiązań. Już na etapie projektowania jesteśmy
w stanie uniknąć wielu kolizji, dzięki czemu ostatni etap realizacji
– montaż – możemy zakończyć bez żadnych problemów.

Every single design by Medusa Group is for us both a challenge
and a delight in an unconventional approach to new projects. Over
many years of cooperation, we’ve learned our capabilities so much
that each time we start a new project we go one step ahead
in terms of innovation and breaking standard solutions. We are
able to avoid many collisions already at the design stage and,
in consequence, the final stage of implementation – assembly
– can be completed without any problems.

Naszym celem jest sprostanie nietuzinkowym wymaganiom
architektów. Efektem kilkunastu lat współpracy z biurem architektonicznym Medusa Group jest obfite portfolio, którym możemy się
pochwalić. Jednym z pierwszych obiektów, w którym zastosowano
sufity naszej produkcji, był salon Hondy w Gliwicach. Wynikiem pracy Barwa System są takie inwestycje, jak: KTW w Katowicach, wnętrze Hali Koszyki, Galeria Katowicka, Dworzec w Katowicach, Brama
Miasta w Łodzi, Biurowiec Dominikański we Wrocławiu, Dot Office
w Krakowie, Silesia Business Park w Katowicach. Dzięki autorskim
pomysłom Medusa Group do naszej oferty włączyliśmy wiele ciekawych niebanalnych rozwiązań, jak np. zastosowanie siatki zgrzewanej jako okładziny ściennej i kasetonów sufitowych (wnętrza Brama
Miasta w Łodzi). Godny uwagi jest obiekt Hala Koszyki, w którym
kasetony z siatki są wykorzystane jako sufity i okładziny ścienne.
Projekt trudny, ale efekt wart był wytężonej pracy.
Ważnym aspektem współpracy z Medusa Group jest stosowanie typowych produktów w nowatorski sposób, np. sufity i okładziny
ścienne w Biurowcu Dominikańskim z siatki cięto-ciągnionej. W Galerii Katowickiej zastosowano listwy LH1 w kolorze czarnym, które
stanowią delikatne tło dla tętniącej życiem nowoczesnej przestrzeni
galerii. Takie działania dają dużo możliwości przy kreowaniu wnętrza. W tym samym obiekcie wykonano także sufity z siatki cięto-ciągnionej cechującej się wszechstronnym zastosowaniem, różnorodnością wzorów, bogactwem kolorów i wymiarów.
Barwa System Sp. z o.o. od 26 lat istnienia na polskim rynku
produkuje i dostarcza sufity rastrowe, kasetonowe, listwowe, z siatki cięto-ciągnionej oraz okładziny i elewacje ścienne. Rocznie produkujemy oraz sprzedajemy na rynek krajowy i europejski ponad 300
tys. mkw. sufitów metalowych. Firma zrealizowała też wiele projektów poza granicami Unii Europejskiej, co świadczy o jej otwartości
i kreatywności. Spółka oraz jej wykwalifikowani pracownicy nie boją
się wyzwań. Szeroka oferta oraz wysoka jakość produktów spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
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Our goal is to meet the extraordinary requirements of architects. Several years of the
cooperation with Medusa Group architectural studio have resulted in our wide portfolio that we are very proud of. The Honda
showroom in Gliwice was one of the first facilities to use our ceilings. Projects completed by Barwa System include: KTW office
complex in Katowice, the interior of the ‘Koszyki’ market hall, Galeria Katowicka commercial centre, Katowice Railway Station,
Brama Miasta office and commercial complex in Łódź, Dominikański office building
in Wrocław, Dot Office in Kraków, Silesia
Business Park in Katowice. Thanks to Medusa Group’s original ideas, we have included
many interesting and innovative solutions
in our offer, such as the use of welded mesh
as wall lining and ceiling trays (inside
the Brama Miasta building in Łódź). The Koszyki market hall is also worth mentioning,
where mesh trays were used as ceiling and
wall coverings. The project was difficult, but
the effect was worth the effort.
An important aspect of the cooperation
with Medusa Group is that we use typical
products in an innovative way, e.g. ceilings
and wall linings in the Dominikański office
building made of expanded metal mesh trays. In Galeria Katowicka
black LH1 strip ceilings were used, giving a delicate background to
the vibrant modern space of the gallery. Such solutions provide
a lot of possibilities when creating an interior. In the building, we
also used ceilings made of expanded metal mesh – a product
characterized by a wide range of possible applications and patterns, a variety of colours and dimensions.
For the last 26 years of operations on the Polish market Barwa
System Sp. z o.o. has been producing and supplying raster, tray, strip
and expanded metal ceilings, as well as wall and façade coverings.
Annually, we produce and sell over 300 thousand sqm of metal ceilings on the domestic and European markets. We have also delivered
many projects outside the European Union, which proves our openness and creativity. Our company and its qualified staff are not afraid
of challenges. Our comprehensive offer and high-quality products
meet the expectations of the most demanding customers.
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