


Miękkie ściany O!Bubble są idealnym 
rozwiązaniem do nowoczesnych wnętrz.

Wsłuchaj się w ciszę.

Zaprojektowane w Polsce przez najlepszych 
specjalistów z zakresu wzornictwa i designu.

Nasze panele poprawiają akustykę wnętrza, redukują hałas. 
Otwarta struktura pianki doskonale tłumi fale dźwiękowe.

Panele ścienne wykonane z elastycznej pianki poliu-

retanowej i pokryte aksamitem. Panele są miękkie, 

poprawiają pochłanianie dźwięku. Powierzchnia 

paneli pokryta jest włóknami poliamidowymi, 

przypominającymi aksamit w dotyku. Panele 

ścienne, ze względu na miękkość, tworzą przyja-

zną atmosferę w pomieszczeniu.

Osoby zainteresowane ciekawymi i oryginalnymi 

rozwiązaniami dekoracyjnymi niewątpliwie zain-

teresują się naszą ofertą. O! Bubble daje moż-

liwość tworzenia szerokiej gamy kompozycji, 

a efekt końcowy spodoba się wszystkim miło-

śnikom niekonwencjonalnych aranżacji — nawet 

tych najbardziej oryginalnych.
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O!Bubble soft walls are perfect 
solution for modern interiors.

Listen to the silence.

Designed in Poland by the best specialists 
in the field of design.

Our panels improve indoor acoustics, reduce noise. 
The open structure of the foam perfectly suppresses sound waves.

Wall panels made of flexible polyurethane foam and 

coated with velvet. The panels are soft, enhance 

sound absorption. The surface of the panels 

are covered with polyamide fibers, resembling 

velvet to the touch. Wall panels, because of the 

softness, make a friendly character in the space.

People looking for interesting and original decora-

tive solutions will undoubtedly be interested in 

our offer. O!Bubble gives the opportunity to 

create a wide variety of compositions, the end 

result will appeal to all lovers of unconventional 

arrangements — even the most original ones.
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