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decoratius

Panells decoratius en fusta
per a projectes d’interiorisme
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Des de 1982 fabriquem panells decoratius i
acústics per a projectes d’arquitectura d’interiors.

Decustik dissenya i fabrica panells decoratius i acústics 
per a parets, falsos sostres i mobiliari d’auditoris, teatres, 
restaurants, hotels i tots aquells projectes on sigui 
necessari un condicionament interior tècnic i de disseny.

Col·laborem amb arquitectes i interioristes per obtenir els millors resultats 
per als seus projectes. Ens esforcem en desenvolupar de forma continuada 
les nostres capacitats tècniques i ens sentim orgullosos de poder aportar als 
seus projectes l’experiència i el gust pels detalls del nostre excel·lent equip 
de col·laboradors.

Desitgem que que el catàleg de panells decoratius que teniu a les vostres 
mans us serveixi d’inspiració en els vostres propers projectes.

L’equip de mecakim / decustik

Panells decoratius decustik
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Panells decoratius 
mecanitzats en tres 
dimensions, amb
una gran varietat 
de textures i la 
possibilitat d’adaptar 
els seus dissenys a les 
dimensions de cada 
superfície.

Decoratius 3D

Panells 
decoratius 
mecanitzats

Decustik decoratiu 3D | model PD035 FUSION | lacat blanc RAL 9003
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Decustik decoratiu 3D | model PD045 TRAMA XL | lacat blanc RAL 9003

Decustik decoratiu 3D | model PD033 DESERT | lacat blanc RAL 9003 Decustik decoratiu 3D | model PD042 VIMET LINE | lacat blanc RAL 9003
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Decustik decoratiu 3D | model PD015 SQUARE | lacat crema NCS S 1005-Y50R

Decustik decoratiu 3D | model PD042 VIMET LINE | lacat blanc RAL 9003
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Decustik decoratiu 3D | model PD007 DUNA | lacat alumini metal·litzat RAL 9006

Decustik decoratiu 3D | model PD032 PUNXA X2 | lacat blanc RAL 9003
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Decustik decoratiu 3D | model PD008 SOLC | lacat blanc RAL 9003

Decustik decoratiu 3D | model PD033 DESERT | lacat alumini metal·litzat RAL 9006
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Decustik decoratiu 3D | model PD006 FLUID | lacat blanc RAL 9003

Decustik decoratiu 3D | model PD030 SOFT X2 | lacat blanc RAL 9003
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Decustik decoratiu 3D | model PD040 LEAF | lacat water blue RAL 5021

Decustik decoratiu 3D | model PD006 FLUID | lacat blanc RAL 9003
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Decustik decoratiu 3D | model PD035 FUSION | lacat blanc RAL 9003

Decustik decoratiu 3D | model PD029 SOLC X2 | lacat blanc RAL 9003 Decustik decoratiu 3D | model PD044 BALTIC XL | lacat blanc RAL 9003
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Decustik decoratiu 3D | model PERSONALITZAT | lacat blanc RAL 9003

Decustik decoratiu 3D | model PD044 BALTIC XL | lacat blanc RAL 9003
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Decustik decoratiu 3D | model PD022 CURVED LINE | Contraplacat bedoll envernissat natural

Decustik decoratiu 3D | model PD029 SOLC X2 | Contraplacat bedoll envernissat natural

Decustik decoratiu 3D | model PD029 SOLC X2 i PD020 BOWTIE |  
Contraplacat bedoll envernissat natural
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Decustik decoratiu 3D | model PD021 TRIANGLE IN | Contraplacat bedoll envernissat natural

Decustik decoratiu 3D | model PD020 BOWTIE | Contraplacat bedoll envernissat natural

Decustik decoratiu 3D | model PD022 CURVED LINE | Contraplacat bedoll envernissat natural
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Decustik decoratiu 3D | model PD002 CANYA | lacat blanc RAL 9003

Decustik decoratiu 3D | model PD031 ROC X2 | lacat blanc RAL 9003

Decustik decoratiu 3D | model PD008 SOLC | lacat NCS S 6005-R80B brillant
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Decustik decoratiu 3D | model PD028 LEDA y PD018 ROC |  
lacat blanc RAL 9003 brillant i vermell NCS S 1080-R brillant

Decustik decoratiu 3D | model PD002 CANYA | lacat blanc RAL 9003
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Mitjançant diferents 
tècniques de 
mecanització i diferents 
materials podem 
aconseguir un resultat 
únic per a cada 
projecte.

Personalitzats 
CNC

Panells 
decoratius 
personalitzats

Decustik personalitzats CNC | model PERSONALITZAT Sandra Soler Studio | lacat blanc RAL 9003
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Decustik personalitzats CNC | model PERSONALITZAT | Panell MDF colorejat i lacat blanc

Decustik personalitzats CNC | model PERSONALITZAT | lacat blanc RAL 9003
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Decustik personalitzats CNC | model PERSONALITZAT | Panell fibrociment per a exterior

Decustik personalitzats CNC | model PERSONALITZAT | Panell MDF negre envernissat
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Imatges de grans 
dimensions realitzades 
mitjançant la 
mecanització de línies 
d’amplada i profunditat 
variable sobre diferents 
tipus de panells, tant 
per a interior com per  
a exterior.

Imatges 
degrafik

Decustik imatges degrafik | model PERSONALITZAT | Panell fibrociment per a exterior
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Decustik imatges degrafik | model PERSONALITZAT | Panell MDF negre lacat blanc RAL 9003

Decustik imatges degrafik | model PERSONALITZAT | Panell fibrociment per a exterior
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Decustik imatges degrafik | model PERSONALITZAT | Panell MDF negre lacat blanc RAL 9003



26

Superfícies 
enllistonades amb 
fusta, per a parets 
i sostres, que 
incorporen formes 
sinuoses i volums 
en tres dimensions. 
Dissenys paramètrics 
completament 
personalitzables en 
formes i materials.

Enllistonats 3D

Panells 
enllistonats en 
tres dimensions

Decustik enllistonats 3D | model PERSONALITZAT | Panell contraplacat Abet 40 mm pas 80 mm acabat envernissat natural
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Decustik enllistonats 3D | model PERSONALIZAT | Panell MDF 25 mm pas 50 mm lacat blanc RAL 9003

Decustik enllistonats 3D | model PERSONALITZAT | Panell contraplacat Abet 40 mm pas 80 mm acabat envernissat natural
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Paret panell acústic D+007 29/3 acabat melamina Blanc_012 i marcs de finestra en DM lacat a joc

Decustik enlistonats 3D | model PERSONALITZAT | Llistó de faig vaporitzat massís 50 mm h x 30 mm pas 100 mm, acabat envernissat natural
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L’estudiat sistema 
d’incisions Decustik 
by dukta converteix 
els panells de fusta 
en flexibles i acústics, 
permetent la creació 
d’espais orgànics molt 
originals.

Corbables dukta

Panells 
decoratius 
i acústics 
corbables

Decustik by dukta | model LINAR | MDF cru 8 mm envernissat natural
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Decustik by dukta | model LINAR | Multilayer Faig 8 mm envernissat natural

Decustik by dukta | model LINAR | Multilayer Faig 8 mm envernissat natural
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Decustik by dukta | model LINAR | MDF cru 8 mm envernissat natural

Decustik by dukta | model SONAR| MDF negre 8 mm sense envernissar
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Decoratius 3D

Materials i mides: Els panells decoratius Decustik es fabriquen 
en modulacions estàndard (generalment múltiples de 600 mm) i 
també ajustats a les mesures de cada paret. El material de base 
són taulers de fibres de fusta MDF amb acabat lacat. Els diferents 
dissenys poden fabricar-se amb continuïtat i numerats per facilitar 
la seva col·locació.

Gruixos disponibles:
22 mm

PD006-FLUIDPD035-FUSION Gruixos disponibles:
22 mm

Gruixos disponibles:
19 i 22 mm

PD033-DESERTPD045-TRAMA XL Gruixos disponibles:
19 i 22 mm

PD015-SQUAREPD044-BALTIC XL Gruixos disponibles:
12 i 22 mm

PD021-TRIANGLE INGruixos disponibles:
19 i 22 mm

Més dissenys a www.decustik.com

Gruixos disponibles:
19 i 22 mm

PD030-SOFTX2 Gruixos disponibles:
22 mm
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Gruixos disponibles:
16 i 22 mm

PD040-LEAFPD042-VIMET LINE Gruixos disponibles:
19 i 22 mm

Gruixos disponibles:
19 i 22 mm

PD027-ATLASPD032-PUNXAX2 Gruixos disponibles:
45 mm

Mesures estàndard: Les mesures estàndard són 2400x1200 mm, 
2400x600 mm, 1200x1200 mm, 1200x600 mm i 600x600 mm 
amb dissenys en sentit vertical o horitzontal. El gruix varia segons 
cada disseny. Altres mesures són possibles segons disponibilitat 
del material.

2400x1200 mm 1200x1200 mm
2400x
600 mm

1200x600 mm
600x
600 mm
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Acabats superficials: Els panells venen perfectament acabats 
i llestos per a la seva instal·lació. Es poden demanar lacats 
en qualsevol color de les cartes RAL o NCS. També es poden 
fabricar en lacat blanc preparats per aplicar la capa final de 
color directament a l’obra.

Grisos càlids

Grisos freds

Grocs

Blaus

Verds

Vermells

RAL 9010
Pure white

NCS
S 0300-N

NCS
S 2002-Y

NCS
S 5006-Y20R

NCS
S 7500-N

RAL 9003
Signal white

NCS 
S 1000-N

NCS 
2005 R80B

RAL 9006
Aluminium

RAL 9005
Jet black

RAL 5021
Water blue

NCS
S 3020-B50G

NCS
S 4040B

NCS
S 1040-R90B

RAL 7032
Pebble grey

NCS
S 1060-G90Y

NCS
S 3050-G90Y

NCS
S 6005-G20Y

NCS
S 2570-R

NCS
S 1080-R

NCS
S 0515-R

NCS
S 3055-R40B

NCS
S 0585-Y40R

NCSS 
0580-Y20R

RAL 1003
Signal yellow

RAL 1015
Light ivory
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45º

Emmagatzematge i manipulació: Com els panells se 
serveixen perfectament acabats i llestos per a la seva 
instal·lació, és imprescindible que es manipulin amb precaució. 
És imprescindible aclimatar els panells a les condicions finals 
de temperatura i humitat del local com a mínim 48 h prèvies a la 
seva instal·lació.

Instal·lació en parets: Recomanem instal·lar els panells 
mitjançant els nostres llistons d’instal·lació, col·locats cada 
600 mm aproximadament. Per evitar problemes d’humitat, els 
panells no han de quedar recolzats a terra, deixant +/- 10 mm i 
buits entre els llistons per afavorir la circulació de l’aire entre la 
paret i els panells.

Els panells es poden fabricar per a ser muntats 
en posició vertical o horitzontal.

Disposem de rastrells de muntatge de
gruix 16 mm i llargs de 2400 mm.

horitzontalvertical

Preveure circulació d’aire

Panell decustik

Rastrell de muntatge 45º

Mur
No recolzar mai el panell al terra i deixant +/- 10 mm

Gruix del panell segons model

+/- 60 cm

16 mm

+/- 20 cm
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Per als panells CNC personalitzats utilitzem panells 
de diferents gruixos, generalment de MDF. Les mides 
estan condicionades per les mides màximes del material 
a mecanitzar (generalment 2400x1200 mm) o de les 
nostres màquines (generalment 3000x1500 mm). Per a un 
aprofitament màxim dels materials recomanem ajustar els 
projectes a modulacions de 2400x1200 mm, 2400x600 mm, 
1200x1200 mm, 1200x600 mm o 600x600 mm. Recomanem 
enviar els dissenys en formats .dwg, .dxf, .ai o altres formats 
vectorials, reflectint clarament la seva proposta de modulació. 
El seu projecte serà revisat i realitzarem una simulació de 
cadascuna de les parets per a la seva aprovació. Els panells 
se subministren numerats per facilitar la seva col·locació.

Personalitzats CNC

Exemple de modulació del panell decoratiu

Els panells es fabriquen numerats llestos per a la seva instal·lació.

Portes d’armari Recobriment de portes de pas
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Imatges degrafik

El sistema Degrafik permet reproduir una imatge mitjançant 
la mecanització de línies de diferents amplades i profunditats. 
Habitualment es fabrica sobre taulers de fibra de fusta tipus 
MDF amb el nucli de color negre i la superfície laminada de 
color blanc, encara que també és possible la seva fabricació 
amb una àmplia gamma d’acabats melaminats i lacats.

Dimensions: les mides venen condicionades per la 
disponibilitat dels materials, generalment 2400x1200 mm i  
de la nostra maquinària (generalment 3000x1500 mm). El gruix 
dels panells és 16 mm, instal·lat sobre llistons de 16 mm, de 
manera que el gruix de tot el conjunt és d’aproximadament  
32 mm. En tractar-se d’un producte fabricat sota comanda 
també es pot fabricar amb altres gruixos disponibles al mercat.

Muntatge: El sistema de muntatge recomanat és el de llistons 
de muntatge i llengüeta entre panells, però personalitzem els 
sistemes d’ancoratge als requeriments de cada projecte.
 
Formats de les imatges: Han de ser d’alta qualitat, molt 
contrastades, a ser possible en blanc i negre, i en qualsevol 
dels formats gràfics habituals (jpg, tiff, ...)

Alta definició. Pas de ranures  
entre 3,5 i 1,5 mm. Per visualitzar  
en distàncies inferiors a 2 m.

Mitjana definició. Pas de ranures 
entre 7 i 4 mm. Per visualitzar entre 
2 i 4 m.

Baixa definició. Pas de ranures 
entre 12 i 8 mm. Per visualitzar a 
partir de 4 m.
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Els panells decoratius flexibles Decustik by dukta s’instal·len sobre una estructura corbada, 
generalment de fusta. Per facilitar el muntatge disposem de diverses solucions i grapes 
d’ancoratge. Per al model JANUS i com a consequència del seu gruix superior (entre 25 i 27 mm) 
es recomana utilitzar la pinta metàl·lica de muntatge específica del producte. Per a la resta de 
models, amb gruixos entre 8 i 10 mm, recomanem clavar i encolar directament sobre el rastrellat 
amb pistola d’agulles i cola. Els panells se subministren a sobre-mida i s’han de tallar directament 
a l’obra. Per donar un acabat final als panells recomanem aplicar, una vegada instal·lats, olis, 
lasur o pintura. No recomanem l’acabat abans del muntatge ja que en corbar els vernissos i 
laques poden trencar. Per a una major absorció acústica recomanem instal·lar darrere del panell 
una manta de llana de roca, coberta amb un vel acústic negre grapat a l’estructura.

Corbables dukta

JANUS
Dimensió útil: 
2300x950 mm  
Dimensió en brut: 
2500x1020 mm 
Ràdio mínim aprox:
≥ 100 mm  
Material i gruix: 
Pi 27 mm, 7 kg/m²  
MDF cru 25 mm,  
10,5 kg/m²

FOLI
Dimensió útil: 
2400x1160 mm 
Dimensió en brut: 
2500x1250 mm  
Ràdio mínim aprox: 
≥ 230 mm  
Material i gruix: 
MDF cru 8 mm, 5 kg/m²
MDF negre 8 mm, 6 kg/m²

LINAR
Dimensió útil: 
2350x1200 mm  
Dimensió en brut: 
2500x1250 mm  
Ràdio mínim aprox: 
≥120 mm  
Material i gruix: 
MDF cru 8 mm, 4 kg/m²
MDF negre 8 mm, 5 kg/m²
Multilayer Faig 9 mm,  
4kg/m²

SONAR
Dimensió útil: 
2300x1200 mm  
Dimensió en brut: 
2500x1250 mm  
Ràdio mínim aprox: 
 ≥150 mm  
Material i gruix: 
MDF cru 8 mm, 4 kg/m²
MDF negre 8 mm, 5 kg/m²

Concepte de muntatge per els panells corbats
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Fabriquem panells enllistonats de diferents materials (fusta 
natural, contraplacat, MDF, ...) per cobrir grans superfícies  
de parets o sostres. A partir d’una mesura estàndard de 
llistons d’ample 40 mm i pas 80 mm, una profunditat variable 
entre 130 mm i 800 mm i un gruix màxim total del conjunt de 
830 mm, podem adaptar diferents dissenys als requeriments 
de cada projecte. Els panells i llistons es lliuren numerats per 
facilitar el muntatge de cada element en la posició correcta. 
Els panells de suport es fabriquen generalment en MDF de 
color negre i es pot lliurar també mecanitzats amb trepants o 
grans ranures per a una millor absorció acústica de la sala.  
A causa de l’important pes d’aquestes estructures, que 
pot estar al voltant dels 200 kg/m2 és de vital importància 
assegurar la seva fixació mitjançant llistons sòlidament fixats  
a la paret.

Per a una major facilitat en el muntatge, tant els llistons com els panells que formen el conjunt 
es lliuren perfectament identificats. Un cop instal·lats els llistons sobre els panells s’instal·la  
el conjunt sobre els murs a recobrir. És molt important realitzar un càlcul de resistència 
dels murs a cobrir previ a la seva instal·lació i utilitzar els mitjans de fixació adequats a les 
càrregues previstes.

Enllistonats 3D

Concepte de muntatge per als panells enllistonats 3D
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Difusion Momentum, Victoriaville - Canada | Bombardier, Montréal - Canada | Ministère 
de l’Agriculture, Paris - France | Sheikh Jaber Al Ahmad Cultural Centre, Kuwait | Michelin 
Campus RDI, Ladoux - France | École de danse des Mureaux, département 78, France |
Banco de España, Madrid - Spain | Ministère de la Défense, Paris - France | University 
Mohamed VI, Benguerir - Morocco | Escola Mistral, Barcelona - Spain | Auditori Santa Clara, 
Vic - Spain | Confedilizia Italia, Presidenza - Italy | Selex Finmeccanica, Roma - Italy |
Ristorante La Langosteria, Milano - Italy | Aule nuovo Polo Scolastico Balloi, Cagliari - Italy |
Boutique Lacoste, Barcelona - Spain | Malta Parliament, Malta | Hong Kong University, Hong 
Kong | KSAUHS University, Riyadh - Saudi Arabia | ABBA Hotel, Berlin - Germany |
Google offices, Madrid - Spain | Hall Hotel Rey Juan Carlos I, Barcelona - Spain | Sala vídeo 
conferencia BBVA, Madrid - Spain | Sala vídeo conferencia BBVA, Ciudad de México - 
México | Sede central ENAGAS, Madrid - Spain | Sala control aéreo, Roma - Italia | Edificio 
Residencial Universidad, Vic - Spain | Hotel Alhambra, Sta. Susanna - Spain | Oficinas Idiada 
Applus, Sta. Oliva - Spain | Oficinas Inditex, A Coruña - Spain | Hall oficinas Pierre Fabre, 
Barcelona - Spain | Teatro colegio Lourdes, Valladolid - Spain | Hotel Royal Tulip, Tánger - 
Marruecos | Centro convenciones, Akure - Nigeria | Telefónica auditorium, Barcelona - 
Spain | Boutiques Sabon, France | Phosphates du Maroc auditorium, Morocco | Louis Vuitton 
shop, Barcelona - Spain | Las Llamas auditorium, Santander - Spain | Teresa Pàmies Library, 
Barcelona - Spain | El Ejido auditorium, Almería - Spain | Sevilla Convention center, Sevilla -
Spain | Hotel Meliá, Torremolinos - Spain | Banco Sabadell main offices, St. Cugat del 
Vallès - Spain | Hesperia Hotel, L’Hospitalet del Llobregat - Spain | Barcelona aerial 
control, Barcelona - Spain | California cinema, Madrid - Spain | Estadio Santiago Bernabéu, 
Madrid - Spain | Sala de prensa Futbol Club Barcelona, Barcelona - Spain | Auditorio Hotel 
Blancafort, La Garriga, Barcelona - Spain | Universitat Jaume Primer, Castelló - Spain | 
Chilena Consolidada - Grupo Zurich, Santiago - Chile | Aerogare do Aeroporto Internacional, 
Gabão - Portugal | Centro Materno Infantil do Norte, Porto - Portugal | Convention Center, 
Ondo State - Nigeria | Ministère de l’agriculture, Paris - France | Lar de Lordemão, Portugal 
| Lar Residencial “O Telhadinho”, Portugal | Centro Reabilitação do Norte, Portugal | Centro 
Saúde de Arraiolos, Portugal | Cartier shop, Barcelona - Spain | Middle East Airlines - Training 
Center, Beirut - Lebanon | Booz Allen Hamilton, Beirut - Lebanon | Université Saint Esprit 
Kaslik Medical Center, Byblos - Lebanon | Estudios Tele Madrid, Madrid - España | Bolsa 
de Madrid, Madrid - España | Castell de Peratallada, Girona - España | Castell de Vallmoll, 
Tarragona - España | Arròs i Peix, Barcelona - España | Arròs i Peix, Platja d’Aro - España | 
Oficinas Gas Natural, Barcelona - España | Oficinas Gas Natural, Madrid - España | Fachada 
HPL Restaurante Tagliatella, Terrassa, Barcelona - España
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Pol. Ind. Mas les Vinyes
C/ Llevant, 2  
08570 Torelló (Barcelona)
T (+34) 93 859 08 38
comercial@decustik.com

www.decustik.com

Decustik és una marca registrada propietat de Mecanitzats de la 
fusta Kim, S.L. Atesa l’alta personalització dels nostres productes, la 
informació descrita en la present documentació pot patir variacions.

CATÀLEG PANELLS DECORATIUS DECUSTIK 
REV OCT 2018 / CAT


