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Czym jest PANDOMO® Studio ?

PANDOMO® Studio to nowa, dekoracyjna, cienkowarstwowa masa szpachlowa firmy ARDEX. Niczym nie 
ograniczony system tworzenia jednolitych powierzchni na ścianach, podłogach i sufitach. Monolityczna 
jedność, uderzające kontrasty, minimalistyczna elegancja – to wszystko można uzyskać dzięki zastosowaniu 
jednego produktu. PANDOMO® Studio zachwyca nowoczesnym wyglądem oraz mineralną, naturalną 
powierzchnią, która jest niezwykle odporna i trwała. Materiał można barwić na prawie każdy pożądany kolor. 
Granice projektu zostały przełamane, a PANDOMO® Studio pozostawia przestrzeń dla Twojej wyobraźni. 
Każda powierzchnia PANDOMO® jest unikatowa ,całkowicie nieszkodliwa i przyjazna dla środowiska.

Jeden za wszystkich

PANDOMO® Studio nadaje się do aplikacji na podłogach, 
ścianach i sufitach, łatwo jest wiec zdecydować o wyborze 
produktu. Wcześniej wymagane były różne produkty do 
ścian, podłóg lub sufitów, aktualnie wykonawca używa tylko 
jednego produktu. PANDOMO®  Studio jest również idealne 
do prac renowacyjnych. Przy odpowiednim przygotowaniu 
podłoża PANDOMO® Studio można układać nawet na stare 
płytki lub szorstki tynk. Pożegnaj się z przestarzałymi 
powierzchniami i wybierz nowoczesny i indywidualny wygląd 
powierzchni. Szlifowanie i impregnacja powierzchni sprawia, 
że PANDOMO® Studio przyciąga wzrok nie tylko pod 
względem wizualnym, ale także dotykowym.

Barwienie

Kolejną szczególną cechą wszystkich systemów 
PANDOMO® jest duża swoboda w projektowaniu 
powierzchni - zaczyna się to od doboru koloru. Materiał 
można zabarwić na prawie dowolny kolor zgodnie z 
Państwa życzeniem i pomysłem. Aby ułatwić orientację, 
zaprojektowaliśmy przykładowe i popularne kolory wystroju 
wnętrz. Więcej informacji o kolorach można uzyskać na 
naszej stronie pandomo.com.pl dostępne kolory są w 
zakładce  „Kolorystyka”.
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Dlaczego PANDOMO®  ?

PANDOMO®  jest pionierem w dziedzinie dekoracyjnych 
powierzchni  mineralnych. 20 lat temu zastosowanie masy 
szpachlowej jako ostatecznego wykończenia  powierzchni 
było nie do pomyślenia. Teraz stało się niezbędne w 
projektowaniu nowoczesnych przestrzeni. Wykorzystując 
wieloletnie doświadczenie i know-how firmy ARDEX, która 
od 70 lat jest innowatorem w dziedzinie chemii budowlanej              
i pozostaje liderem technologicznym, można zaprojektować i 
wykonać powierzchnie dekoracyjne. PANDOMO® 
doskonale łączy się z klasycznymi powierzchniami, takimi 
jak płytki, drewno czy dywany. Doskonale wpisuje się w 
każde otoczenie, nie konkuruje z innymi powierzchniami, ale 
dopełnia każde wnętrze w niepowtarzalny sposób. 

Gdzie mogę kupić PANDOMO® Studio?

Firma ARDEX współpracuje z certyfikowanymi i 
przeszkolonymi wykonawcami, tzw. Firmami 
partnerskimi. Aby szybko znaleźć partnera PANDOMO®, 
który wesprze Cię we wdrażaniu Twoich pomysłów 
skontaktuj się z nami bezpośrednio - pomożemy
i doradzimy w wyborze produktu, koloru czy 
odpowiedniego wykonawcy.
Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod 
numerem +48 71 716 45 60
lub e-mailem  biuro@ardex.pl

Zawsze wyjątkowy

Każda powierzchnia PANDOMO® Studio jest wyjątkowa i niepowtarzalna gdyż jej struktura zależy od sposobu 
aplikacji materiału. W zależności od preferencji klienta powierzchnie mogą być gładsze lub posiadać bardziej 
wyraziste niepowtarzalne smugi przypominające strukturę betonu. Poniżej zdjęcia przykładowych  powierzchni. W 
przypadku wątpliwości chętnie pomożemy w doborze odpowiedniego wykończenia. 

ARDEX Polska Sp. z o.o.

Stanowice, 55-200 Oława

ul. Jarzębinowa 6

e-mail: biuro@ardex.pl

Tel.: +48 71 716 45 60

www.pandomo.com.pl

Obrazy prezentowane w tym katalogu są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek nieuprawnione użycie jest zabronione i może skutkować nakazem sądowym i roszczeniami o odszkodowanie. 




