
СТЕННА ДЕКОРАЦИЯ MOTIVO





MOTIVO не е обикновена ламперия от PVC
Вдъхновен от последните тенденции в интериорния дизайн, MOTIVO е продукт без ана-
лог на пазара. Най-модерните технологии на дигитален печат, използвани в процеса 
на неговото производство, позволяват не само влагане на голямо разнообразие от цве-
тове, но и тяхното прецизно съчетаване за постигането на дълбочинен ефект - 3D.  
Благодарение на тези иновативни технологии, MOTIVO се предлага в многообразие от 
десени на реалистично възпроизведени естествени материали, като - дървесина, 
мрамор, тухли, текстил и много други.

Основната характеристика, отличаваща MOTIVO от стандартната PVC ламперия е 
2 шарката. Тя покрива 2,7 м , пристирайки се на 4 ламела. За сравнение - при ламперия, 

произведена чрез традиционните технологии на печат,  шарката се повтаря на всеки 
80 см по дължината на ламела. 

Системата за стенна декорация MOTIVO съчетава всички функции и предимства на 
стандартната PVC ламперия, като предоставя на потребителите несравнимо лесна, 
интуитивна, бърза и гарантирано чиста инсталация. Облицовката е изключително 
дълготрайна и 100 % водоустойчива, благодарение на което позволява безпроблемно 
приложение в помещения, изложени на вода и влага.

Предимства

Компенсира 
неравности по 
стените

100% рециклируем
продукт

Лесно почистване

Безопасен продукт - не отделя токсични вещества в 
атмосферата

5 години гаранция

Бърз монтаж

2Декор 2,7 м

Богата цветова 
гама Лесен монтаж

Възпроизвеждане 
на естествените
материали

100% 
водоустойчивост



Декорите от колекция MOTIVO FEELING се характеризират с ясно изразена релефна 
структура. В комбинация с прецизната технология на дигитален печат, те предоставят 
възможност за бързо, лесно и икономично преобразяване на всяко помещение. 
Едновременно с това, MOTIVO FEELING позволява на всеки потребител да се придържа 
към последните тенденции, внасяйки в дизайна на своя интериора,  естествени 
материали, като - бетон, дървесина или тухла.

Декори

Madera Rosso Legno Antico

Ma�one Rosso Pared Rosso

Piedra Celeste Piedra Antracite





Декорите   от   колекция   MOTIVO   CLASSIC   се   характеризират   с   класически   дизайн, 
постигнат  чрез  технологиите  на  висококачествен   дигитален    печат,    позволявайки 
имитация    на   естествени   материали,   които   са   винаги   на   мода,   при   интериора. 
Благодарение  на  това,   колекцията  може  да  отговори  на предпочитанията, дори и на 
най-взискателните клиенти.         

Декори

Tulipano

Africana EtnicoAfricana Naturale

Marmo Oro

Pezzo

Pino Bianco

Me�alico

Quercia Caramel

Marmo Grigio 





MOTIVO BASIC е уникална колекция, характеризираща се със семпъл и изчистен дизайн. 
Меките тонове на декорите ги правят подходящи за постигане на многобройни и 
разнообразни стилове в интериора. Те отговарят на изискванията както на клиенти с 
по-консервативен вкус, така и на такива, които търсят дръзки решения.

Декори

Roble Silver Bosco Gris

PavoArenoso

VulcanoAskot Gris



Декори

Grade Mato

AstonLadrillo

Libro



Завършващи профили

Декори

Универсален ъгъл Завършващ профил Свързващ профил

Декоративен профил Вътрешен ъгъл Универсален профил

Бял

Бреза

Сив

Бор

Мока

B604

B603

B602

B602 B605 B609

B606 B614

B607 B615

B608 B616

Маслина

Светло кафяв



Инструкция за монтаж

Стандартни профили

Универсален профил B6

5 6



Вокс Профиле България ЕООД
бул. Тутракан 77, Русе 7009, България
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	Page 1
	Page 2
	Page 3
	4: FEELING
	Page 5
	6: CLASSIC v2
	Page 7
	8: BASIC
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

