
СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ



Всеки интериор има различни възможности Всеки от

тях може да създаде индивидуална вдъхновяваща

атмосфера

Модерните декоративни панели

създадени от стилисти и експерти на карат

стените да престанат да бъдат фон и да се превърнат в

главен герой

Голямата палитра от дизайни е потенциал за

подреждане на мечтите и новите реалистични

текстури задоволяват усещането за допир

е не само чудесно естетическо решение Освен това

има отлични технически параметри Това е стена

устойчива на влага и удари незапалима и повишава

звукоизолацията на помещенията



КОЛЕКЦИИ



КОЛЕКЦИЯ
ТЕКСТУРА

Каменна

Хоризонтална
инсталация

Вертикална
инсталация













КОЛЕКЦИЯ
ТЕКСТУРА

дървесна

Хоризонтална 
инсталация

Вертикална 
инсталация











КОЛЕКЦИЯ
ТЕКСТУРА

текстил

Хоризонтална
инсталация

Вертикална
инсталация







ТЕКСТУРА

Гладка

Хоризонтална
инсталация

ТЕКСТУРА ТЕКСТУРА

Дървесна

Вертикална
инсталация

Необходими са 2 
пакета за 
създаване на цял 
дизайн.

Текстил

Хоризонтална
инсталация

Необходими са 2 
пакета за 
създаване на цял 
дизайн.

Необходими са 2 
пакета за 
създаване на цял 
дизайн.



ТЕКСТУРА

Гладка

Хоризонтална
инсталация

пакет съдържа панела поп панела от всеки модел Могат да
бъдат подредени във всякаква конфигурация



Изображението се състои от панела пакета по
панела Размерите на изображението са ширина

височина



Изображението се състои от панела пакета по
панела Размерите на изображението са ширина

височина



Изображението се състои от панела пакета по панела Размерите на
изображението са ширина височина



Дизайнът се състои от модела пакет съдържа панела по
панела от всеки модел



Изображението се състои от панела пакета по
панела
Размерите на изображението са ширина
височина



КОЛЕКЦИЯ
ТЕКСТУРА

Гладка

Точки

Хартия

без текстура точки



КОЛЕКЦИЯ
ТЕКСТУРА

Гладка

Точки

Хартия

без текстура точки



ТЕКСТУРИ

Всеки нюанс от колекцията може да се комбинира с трите текстури
гладка точки хартия

гладка точки хартия



ТОЧКИГЛАДКА



ХАРТИЯ ГЛАДКА



ЗА СПЕЦИАЛНИ ЗАДАЧИ
— За места изискващи използването на материали с повишени технически и

функционални параметри ние разработихме серията

представена от

— Това е серия която в допълнение към стандартните предимства на

се характеризира с бактериостатични свойства Следователно

тя може успешно да се използва в болници и лекарски кабинети салони

за красота или помещения на хранителната промишленост

— Най високото ниво на хигиена се постига благодарение на сребърните

йони Този уникален елемент има способността да свързва бактериалните

ензими което ограничава тяхното размножаване което води до тяхното

пълно изчезване В допълнение покритието обогатено с наночастици не

претърпява излугване и абразия антисептичният му ефект остава

непроменен въпреки ежедневната употреба на покритата повърхност





УНИВЕРСАЛНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

— също е чудесно решение за обществени и

търговски помещения Разнообразието от модели и

текстури е истинска витрина за архитекти и

интериорни дизайнери

— Отличен избор при ново строителство и обновяване

— С универсално приложение благодарение на

свойствата си може да замени

• керамични плочки не се напуква при удар не

изисква фугиране намалено време за монтаж чист

монтаж

• плоскости устойчив на механични повреди

устойчив на влага и вода

• гипсокартон също за изграждане на преградни

стени три операции монтаж на гипсокартон

запълване боядисване се заменят с една монтаж

на панели



ВЕЧЕ ЗАВЪРШИХМЕ

ТЕЗИ ПРОЕКТИ



АПАРТАМЕНТИ



РЕСТОРАНТ

В ПОЗНАН



БОЛНИЦА

В КАЙРО



МОДУЛНА КЪЩА



— Иновативна технология

— Технически и функционални параметри които не

предлагат конкурентни продукти

• години гаранция

• пожарен клас стандарт Клас стандарт на

Обедниненото кралство

• безопасен при контакт с храна

• увеличава звукоизолацията в стаята

• издръжлив и водоустойчив

— Бърза и интуитивна инсталация
тестваната стена беше направена от силикатни блокове покрити с минерална вата и Тестът

беше направен за да отговори на въпроса доколко ще подобри звукоизолацията на типична

хотелска стена с в сравнение с често използваният гипсокартон Проучванията показват че

ефективността на е сравнима с суха стена с пълнеж от минерална вата

ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕХНОЛОГИЯ

ДОЛЕН СЛОЙ
КЛЕТЪЧЕН

Композитът е изработен от специално
подбрана смес от минерали и полимери
Характеризира се с висока плътност и
хомогенност което се отразява на
високата здравина на продукта и
неговата устойчивост на механични
повреди

ДЕКОРАТИВЕН СЛОЙ
Висококачественият декоративен слой
направен с иновативна технология за
дигитален печат отлично възпроизвежда
естествени материали като камък дърво
или текстил

ПОВЪРХНОСТЕН СЛОЙ ТВЪРД
МАТЕРИАЛ
Изработен от втвърдени полимери устойчиви
на удар и надраскване с термично отпечатана
структура която придава реалистичен и
естествен вид

ЗАЩИТЕН ЛАК
Панелът е покрит с матов лак който
предпазва повърхността от механични
повреди лъчение и позволява лесно
премахване на всякакви замърсявания
от повърхността

Изключителните естетически и функционални стойности на

се дължат на технологията използвана

по време на производството



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

УСТОЙЧИВОСТ

НА МЕХАНИЧНИ

ПОВРЕДИ

ВОДОУСТОЙЧИВОСТБЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ



БЕЗОПАСНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

УВЕЛИЧАВА
ЗВУКОВАТА
ИЗОЛАЦИЯ НА
ПОМЕЩЕНИЕТО

НЕ ОТДЕЛЯ

ТОКСИЧНИ

ВЕЩЕСТВА В

АТМОСФЕРАТА

БЕЗОПАСЕН ПРИ
КОНТАКТ С ХРАНА

УСТОЙЧИВОСТ
РЕЦИКЛИРУЕМ

КЛАС НА
ПОЖАРОУСТОЙЧИ
ВОСТ

БЕЗ НАЛИЧИЕ
НА И



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО
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