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ODPORNE

na tłuszcz, mycie
i szorowanie*

DO SALONU
Szeroka gama oryginalnych wzorów tapet Wall Art
gwarantuje możliwość dobrania idealnego projektu do każdego wnętrza. W ofercie Wall Art znajdą Państwo mnóstwo wzorów doskonale pasujących do salonów oraz biur. Tapety Wall Art to
ELEGANCJA, STYL oraz TRWAŁOŚĆ.

DO POKOJU DZIECIĘCEGO
Nasze tapety charakteryzują się wyjatkową trwałością - dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem do
pokoju dziecięcego. Tapetę można czyścić wilgotną
ściereczką, a unikalna technika druku zapewnia żywe
i trwałe kolory.

FOR LIVING ROOM
Coated latex fleece obtained from a combination of
cellulose with polyester non-woven fabric. The wallpaper is designed to create photo murals and install
them on the wall using standard tools (the glue is
only applied on the wall).

FOR KID’S ROOM
Our wallpapers are characterised by exceptional
durability, making them a perfect solution for a
children’s room. The wallpaper can be cleaned with
a damp cloth and our unique printing technology
guarantees vivid, long lasting colours.

ROBIMY JE NA WYMIAR
Nie musisz się ograniczać do narzuconych przez
producenta wymiarów, gdyż my dostosujemy je do
Twoich potrzeb. Bez względu na to, czy chodzi
o naklejkę ścienną, okleinę na meble lub szybę, czy
też tapetę – dostarczone przez Wall Art rolki będą
idealnie pasowały do Twojej powierzchni.

TWORZYMY I DOWOLNIE
MODYFIKUJEMY WZORY
Możemy dla Ciebie stworzyć lub odtworzyć dowolny wzór lub też zmodyfikować już istniejący: kolorystyka, proporcje, rozkład, dodanie lub usunięcie elementów wzoru – nie ma rzeczy niemożliwych, gdyż
wszystkie naklejki oraz tapety produkowane są
na zamówienie.

WE PRODUCE TO SIZE
You don’t need to conform to manufacturer-imposed
sizes—we will adapt them to your needs. Whether you
need a wall sticker, sticker for furniture, window decor
or wallpaper, the rolls supplied by Wall Art will fit your
surface perfectly.

WE CREATE AND FREELY
MODIFY PATTERNS
We can create, reproduce or modify any pattern.
Colours, proportions, layout, addition or removal of
design elements—nothing is impossible because
all stickers and wallpapers are made to order.

RESISTANT
to fat, water and
scrubbing*

latex
eco-friendly

PRINT

WE WSPÓŁPRACY
Z PROJEKTANTAMI
Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla wszystkich Projektantów i Architektów wnętrz, chcących
uzyskać łatwy dostęp do nieograniczonego źródła
materiałów, takich jak:

•
•
•
•
•
•
•

naklejki ścienne
tapety (do pokoju, kuchni, łazienki, biura)
okleiny na meble
okleiny na powierzchnie szklane
i metalowe
plakaty (i inne wydruki na papierze)
rolety
rolety blackout

IN COOPERATION
WITH DESIGNERS
We have prepared a special offer for architects and
interior designers who want to get easy access to an
unlimited source of materials such as:
• wall stickers,
• wallpapers (for kitchen, living room, office),
• stickers for furniture,
• glass and metal decors,
• posters (and other paper prints),
• roller blinds
• blackout blinds.

TERMINY REALIZACJI
DELIVERY TIMES

7

dni
days

standardowe tapety
regular wallpapers

14

dni
days

laminowane tapety
laminated wallpapers

DO ŁAZIENKI
Dzięki nowoczesnej technologii produkcji oferujemy
tapety idealne do wszelkiego rodzaju pomieszczeń.
Odporne na wilgoć i szorowanie - laminowane
tapety samoprzylepne pozwolą na zaprojektowanie
niepowtarzalnej łazienki.

DO KUCHNI
Tapety Wall Art mogą zostać przygotowane również
w wersji LAMINOWANEJ, co czyni je odpornymi na
działanie umiarkowanej wilgoci, zmywalnymi oraz
odpornymi na szorowanie. Laminowane tapety
Wall Art to owoczesne rozwiązanie do kuchni oraz
łazienki.

FOR BATHROOM
Thanks to modern production technology, our
wallpapers are ideal for all types of rooms. Moistureand scrub-resistant laminated self-adhesive
wallpapers allow you to design a unique bathroom.

FOR KITCHEN

lateksowy
druk

WALL ART wallpapers can also be prepared in a
laminate version, which makes them resistant to
moderate moisture, washable and scrub-resistant.
Our laminated wallpapers provide a modern
solution for your kitchen and bathroom.for your
kitchen.

EKOLOGICZNY

odporne na
szorowanie

odporne na
wilgoć

scratch resistant

moisture resistant

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
ARCHITEKTÓW
ORAZ SHOWROOMY
możliwość zakupu księgi ze wzorami
i otrzymania darmowego katalogu

WE COOPERATE WITH
ARCHITECTS AND
WALLPAPER STORES.
Buy our wallpaper sample book
or order free catalogue.

lokalna
local

Polska
Polish

ekologiczna
eco-friendly

unikalne i autorskie wzory
designer wallpapers

pełna personalizacja
full customisation

już od 1m2
from 1m2

doradztwo
customer advice

certyfikowane produkty
certified products

własny park maszynowy
in-house production

nasze
materiały

WINYL

FLIZELINA

SAMOPRZYLEPNY

STRUKTURALNA

FLIZELINA

Unikalna technologia w jakiej wykonano klej w tapecie winylowej, umożliwia
łatwą i szybką jej aplikację bez angażowania specjalistów - nawet przy oklejaniu dużych powierzchni! Tapeta posiada
specjalny, przyjazny dla środowiska klej
na bazie wody, który pozwala na sprawną aplikację bez bąbli oraz daje możliwość przeniesienia tapety w trakcie jej
naklejania w inne miejsce bez utraty właściwości klejących materiału.

Oferujemy tapety o strukturze betonu
oraz lnu i piasku - na indywidualne zamówienie dostępna jest szeroka paleta
alternatywnych struktur i materiałów zachęcamy do kontaktu. Powleczona
flizelina lateksowa uzyskana jest z połączenia celulozy z włókniną poliestrową.
Tapeta przeznaczona jest do tworzenia
fototapet i ich aplikacji na ścianie przy
pomocy standardowych narzędzi (klejem smarujemy tylko ścianę).

Powleczona flizelina lateksowa uzyskana z połączenia celulozy z włókniną poliestrową. Tapeta przeznaczona jest do tworzenia fototapet
i ich aplikacji na ścianie przy pomocy standardowych narzędzi (klejem
smarujemy tylko ścianę).

wallpaper
materials

SELF-ADHESIVE

STRUCTURE

VINYL

FLEECE

FLEECE

The adhesive used in vinyl wallpaper is made with unique technology for easy and quick application
without involving specialists, even
when installing on large surfaces! The vinyl film has a special,
eco-friendly, water-based adhesive
that allows for efficient, bubble-free
application and repositioning of
the wallpaper during hanging without losing the adhesive properties
of the material.

Available structures of concrete and
flax. Coated latex fleece is obtained
from a combination of cellulose with
polyester non-woven fabric. Can be
installed on the wall using standard
tools (the glue is only applied on
the wall). The wallpaper is designed
to create photo murals and install
them on the wall using standard
tools (the adhesive is only applied
on the wall). A wide range of alternative structures and materials is
available on special order.

Coated latex fleece obtained from
a combination of cellulose with
polyester non-woven fabric. The
wallpaper is designed to create
photo murals and install them on
the wall using standard tools (the
glue is only applied on the wall).

MASZ PYTANIE?
CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY!
GOT ANY QUESTIONS?
WE’D LOVE TO HEAR FROM YOU!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
CONTACT US AT
Wall Art Sp. z o.o.
ul. Rafała Wojaczka 3i
51-169 Wrocław
Tel. 71 307 27 27
biuro@wallart.com.pl
contact@mywallartstore.com
wallart.com.pl
mywallartstore.com
facebook.com/wallartpl

DOSTARCZAMY
WZORNIKI
TAPET

DARMOWE
PRÓBKI DLA
ARCHITEKTÓW

WALLPAPER
SAMPLE
BOOKS

FREE
SAMPLES
FOR ARCHITECTS

