Wszystkie tapety projektowane są przez naszych grafików, charakteryzują się unikalnością i niepowtarzalnością. Jako producent mamy możliwość dowolnej personalizacji każdego z naszych deseni, pod kątem
koloru, rozmiaru i gęstości wzoru. Ponadto
projektujemy na zamówienie klienta dostosowując grafikę do systemu komunikacji wizualnej (SIW) firmy lub brandbooka.

W CZYM MOŻEMY POMÓC:

Wszystkie tapety produkujemy na wymiar
ściany klienta. Mamy możliwość produkcji
również z plików powierzonych, opracowanych przez architektów lub artystów.

√√

Tapety do przestrzeni użytkowych - z katalogu wzorów oraz na indywidualne zamówienie

√√

Tapety laminowane do kuchni i łazienek - odporne na wilgoć i szorowanie

√√

Tapety tablicowe, czarne samoprzylepne z możliwością montażu na meblach i szybach

√√

Wydruki na folii podłogowej z antypoślizgowym laminatem podłogowym

√√

Tapety magnetyczne oraz magnetyczno - tablicowe wykonywane na dowolny rozmiar

√√

Laminaty suchościeralne do montażu zamiast tablic suchościeralnych na ściany, szyby i meble

√√

Projekty aranżacji biur i przestrzeni publicznych

MATERIAŁY

√√

Projekty i realizacja oklejenia szyb i witryn

Posiadamy w ofercie
szeroką gamę materiałów tapetowych.

√√

Systemy informacji wizualnej

√√

Systemy roletowe oraz żaluzje

√√

Meble biurowe twarde i miękkie, panele akustyczne, wykładziny oraz aranżacje z zielonych ścian

√√

Ekspresy do kawy dedykowane do firm, niezawodnej marki Jura wraz z dostawą kawy i herbaty

FLIZELINA
- gładka

WINYL
- samoprzylepny
laminowany

WINYL
na flizelinie
- beton

WINYL
na flizelinie
- len

WINYL
na flizelinie
- sand

WINYL
na flizelinie
- srebrny len

nasi partnerzy

Mieliśmy przyjemność
wykonywać aranżacje dla:
Wall Art Sp. z o.o.
ul. Rafała Wojaczka 3i
51-169 Wrocław
Tel. 71 307 27 27
biuro@wallart.com.pl
wallart.com.pl

BRANDING

I ARANŻACJA

BIUR

I PRZESTRZENI

PUBLICZNYCH

JESTEŚMY LOKALNYM
(WROCŁAWSKIM),
PRODUCENTEM TAPET
I FOTOTAPET, DRUKOWANYCH
W EKOLOGICZNEJ
TECHNOLOGII LATEKSOWEJ.

W ofercie posiadamy szereg
rozwiązań dedykowanych do biur
i przestrzeni publicznych

OZNAKOWANIE BIUR,
PRZESZKLEŃ,
ORAZ PRZESTRZENI
WSPÓLNYCH.

NASZE TAPETY
mogą być stosowane nawet w pomieszczeniach takich jak kuchnie, łazienki, toalety, czy korytarze i ciągi komunikacyjne. Do
przestrzeni narażonej na duże zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne lub kontakt
z wodą, tłuszczem czy detergentami - mamy
dedykowany materiał winylowy laminowany,
który charakteryzuje się wysoką odpornością
i pozwala na łatwe czyszczenie przy użyciu
środków chemicznych.

Tapety do przestrzeni
użytkowych

Tapety laminowane do kuchni
i łazienek - odporne na wilgoć
i szorowanie

Tapety tablicowe oraz laminaty
suchościeralne z możliwością
montażu na meblach i szybach

Wydruki na folii podłogowej
z antypoślizgowym laminatem
podłogowym

Tapety magnetyczne oraz
magnetyczno - tablicowe
wykonywane na dowolny rozmiar

Oklejenie szyb, przeszkleń i witryn oraz
oznakowanie powierzchni biurowych

Tapety flizelinowe na podkładzie winylowym - strukturalne, również możemy dodatkowo zabezpieczać lakierem bezbarwnym,
matowym - tzw. Kafle w płynie. Dzięki niemu zyskujemy wodoodporność tapet oraz
zwiększenie odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Technologia druku lateksowego charakteryzuje się bezwonnością, odpornością na zarysowania i działanie promieni UV. Gwarancja
zachowania koloru do 100 lat we wnętrzu!
Ponadto tapety winylowe są wodoodporne,
zmywalne, w pełni kryjące – można montować jedną na drugą, łatwe w montażu i demontażu, plamoodporne, posiadają atesty
niepalności M1 i B1 oraz można je bezpiecznie stosować w placówkach użytku publicznego takich jak szkoły, szpitale i przedszkola.

Systemy roletowe
oraz żaluzje

Meble biurowe twarde i miękkie, panele
akustyczne, wykładziny oraz aranżacje
z zielonych ścian

Ekspresy do kawy dedykowane do firm,
niezawodnej marki Jura wraz z dostawą
kawy i herbaty

Projektujemy i realizujemy,
systemy informacji wizualnej,
oklejenia szyb, ścian, tabliczki
znamionowe i kierunkowe,
logotypy przestrzenne i kasetony.

