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EGYEDI burkolati megoldások

Exkluzív

megoldások falak, bútorok és padlózat burkolására

■▪ tapéták falra és bútorra □▫
■▪ szőnyegek és belépők □▫
■▪ PVC burkolatok □▫
■▪ mérgezőanyagoktól mentes □▫
■▪ hosszú élettartamú □▫

■▪ egyedi tervezésű és összehangolt gyártású kivitelben □▫
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Egyedi Burkolatok Különleges Helyekre
Egyedi Tapéta
■▪ bármilyen fal vagy bútor
felületre □▫
■▪ 6 fajta, változatos textúrájú
felület □▫
■▪ nincs méretbeli korlát □▫
■▪ bármilyen grafikával
nyomtaható □▫
■▪ oldószermentes nyomtatás □▫
■▪ környezetbarát anyagok □▫

Egyedi Szőnyeg
■▪ Flokkolt, velúr, bolyhos és
Axminster □▫
■▪ Számtalan minőségi
fokozatban □▫
■▪ Egyedi grafikával és
kollekcióból nyomtaható □▫
■▪ zajszűrő alappal □▫
■▪ Padló-, vágott- és
lábtörlőszőnyeg □▫

Egyedi Pvc
■▪

0,7 mm kopató réteggel □▫
2 mm vastagságban □▫
Heterogén, PUR Pearl

■▪
■▪

védelemmel □▫

■▪

Mérgezőanyagoktól mentes
kivitel □▫
■▪ Egyedi grafikával és

kollekcióból nyomtaható □▫

■▪ rendkívül strapabíró □▫

Alkalmazási területek határok nélkül
■▪ Iroda □▫ Szálloda ■▪ Étterem □▫ Üzlet ■▪ Múzeum □▫ Recepció ■▪ Ügyfélváró □▫ Kórház ■▪ Fürdő □▫ Mozi ■▪ Raktár □▫
Színház ■▪ Bemutatóterem □▫ Óvoda ■▪ Fodrászat □▫ Játszóház ■▪ Bank □▫ Konyha ■▪ Iskola □▫ Kávézó ■▪ Csarnok □▫ Rendelő
■▪ Menza □▫ Könyvtár ■▪ Wc □▫ Kollégium ■▪ Bár □▫ Lovarda ■▪ Világítótorony □▫ Szerviz ■▪ Öltöző □▫ Stúdió ■▪ Otthon □▫

Személyre szabott dizájn, ami végigfut a falakon, a bútorokon és a padlón.
Lépjen át egy új dimenzióba és ejtse bűvöletbe vendégeit páratlan stílusával!

Az egyedi enteriőr egy lehetőség az önkifejezésre, amiből az egyéniség ered.
Cleartex burkolatokkal pillanatok alatt újjá varázsolhatja épülete beltereit!
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Egyedi Burkolatok
■▪ Összehangolt tervezés □▫
■▪ Kompromisszummentes
kivitelezés □▫
■▪ Európai gyártás □▫
■▪ Mérgezőanyagoktól mentes
kivitel □▫
■▪ Egyedi grafikák minden
felületre □▫
■▪ Tartós megoldás □▫

Felkeltettük érdeklődését?
Nincs más teendője, mint felkeresni szaktanácsadó kollégánkat. Amennyiben
tervei, dőljön nyugodtan hátra, mert ezt is megoldjuk!
■▪

Cleartex Kft. □▫ 2040 Budaörs, Gyár u. 2. ■▪ +36 23 887 400 □▫

még nincs belsőépítésze és kész

cleartex@cleartex.hu

■▪

cleartex.hu

□▫

Cleartex Kft.
■▪ Telefon:

■▪ 2040 Budaörs, Gyár utca 2. □▫
+36 23 887 400 □▫ Email: cleartex@cleartex.hu ■▪ Web: cleartex.hu □▫
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