
cleARTex:exTRA□▫
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 □▫



cleARTex:exTRA□▫
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 különleges helyekre

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 még nincs belsőépítésze és kész 
tervei, dőljön nyugodtan hátra, mert ezt is meGolDjuk!
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