Dobra baza
dla kreatywnych
rozwiązań
100% flizeliny

Znajdź nas na:

“Kreatywne” tapety firmy ERFURT tworzą idealną bazę dla innowacyjnych
rozwiązań w dekorowaniu ścian. Możesz stosować tynki dekoracyjne,
masy szpachlowe, odciskać kolor wałkiem, gąbką lub za pomocą
szablonów: Nic już nie stoi na drodze Twej kreatywności.
Erfurt & Sohn KG
www.erfurt.com

Strukturalna flizelina służąca kreatywnemu
dekorowaniu ścian.
Kreatywne techniki dekorowania ścian są obecnie bardzo modne: szczególną popularnością cieszą się techniki przecierania
i techniki polegające na odciskaniu koloru gąbką, wałkiem lub za pomocą szablonów. Stwórz sobie bazę, którą po prostu
pomalujesz lub wykorzystasz do urzeczywistnienia swoich innowacyjnych pomysłów. Strukturalna tapeta Trendvlies szczególnie podkreśla efekt farb kreatywnych. Poza tym przy późniejszych remontach można ją łatwo na sucho usunąć ze ściany.

Wymiary rolek:
20 m * 0,75 m
na 15 m²

• Specjalna tapeta umożliwiająca nakładanie farb kreatywnych i jednobarwnych
• Wyjątkowo wytrzymała, pokrywa rysy i pęknięcia i jest odporna na ścieranie
• Tapeta oddychająca i regulująca wilgotność w pomieszczeniu
• Możliwość zrywania na sucho.

Trendvlies (20,0 x 0,75 m)
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Trendvlies Mesh
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Trendvlies Yarn

Trendvlies Plissé

Trendvlies Crust

Trendvlies Bast

Trendvlies Reptil

Trendvlies Crash

Trendvlies Sisal

Trendvlies Spot

Trendvlies Flat

Przykład wykończenia
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Trendvlies Yarn

Tapeta dostępna od niedawna na polskim rynku. Trendvlies
to wariant tapety z włókien celulozowych i tekstylnych, potocznie nazywany flizeliną. Używana szczególnie przy pracach
remontowych i kreatywnym wykańczaniu ścian. Tapeta Trendvlies, dzięki swoim szerokim możliwościom zastosowania,
uznana została za największą innowację w dziedzinie okładzin ściennych.
Renowacja trudnych podłoży, pokrycie łączeń płyty gisowo-kartonowej, pękające ściany w nowym i starym budownictwie,
stare zniszczone włókno szklane na ścianach to dziś żaden
problem mając do dyspozycji Erfurt Trendvlies. Dzięki tej specjalnej tapecie można podczas jednego procesu roboczego
przygotować powierzchnię ściany, która od razu nadaje się do pomalowania.
Trendvlies Flat

Dodatkowe zalety tapet flizelinowych:
• Tapety flizelinowe można bez problemu zdjąć ze ściany (jeśli został użyty zalecany klej – na ścianie nie pozostają resztki).
• Tapety flizelinowe nie potrzebują nasiąkać klejem, są elastyczne
i odporne na zginanie.
• Tapety flizelinowe nie wydzielają włókien, które dostają się do
powietrza oraz są bardziej przyjazne dla skóry
• Tapety flizelinowe są przyjazne dla środowiska i można je kompostować.
• Wzory wytłoczone na tapecie są trwałe i nie prostują się.
• Tapety flizelinowe nie zawierają PCV i włókna szklanego
• Nie można rozerwać tapety flizelinowej.
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