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 Декоративні панелі WallArt

               Декоративні стінові 3D панелі WallArt - 
              інновація у дизайні інтер`єру будинку!

Стінові 3D панелі WallArt  - це сучасні 
декоративні панелі для стін, інноваційні, 100% екологічно 
чисті матеріали для оздоблювання стін. Сучасний і 
оригінальний дизайн 3D панелей створений молодими, 
талановитими випускниками Нідерландської Академії 
Дизайну Ейндховена, що отримала звання "кращої академії 
дизайну в світі". Продукція компанії WallArt пожвавить аші 
стіни сучасними екологічно чистими тривимірними 
декоративними панелями для стін, виготовлених з волокон 
стебел цукрової тростини. Сировина, що використовується 
для виробництва декоративних стінових 3D панелей на 
100% переробляється.  Існує велика кількість варіантів 
дизайну стінових 3D панелей Wallart. Це може бути дизайн 
стінової 3D панелі у вигляді візерунків, хвиль, під цеглу і інші 
варіації дизайну.
Панелі Wallart є звукоізоляційними і влагостійкими панелями 
для стін. 
Монтаж стінових панелей 3D здійснюється вручну без 
додаткового обладнання і великого досвіду.   

(Нідерланди)

В



     Інформація про виробника сучасних матеріалів   
           для оздоблення стін, компанію WallArt 

Головний офіс компанії WallArt знаходиться в Нідерландах  з виробничими потужностями в Гонг Конгу. Сьогодні наші 
3D стінові панелі  WallArt є лідером продажів в світі серед стінових панелей, виготовлених з бамбуку або сахарної 
тростини,  для оздоблення стін в сучасному дизайні інтер’єра.  Всього за п’ять років з початку виходу на ринок, 3D стінові 
панелі WallArt вже сьогодні продаються в 55 країнах світу.

У 2010 році компанія WallArt перша в Європі вийшла на ринок з цією екологічно чистою продукцією для декору стін 
інтер'єрів. На даний момент доступно 23 різних вида панелей. 

З 2012 року WallArt в Україні. Завдяки конкурентній ціні, екологічності, сучасному дизайну, зручності в монтажу, низької 
вартості транспортування, стінові декоративні панелі WallArt становлять найпривабливішу пропозицію на 3D стінові 
оздоблювальні матеріали. 



 Wall Art Eco

 Декоративні панелі WallArt – екологічно чистий матеріал для 
оздоблення стін!

Сировину, що використовують для виробництва сучасних декоративних 
стінових панелей WallArt отримують з волокон цукрової тростини, стебла 
якої попередньо подрібнюють. Тому цей декоративний оздоблювальний 
матеріал перероблюється на 100%.

Тростинно-цукрова багасса, є одним найбільш 
поновлюваних матеріалів, оскільки цукрову 
тростину можна збирати до 3-х разів на рік. 
Валовий збір у всьому світі становить більше 
1,2 млрд. тонн на рік. Із 3 тонн цукрової 
тростини одержують 1 тонну багасси. 
Сировина (багаса) для декоративних панелей 
WallArt 100% біорозкладана в кінці свого 
життєвого циклу. Це реальний екологічно 
чистий оздоблювальний матеріал!

Декоративні панелі для стін WallArt - це 
звукоізоляційні панелі і вологостійкі, що є 
показником якост і  оздоблювального 
матеріалу для стін. 



     Оргигінальні рішення в дизайні 

Декоративні панелі WallArt використовуються для:

? дизайну квартир (дизайн вітальної кімнати, спальні, кухні, камінної кімнати, домашніх кінотеатрів, дитячих і т.д.);
?дизайну інтер`єрів кафе, ресторанів, барів, клубів, казино;
?дизайну магазинів, торгівельних центрів, бутиків, салонів, комерційних представництв.



     Оригінальні рішення в дизайні 

Декоративні панелі WallArt використовуються для:

?

оформлення стін концертних залів;
?якісного дизайну інтер`єрів офісу, бібліотек, залів засідань, судів, шкіл, музеїв, аеропортів, банків.

ексклюзивного дизайну інтер`єру кінотеатрів, телевізійних центрів, театральних студій і студій дизайну; 



     Матеріали для монтажу та торгове 
обладнання WallArt

Компанія WallArt також пропонує оригінальні матеріали для монтажу та торгове обладнання


