Тапицирани панели

Вашият дом, като нов.
Толкова е лесно!
Планирате ремонт? Премествате се на ново
място? Или просто се нуждаете от промяна? С
продуктите на VILO, може да промените
интериора си сами: достъпно, бързо и лесно. И
резултатът ще бъде впечатляващ.
Запознайте се с VILO тапицирани панели.
Лесен начин да освежите стените си, като им
придадете мек и приятен вид. Интуитивният
монтаж и широката гама от форми и цветове
ще ви помогнат да създадете уютна
атмосфера в дома си.

Мека декорация за стена
Малките промени могат да направят чудеса! Какво ще кажете за освежаване на
интериора на спалнята или хола в рамките на няколко часа? Без излишна
подготовка, оборудване или голямо почистване след ремонта? С тапицираните
панели е много лесно. Тези меки елементи са практични, както и естетически
приятни, което ги прави популярен избор в интериорния дизайн.
Панелите не само осигуряват на стаята допълнителна топлина, но и правилно
подбраният цвят може напълно да промени интериора ви. Със сигурност ще
оцените техния бърз, чист монтаж, който лесно можете да извършите сами и да се
насладите на ефекта още в същия ден.
Нашата оферта включва 5 универсални модела. Можете да комбинирате
множество панели с една и съща форма или да използвате различни модели.
Използвайте креативността си!

Специално подбрани цветове
Цветовете на тъканите за тапицираните панели са подбрани, за да могат да се
комбинират както искате, а комбинацията от цветови гами ви позволява да
подчертаете характера на вашия интериор по стилен начин. Какъв ефект бихте искали
да постигнете? Силен акцент или семпла хармония?
С панелите Vilo всичко е възможно!
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Уютна спалня в
мечтан цвят.

Колекция от
панели
Декорация която създава комфорт
Придайте на интериора меко и топло
усещане с тапицирани панели Vilo. В
зависимост от вашите нужди, те ще паснат
отлично във всяка стая: спалня, хол, детска
стая и дори коридор.
Създайте свой собствен уникален дизайн,
като комбинирате подходящи цветове и
форми. Процесът по планиране на
предстоящата промяна е толкова лесен , че
носи наслада.

Мека, приятна на
допир материя.

Тапицирани
панели
Вариант 1
Размер: 30x60cм
Сглобяване: вертикално и
хоризонтално

Форми

Вариант 2
Размер: 15x60см
Сглобяване: вертикално и
хоризонтално

Предлага се и в следните
цветове:

Предлага се и в следните
цветове:

Изберете оформление за дома си:

Изберете оформление за дома си:

Tапицирани
панели
Вариант 3
Размер: 30x30см.
Сглобяване: вертикално и
хоризонтално

Форми

ОВАЛ
Размер:15x60см
Монтаж: вертикално

Предлага се и в следните
цветове:

Предлага се и в следните
цветове:

Изберете оформление за дома си:

Изберете оформление за дома си:

Тапицирани панели
ГЕО
Размер: 30x35см
Сглобяване: вертикално и
хоризонтално

Предимства

Бърз начин за
уютен интериор
Искате ли да освежите коридора, като му придадете
мекота и уникален стил? Направете го с тапицирани
панели Vilo! Ще оцените изпълнението им, цветовете и
гъвкавите им форми.

Предлага се и в следните
цветове:

Интуитивната инсталация ще ви позволи да се
сдобиете с меко покритие на стената в рамките на
няколко часа. Можете да го направите сами чрез
залепване на панели към стената или чрез
монтирането им с двойнозалепваща лента. И двата
метода не се нуждаят от голяма подготовка и
почистване. Насладете се на впечатляващ ефект
веднага след вашата работа.

Изберете оформление за дома си:

БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ

ШИРОКА ГАМА ОТ
ЦВЕТОВЕ И ФОРМИ

ТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕКОТА ПРИ ДОКОСВАНЕ

БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ
ОТ ПОЧИСТВАНЕ

ЛЕСЕН МОНТАЖ

Тапицирани панели

Инструкция за монтаж

Не знаете как да монтирате тапицираните панели или се притеснявате, че няма да се справите?
Посетете www.vilohome.com и следвайте видеото за инсталиране на нашите тапицирани панели.

Инсталация с лепило

Инсталация с двойнозалепваща лента

Преди да инсталирате,

Подредете панелите

Начертайте хоризонтална и

Нанесете лепилото Vilo

Преди да инсталирате,

Подредете панелите

Начертайте хоризонтална и

Нарежете ленти с дължина 5-6

почистете стената ,

според избрания

вертикална линия с помощта

върху избрани места на

почистете стената напр.

според избрания

вертикална линия с помощта

см. Прикрепете двете части на

напр. с кърпа, напоена с

шаблон.

на нивелир. Уверете се, че

гърба на панела - в

с кърпа, напоена с

шаблон.

на нивелир. Уверете се, че

лентата, отстранете защитното

почистващ препарат на

линиите не излизат извън

средата и в ъглите.

почистващ препарат на

линиите не излизат извън

фолио от едната страна на

алкохолна основа

зоната на инсталиране.

алкохолна основа.

зоната на инсталиране.

лентата и залепете на гърба на
панела.

Използвайте специално
Поставете подготвения

Продължете да лепите,

Натиснете всеки панел към стената.

панел на определеното

подреждайки панели в

Не забравяйте, че времето за

място и започнете да

съответствие с избрания

промяна на разположението на

лепите шаблона.

модел.

панелите е ограничено (поради
скоростта на втвърдяване).

лепило Vilo и се насладете на
бързата промяна.

Отстранете

Нанесете така подготвения

Залепете панелите на

защитното фолио от

панел на определеното

стената на определеното

външната страна на

място и започнете да лепите

място. Натиснете всеки

лентата.

шаблона.

панел към стената.

Следвайте инструкциите
върху опаковката на лентата

Този каталог е публикуван само за
справка. Копирането и
разпространението на всякакви
материали, съдържащи се в
каталога, без писменото съгласие
на издателя е забранено.
Цветовете в каталога може да се
различават от действителността.
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