
https://www.youtube.com/watch?v=JZeL7vT9S5E Videó:kattintson a linkre 

Vliesfaser tapéták rendelésszám szerint



Basic 4300



Basic 4304



Basic 4305



Basic 4306



Classic 4320



Classic 4321



Classic 4323



Classic 4324



Classic 4331



Classic 4332



Classic 4322                                         Classic 4327                                       Classic 4329



Design 806



Design 807



Design 808



Design 815



Design 830



Trend Kokos
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Trend Reptil



Vliesfaser 704

Vliesfaser 700 –as típus tekercsméret:
25 m x 0,75 m =18,7 m²-hez
Ár: 11.000Ft bruttó!



Vliesfaser 705



Vliesfaser 708
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Vliesfaser 722



Vliesfaser 724
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Vliesfaser 731



Vliesfaser 734



Vlies A50 szövetfátyol a sima felület
kedvelőinek



Vliesfaser tapéták életterének díszítéséhez
Vliesfaser tapéták bemutatása:
Természetes papírszövet tapétát ajánlok mindenki figyelmébe a fűrészporos tapéták helyett.
A rendkívül robusztus, stabil méretű és a falrepedéseket áthidaló Vliesfaser ( 500 forint/négyzetméter) már egyszeri 
festés után is ragyogó eredménnyel ajándékozza meg. Az üvegszálas tapétákkal ellentétben a falról szárazon lehúzható, 
ami felújításkor jelentős előnyökkel jár: racionálisabb és kíméli egészségét. Vlies tapéták modern textúrájukkal hívják 
fel magukra a figyelmet. A Rauhfaser csúcsminőségű újrahasznosított papírból és cellulózból (jó minőségű papírrostból) 
készül. A textúra farostjai kizárólag lucfenyőből (mintaszerű német erdőgazdaságokból) származnak. 
A Rauhvlies előállításánál ehhez még textilszálakat is vegyítenek, amelyek a terméket stabil méretűvé teszik.
A vonzó termékpaletta a textilhatású környezettől a rusztikus vakolattextúrákon át egészen a grafikus formatervezésig 
terjed. Mivel a tapéták különösen dörzsállók, a festék nem pereg le már közvetlenül az első karcolásnál. Kiváló 
minőségű dombornyomása tartósan kiállja a mindennapok próbáját.
100% vliesszálból készült, a kiváló minőséget, az egyszerű alkalmazást és a gazdaságosságot helyezi a középpontba. 
Érheti nyomás, karcolás vagy ütés, a Vliesfaser tapéta struktúrája mindig változatlan marad. A Vliesfaser tapéta 
átitatódási idő nélkül is gyorsan és célszerűen feldolgozható – fali ragasztásos technikával. Ezzel értékes munkaidőt 
takarít meg. Később egyszerűen fesse át, akár többször is, majd a következő felújításnál húzza le szárazon! Az összes 
Vlies tapéta felhasználható a lakás valamennyi helyiségében.
Sok ember mindennapi ténykedésének középpontjában áll a forrásokkal való takarékoskodás. A Basic Vlies Plano
(350 forint/ m2) és a Variovlies A 50 szövetfátyol (300 forint/m2) forráskímélő falburkolata sima felületű arculatával 
tökéletes alapot kínál falkialakítási ötleteinkhez, amelyeket festékkel és kreatív fali technikákkal kívánunk 
megvalósítani.
Közvetlenül a tekercsről felvihető a beragasztózott falra vagy mennyezetre.
A tapéták nem gyűrődnek – szakadnak, kenje be a falat ragasztóval és illessze egymás mellé , száradás után diszperziós 
vagy akril selyemfényű festékekkel ajánlott kenni ..!



A csúcsminőségű falburkolat 100% 
vliesszálból.
Ragyogó gondolat mindazok számára, 
akik nem szeretik a felesleges munkát. Az 
ERFURT-Vliesfaser Classic nem csupán a 
gyors tapétázást teszi lehetővé – hanem 
az egységes színű alapfelületeknél még a 
festést is megtakaríthatja a selyemfényű 
felületnek köszönhetően. A későbbi 
felújításnál a tapéta természetesen tetszés 
szerint újra és újra átfesthető.
•Egyszerűen és gyorsan fali ragasztásos 
technikával
•Selyemfényű felület
•Az egységes színű alapfelületeknél nincs 
szükség átfestésre
•Áthidalja a falrepedéseket, rendkívül 
ellenálló és jól szellőzik

Tekercsméret:
10,05 m x 0,53 m
5,3 m²-hez

Strukturált vlies a kreatív 
falkialakításhoz.
A kreatív falkiképzés most jött igazán 
divatba: az ütögetéses, tekercs-, 
törléses és sablontechnikák különösen 
népszerűek. Hozzon létre olyan 
alapfelületeket, amelyeket egyszerűen 
csak lefest, vagy amelyeken 
megvalósíthatja az elgondolásait. A 
strukturált Trendvlies különösen kiemeli 
a mintázófestékek hatását. Egy későbbi 
felújítás alkalmával a Trendvlies Flat
egyébként egész egyszerűen szárazon 
lehúzható a falról.
•Különösen a mintázó és az egyszínű 
falfestésekhez
•Rendkívül ellenállóképes, áthidalja a 
falrepedéseket és dörzsálló
•Jól szellőzik és szabályozza a 
nedvességet
•Szárazon lehúzható

Tekercsméret:
20 m x 0,75 m
15 m²-hez

Szép új idők. A Vliesfaser Design a ház 
minden helyiségének csúcsminőségű 
falburkolata – még a gyermekszobában 
is, ahol gyakran nagy a ramazuri. A 
minták változatosságának köszönhetően 
minden helyiségnek teljesen egyéni 
jelleget adhat. Itt kimért elegancia, ott 
hangsúlyos tárgyilagosság, másutt 
otthonos környezet vagy klasszikus 
harmónia – a választás az öné. 
Különleges vliesszálból készül, 
amelyhez az alapanyagok környezet- és 
társadalombarát erdőgazdálkodásból 
származnak.
•Egyszerűen és gyorsan fali ragasztásos 
technikával
•Maradék nélkül, szárazon lehúzható
•Áthidalja a falrepedéseket, rendkívül 
ellenállóképes és dörzsálló
•Jól szellőzik és szabályozza a 
nedvességet

•Könnyen átfesthető 

Tekercsméret:
10,05 m x 0,53 m
5,3 m²-hez

Egyszerűen tapétázzon, fessen - és kész a fal. 
Az ERFURT Vliesfaser Basic a költségkímélő 
belépő a Vliesfaser világába.
•Egyszerűen és gyorsan fali ragasztásos 
technikával
•Jól szellőzik és szabályozza a nedvességet
•Tapétázás után könnyen átfesthető

Tekercsméret:
10,05 m x 0,53 m
5,3 m²-hez

Ár:2500Ft bruttó!

Ár:2700Ft bruttó! Ár:9600Ft bruttó!

http://www.youtube.com/watch?v=x-9wgPaESGo Kattintson a linkre a videók megtekintéséhez

http://www.youtube.com/watch?v=2A70oG6ipao

http://www.youtube.com/watch?v=p97A0wKLUWw

A tapéták poliészter szállal erősítettek, nem gyűrődnek – szakadnak, kenje be a falat ragasztóval 
és illessze egymás mellé , száradás után diszperziós vagy akril selyemfényű festékekkel ajánlott 
kenni ..!

https://www.youtube.com/watch?v=JZeL7vT9S5E



A rendkívül robusztus, stabil méretű és a falrepedéseket áthidaló 
Vliesfaser már egyszeri festés után is ragyogó eredménnyel 
ajándékozza meg. Az üvegszálas tapétákkal ellentétben a falról 
szárazon lehúzható, ami felújításkor jelentős előnyökkel jár: 
racionálisabb és kíméli egészségét. Vlies tapéták modern textúrájukkal 
hívják fel magukra a figyelmet.
A vonzó termékpaletta a textilhatású környezettől a rusztikus 
vakolattextúrákon át egészen a grafikus formatervezésig
terjed. Mivel a tapéták különösen dörzsállók, a festék nem pereg le 
már közvetlenül az első karcolásnál.
Kiváló minőségű dombornyomása tartósan kiállja a mindennapok 
próbáját.

Az egészséges otthonért megéri használni a Vliesfaser tapétákat..!
Egyszerű falragasztásos technikával felrakható, egy életen keresztül 
használhatja.



Ha Ön a színes egyediséget kedveli a Vliesfaser tapétákkal megkapja…!

Bagi Nyílászáró Kft. 2191 Bag Jókai u. 13.
bagifa@invitel.hu info.depron@gmail.com
06-70-550-8452   http://www.depron.hu

A természetes szövettapétákkal                       Ön is egyszerűen
elvégezheti  lakásának díszítését                     felújítását, amellyel
jelentős pénzt takaríthat meg..!


