
Egyedi fal - és textildekoráció
Tervezés, gyártás, kivitelezés

Minőségbiztosítási rendszerben

Digitalprint & expo

Környezetbarát, oldószer -
és szagmentes tapéta, egyedi
faldekoráció, egyedi textiltermék

Bármekkora méretben, kül -
és beltérre, vizes helyiségbe

http://trenditextil.hu/
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Bemutatkozás

Cégünk, a Digitalprint & Expo több mint 20 éves múltra tekint vissza.
Közel 20 fővel dolgozunk a 900 m2-en működő nyomdaüzemünkben.
Magas színvonalon szolgáljuk ki a kis - és középvállalkozásokat,
multinacionális cégeket, reklámügynökségeket, tervező- és belsőépítészeti 
irodákat, építőipari vállalkozásokat, szállodákat, intézményeket.

Fő profilunk a széles formátumú digitális nyomtatás. Legyen az táblanyomtatás, tekercses 
nyomtatás, íves papírnyomtatás, vinylvágás, digitális stancolás, kasírozás. Reklámtermékeket 
tervezünk, gyártunk és széles körben felhasználható roll-up, pop-up, megállító tábla, világító 
tábla, reklámtextil termékeket forgalmazunk. A névjegykártyától az óriásplakátig, molinóig min-
dent kiváló minőségben gyártunk. Kiállítási standok teljes kivitelezését is vállaljuk. Legnagyobb 
előnyünk a komplexitásunk. A több év alatt felhalmozott tudást és tapasztalatot nagyon 
szívesen megosztjuk a hozzánk forduló ügyfelekkel. Közösen találunk ki új termékeket,
különböző megjelenéseket kiállításokra, rendezvényekre.  Az általunk készített nyomdai 
termékek garantáltan magas minőségben készülnek, illetve hosszú távon használhatóak, 
megbízható marketingeszközként kerülnek forgalomba.

Tevékenységünkben újdonságként jelentkezik 
az egyedi tapéta- és textiltervezés, - 
nyomtatás és -kivitelezés.

Nem kiszolgáljuk az ügyfél igényeit, hanem olyan 
környezetet teremtünk, ami inspiráló, és
eredményesebbé teszi a munkavégzést.
Értékes időnket adjuk a tervezési, a gyártási 
és a kivitelezési időszakban. Majd a folyamatos 
munkakapcsolatban továbbra is számíthatnak 
ránk. Egy problémára nem nehézségként, hanem 
kihívásként, megoldandó feladatként tekintünk.
 
Ügyfeleink igényeire kialakított
minőségbiztosítási rendszerrel dolgozunk.

Értékeket közvetítő tereket tervezünk, támogatjuk, 
ösztönözzük az emberi kapcsolatokat.
Célunk a munkakörök szerinti térkialakítás.
Egyedi dizájn elemek segítségével tervezzük meg 
az inspiráló munkahelyi környezetet, ezzel
ébresztjük fel a láthatatlan vágyakat.

A módszer során a munkakörnyezetben
dolgozókkal interjúkat készítünk. Ezek alapján 
beszélgetünk stratégiáról, munkafolyamatokról, 
munkatársak közötti kapcsolódási pontokról.
Odafigyelünk a napi rutinra, az együttműködési
pontokra és a térhasználatra is. Az általunk
létrehozott terekben dolgozó kollégák 
egészségesebbek, kiegyensúlyozottabbak 
lesznek. Kevesebb időt töltenek táppénzen és 
nő az elköteleződésük a cégük iránt.

Arra törekszünk, hogy ügyfeleink a munkahelyi 
dizájnt, a munkavállalói környezetet a vállalat 
márkaimázsának kiterjesztésére is
felhasználhassák, ezzel növelve a dolgozói 
és vásárlói elégedettséget és a cég iránti 
elköteleződést. Az általunk tervezett és gyártott 
termékeket oktatásra, játékra és kikapcsolódásra 
is fel lehet használni.

Életre keltjük a tereket, a falakat!



Egyedi tapéta és textil 

A zöld technológiával előállított, mérgező anyagoktól mentes falburkolatok
kompromisszumok nélkül teret adnak a képzelőerejének.

A tapéta felülete a környezet fényforrásaitól és a kívánt hatástól függően lehet sima, illetve 
enyhén vagy erősebben texturált.

Termékeink nem tartalmaznak egészségre káros, veszélyes anyagokat, és gyártásuk során 
sem használunk fel mérgező anyagokat.

Fehér és rideg, lehangoló falak veszik körül?
Ne elégedjen meg ennyivel! A változtatás igénye önben van.

A megoldás: trendi dekor - egyedi falburkolatok

Lépjen kapcsolatba velünk, és mi
megtervezzük önnek:

Inspiráló egyedi falait, textiltermékeit, lehet
az egy iroda, hotel, óvoda, egy közintézmény
vagy egy lakás bármelyik tere, akár konyha,
fürdőszoba, vizes helyiség.

A tervezéshez, a felméréshez
és az alapanyag kiválasztásához
segítséget biztosít:

Arató Péter

tel:       (+36 30) 656 18 78
e-mail:     arato.peter@digitalprint.hu

Érintse meg, és érezze a különbséget!

Az egyedi tapétákat különböző típusú alapanyagból és texturáltsággal gyártjuk, ezért fontos, hogy a 
gyártás és felhelyezés előtt megbizonyosodjunk azok pontos felületi tulajdonságairól és a ragasztási 
technikáról.

Minőségi alapanyagok, stílus, egyedi dizájn, korlátlan méretű nyomtatás.

Ezt nyújtja a trendi textil egyedi textilnyomtatás.

Ezzel az egyedülálló technológiával a lehető legkisebb környezeti hatás mellett készítünk nagyon 
tartós, fotóminőségű mintákat, nyomatokat.

Kiemelkedő nyomtatási képességgel rendelkezünk, egyik legszélesebb (260 cm) direktszublimációs
textilnyomtató gépünkkel Magyarországon egyedülállóan nyomtatunk ebben a szélességben.

mailto:arato.peter%40digitalprint.hu?subject=


 

Egyedi tapéta
PVC mentes, természetes alapanyagú 
tapéták

FELÜLETE: sima | 230 gr | 130 cm tekercsszélesség
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: rendkívül magas
RAGASZTÁS: nem igényel külön ragasztószert, mert hátoldala önkioldós ragasztót tartalmaz
FELHELYEZÉSE: nagyon egyszerű, felhelyezés előtt mélyalapozni kell a falat
SPECIALITÁSA: a tekercset 10 másodpercig vízbe kell mártani és utána azonnal ragasztható

trendiDEKOR onewater
sima felületű, víz hatására öntapadó, pvc mentes tapéta

FELÜLETE: bőrhatású texturált növényi rost alapanyag | 350 gr | 130 cm tekercsszélesség
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: magas
RAGASZTÁS: a tapéta felrakása előtt metylan direct (vlies) ragasztóval kell a falat bekenni
FELHELYEZÉSE: átlagos, felhelyezés előtt mélyalapozni kell a falat
SPECIALITÁSA: közepesen texturált felülete kellemes tapintást ad a rideg falnak

trendiDEKOR leather
bőrhatású, vlies alapú tapéta

FELÜLETE: vászonhatású texturált | 350 gr | 130 cm tekercsszélesség 
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: rendkívül magas
RAGASZTÁS: a tapéta felrakása előtt metylan direct (vlies) ragasztóval kell a falat bekenni
FELHELYEZÉSE: egyszerű, felhelyezés előtt mélyalapozni kell a falat
SPECIALITÁSA: mélyen texturált felülete festményszerű hatást ad a falnak

trendiDEKOR linen
vászonhatású, különlegesen masszív vlies tapéta



 

FELÜLETE: texturált | 350 gr | 130 cm tekercsszélesség
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: rendkívül magas
RAGASZTÁS: a tapéta felrakása előtt metylan direct (vlies) ragasztóval kell a falat bekenni
FELHELYEZÉSE: átlagos, felhelyezés előtt mélyalapozni kell a falat
SPECIALITÁSA: fényes, erősen texturált felülete szikrázóan életteli hatást kelt a falon

trendiDEKOR plaster
fényes, érdes felületű vlies tapéta

FELÜLETE: erősen texturált | 350 gr | 130 cm tekercsszélesség
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: rendkívül magas
RAGASZTÁS: a tapéta felrakása előtt metylan direct (vlies) ragasztóval kell a falat bekenni
FELHELYEZÉSE: egyszerű, felhelyezés előtt mélyalapozni kell a falat
SPECIALITÁSA: erősen texturált felülete élénk színekkel teli grafikával ragyogó hatást nyújt

trendiDEKOR grated
festett, fényes fal hatású vlies tapéta

FELÜLETE: matt, enyhén texturált | 350 gr | 130 cm tekercsszélesség
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: rendkívül magas
RAGASZTÁS: a tapéta felrakása előtt metylan direct (vlies) ragasztóval kell a falat bekenni
FELHELYEZÉSE: átlagos, felhelyezés előtt mélyalapozni kell a falat
SPECIALITÁSA: speciális összetételű, prémium alapanyag, hőszigetelő hatással is rendelkezik

trendiDEKOR fine sand
matt színhatású, homokszórt vlies tapéta



 

Egyedi tapéta 
Speciális tapéta megoldások

 

FELÜLETE: matt színhatású, lágyan texturált | 350 gr | 130 cm tekercsszélesség
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: rendkívül magas
RAGASZTÁS: a tapéta felrakása előtt metylan direct (vlies) ragasztóval kell a falat bekenni
FELHELYEZÉSE: átlagos, felhelyezés előtt mélyalapozni kell a falat
SPECIALITÁSA: felületi adottságainak köszönhetően valódi stukkó hatást eredményez

trendiDEKOR stucco
finoman vakolt falfelület hatású vlies tapéta 

FELÜLETE: matt színhatású, erősen texturált | 350 gr | 130 cm tekercsszélesség
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: rendkívül magas
RAGASZTÁS: a tapéta felrakása előttmetylan direct (vlies) ragasztóval kell a falat bekenni
FELHELYEZÉSE: átlagos, felhelyezés előtt mélyalapozni kell a falat
SPECIALITÁSA: felületi adottságainak köszönhetően valódi festett kép hatást eredményez

trendiDEKOR brush
festett ecsetvonásos, erősen érdes falfelület hatású vlies tapéta

FELÜLETE: sima | 100 micron | 130 cm tekercsszélesség
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: rendkívül magas
RAGASZTÁS: nem igényel külön ragasztószert. A tapéta hátoldala öntapadós felülettel
rendelkezik. Hő hatására felveszi a ragasztandó felület formáját, csempére vagy téglára
ragasztva megőrzi azok térbeli hatását. Vizes helyiségbe is felragasztható. Igény esetén
antimikrobiális védőréteggel is ellátható
FELHELYEZÉSE: átlagos, nagy felületeknél hőlégfúvó használata ajánlott. kültérre
is használható
SPECIALITÁSA: közvetlenül csempére, gipszkartonra, betonra és téglára is felragasztható

trendiDEKOR strong
extrém körülmények között használható, öntapadós tapéta, a legdurvább 
felületekre



 
 

FELÜLETE: sima tapintású növényi rost alapanyag | 210 gr | 100 cm tekercsszélesség
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: nagyon magas
RAGASZTÁS: a tapéta felrakása előtt metylan direct (vlies) ragasztóval kell a falat bekenni
FELHELYEZÉSE: átlagos, felhelyezés előtt mélyalapozni kell a falat
SPECIALITÁSA: texturálatlan felülete élénk színmegjelenést eredményez

trendiDEKOR decowall s
extrém körülmények között is használható beltéri, vlies alapú tapéta

FELÜLETE: sima tapintású növényi rost alapanyag | 160 gr | 120 cm tekercsszélesség 
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: nagyon magas
RAGASZTÁS: a tapéta felrakása előtt metylan direct (vlies) ragasztóval kell a falat bekenni
FELHELYEZÉSE: átlagos, felhelyezés előtt mélyalapozni kell a falat
SPECIALITÁSA: texturálatlan felülete élénk színmegjelenést eredményez

trendiDEKOR gold
extrém körülmények között is használható beltéri, vlies alapú tapéta 

FELÜLETE: sima tapintású növényi rost alapanyag | 160 gr | 100 cm tekercsszélesség
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: nagyon magas
RAGASZTÁS: a tapéta felrakása előtt metylan direct (vlies) ragasztóval kell a falat bekenni
FELHELYEZÉSE: átlagos, felhelyezés előtt mélyalapozni kell a falat
SPECIALITÁSA: texturálatlan felülete élénk színmegjelenést eredményez

trendiDEKOR silver
extrém körülmények között is használható beltéri, vlies alapú tapéta 



Innovatív mágneses 
faldekoráció

Lehetővé teszi belső- és külső marketing és
oktatási üzenetek gyors felhelyezését,
egyszerű frissítését. 

Ideális látványos promóciós és kommunikációs 
alkalmazások létrehozásához az oktatásban, 
a kiskereskedelmi üzletekben, szállodákban,
éttermekben, múzeumokban, kiállításokon, 
irodákban és más nyilvános helyeken.

FELÜLETE: sima felület
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: magas
RAGASZTÁS: mágneses eljárással szabadon feltehető és cserélhető
FELHELYEZÉSE: átlagos
SPECIALITÁSA: egymásra rakva 4 réteget is elbír | egymás mellé téve nagy felületek is
létrehozhatók
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: áruházi reklámfal, belsőépítészet, pos reklám, járműjelőlés.
Alkalmazható oktatási anyagok, illusztrációk  bemutatására, készségfejlesztésre, játékra is.

trendiDEKOR magic wall
sima felületű mágneses fal



Reklámtextil, egyedi
textiltervezés, - gyártás

Az egyedi textil ereje a minőség, a stílus,
az egyedi textildizájn és a korlátlan alkotói 
fantázia.

A rendelkezésünkre álló egyedülálló
technológiával a lehető legkisebb környezeti 
hatás mellett tervezünk, készítünk nagyon 
tartós,  fotóminőségű textilmintákat. 

Textilfalak, zászlók, textil roll-up, kiállítási
standok textiltermékei, egyedi méretű
hangelnyelő paraván textilburkolattal.

Egyedi szőnyeg tervezés, gyártás,
forgalmazás.

Egyedi tapétamintával azonos sötétítőfüggöny

Egyedi tapétamintával azonos ágytakaró

Egyedi tapétamintával azonos vászonkép

Egyedi tapétamintával azonos párna

Készségfejlesztő eszközök, játékok

Egyedi textilfigurák (oktatás, játék)

Ruházati kiegészítők

Egyedi egéralátét

Egyedi lábtörlő

Egyedi marketingbárszőnyeg

Egyedi marketingkönyöklő 

Konfekcionált és egyedi méretű 
marketingszőnyegek

Minőségi alapanyagok, stílus, egyedi design,
korlátlan méretű nyomtatás
EZT NYÚJTJA A DIGITALPRINT EGYEDI TEXTILNYOMTATÁS



FELÜLETE: matt színhatású, lágyan texturált
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: rendkívül magas 
SÚLYA: ll0 g/m2

ANYAGA: 100% poliészter
SPECIALITÁSA: DIN EN ISO 9001:2015 szabvány megfelelőség

trendiDEKOR jetflag
vékonyan szőtt közvetlen nyomtatásra alkalmas textilszövet

FELÜLETE: matt színhatású, lágyan texturált
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: rendkívül magas 
SÚLYA: 220 g/m2

ANYAGA: 100% poliészter
SPECIALITÁSA: égésgátlóval kezelt, gyűrődésmentes, közvetlen bőrrel is érintkezhet

trendiDEKOR decotex
vastagon szőtt közvetlen nyomtatásra alkalmas textilszövet

FELÜLETE: egyik oldala sima, másik oldala plüsshatású textil
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA: rendkívül magas 
SÚLYA: 2l0 g/m2

ANYAGA: 100% poliészter
SPECIALITÁSA: égésgátlóval kezelt, gyűrődésmentes, közvetlen bőrrel is érintkezhet

trendiDEKOR plüss
velúr, oldalán is nyomtatható, nagyon rugalmas, gyűrődésmentes



 

FELÜLETE: nincs csúszásgátló hátlapja, szőnyegként való használatkor a talajhoz kell
ragasztani.
SÚLYA: 300 g/m2 | maximális tekercsméret: 160 cm x 25 m
ANYAGA: 100% poliészter
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: kiállítási szőnyeg, kifutókhoz és egyéb promóciós eseményekhez 
ajánljuk reklámszőnyegként. A termék rugalmasságának köszönhetően sokféle célra és
alkalmazásra felhasználható.
SPECIALITÁSA: égésgátlóval kezelt, kopásmentes felület, kültéren is használható

trendiDEKOR egyedi szőnyeg 300
Tűéles fotórealisztikus megjelenés, kiváló nyomtatási minőség,
tetszőleges méretben

FELÜLETE: A gumi hátlap csúszásmentes
VASTAGSÁGA: 3 mm | maximális tekercsméret: 150 cm x 30 m
ANYAGA: 100% poliészter
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: Bárszőnyeg, padlóburkolat, marketingszőnyeg
SPECIALITÁSA: Tökéletes bárban vagy pultban, vagy olyan területeken, ahol promóciós vagy 
márkahirdetés szükséges. Rendelhető tekercsben vagy előre kivágott méretben. 

trendiDEKOR egyedi logós gumiszőnyeg
Természetes gumiszőnyeg szatén poliészter nyomtatható felülettel

FELÜLETE: nem szőtt előlappal és csúszásgátló hátoldallal rendelkezik
SÚLYA: 820 g/m2 | maximális tekercsméret: 160 cm x 25 m
ANYAGA: 100% poliészter
SPECIALITÁSA: égésgátlóval kezelt, megfelel az EN 13501-1 szabványnak megfelelő Cfl-S1 
tűzgátló minősítésnek. Ez az egyik legmagasabb szabvány a szőnyegiparban, és hasonló a DIN 
4102 – B1 szabványhoz.

trendiDEKOR egyedi szőnyeg 820
Tűéles fotórealisztikus megjelenés, kiváló nyomtatási minőség,
tetszőleges méretben



by digitalprint

BÁRMEKKORA

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK, ÉS MI MEGTERVEZZÜK ÖNNEK

MÉRETBEN

http://trendidekor.hu


Egyedi fal - és textildekoráció
TERVEZÉS - GYÁRTÁS - KIVITELEZÉS

BÁRMEKKORA

INSPIRÁLÓ EGYEDI FALAIT, LEGYEN AZ EGY IRODA, EGY TÁRGYALÓ,
EGY ÓVODA , EGY KÖZINTÉZMÉNY VAGY EGY LAKÁS BÁRMELYIK TERE,

AKÁR KONYHA, FÜRDŐSZOBA, VIZES HELYISÉG



Megvan az ötlet, de nincs, aki létrehozza a nyomdakész anyagot?

Mi megtervezzük anyagait, megjelenését,
reklám-marketing termékét.

Grafikai tervezés

Gyakran előfordul, hogy nyomdakész grafikai anyag nem áll az ügyfelek rendelkezésére. Mi segítünk 
megoldani ezt a problémát, MEGTERVEZZÜK, elkészítjük a szükséges minőségű, nyomtatható anyagot. 
Keressen minket, és legjobb tudásunk szerint elkészítjük azt a grafikát, amit szívesen látna
kinyomtatva.

Grafikus kollégáink állnak a megrendelők rendelkezésére az alábbi munkák elvégzésére

Magas minőségű szakmai elhívatottsággal tervezünk és gyártunk megrendelőinknek egyedi játékot, 
vizuális oktatásra alkalmas eszközöket. Sokéves tapasztalatunk segít bennünket, hogy hatékonyan
és eredményesen, az ügyfél megelégedésére készüljenek el a minél ötletesebb tervek.

egyedi faldekoráció, egyedi tapéta tervezése,

egyedi textiltermékek tervezése,

arculattervezés: logó, névjegy, levélpapír, járműdekoráció   

minden olyan reklámeszköz, ami cégének megjelenéséhez elengedhetetlen,

külső és belső dekorációk tervezése: plakát, vinyl, molinó 

textilnyomat, lehet akár teljes üzletdekoráció, csak a képzelet szab határt!



 

Széles formátumú
tekercses nyomtatás

A fotóminőségű nyomatok hosszú távú 
bel-és kültéri használatra is alkalmasak: 
tapéta, poszter, vászonkép, ponyva, 
öntapadó fólia, fotópapír, roll-up film 
is készülhet a nyomdagépeinken.

Egyes termékeket antimikrobiális 
védőréteggel is be lehet vonni.
Az egyedi tapétákat menekülési
útvonalra is fel lehet helyezni.

Üzletdekoráció

Minden cégnek, legyen az egy multinacionális cég 
vagy lokális kis és nagyvállalkozás, az üzlet profiljától 
szinte függetlenül szüksége van a megnyerő külső 
és belső megjelenésre.

Iroda, üzlet vagy bemutatóterem minden részlete 
fontos, hogy megmutassuk ügyfeleinknek, a legjobb 
helyen járnak.

A megfelelő és dizájnos üzlet- vagy irodadekoráció 
meggyőzheti és megtöbbszörözheti elégedett
ügyfeleink számát, és nem utolsó sorban kollégáinknak 
is kellemes munkakörnyezetet biztosíthatunk.



 

Táblanyomtatás - habosított pvc tábla - széles formátumú
táblás nyomtatás

Kétségtelenül, ha táblanyomtatásról van szó, legelőször a habosított PVC nyomtatás jut eszünkbe.

Hiszen sokoldalúan fel lehet használni kültéren és beltéren egyaránt. Időálló, olcsó megoldás, 
midenféle reklámcélú felhasználásra alkalmas.

Vastagsága 1-3-5-10-19 mm. A teljes tábla mérete 2050 x 3050 mm. UV álló, tehát kültéren is
használható, színét 1-3 évig megtartja fakulás nélkül. Cégtáblák, displayek készülhetnek belőle.

A Digitalprintnél direktben is meg tudjuk nyomtatni a táblát Handtop hibrid gépünkkel, amellyel táblás 
és tekercses anyagokat is egyaránt képesek vagyunk nyomtatni 320 cm szélességben, 5 cm
vastagságban. Laminálással (védőfólia felkasírozásával) még időállóbb nyomatot kaphatunk.
Igény szerint formára is tudjuk vágni a táblát, akár betűket is kivágva vagy marva az anyagból, mivel
rendelkezünk digitális stancaasztallal is.

A felületük mosható, és megfelelő fertőtlenítőszerrel a rájuk rakódott szennyeződések is maradék nélkül 
eltávolíthatóak.



 

Falmatrica

Falak dekorálására kiválóan alkalmasak a nyomtatott
vagy vágott falmatricák. 

Legyen szó egy gyerekszobáról, egy irodai üvegfelületről,
a falmatrica mindkét formája megfelelő választás.

Textildekoráció

A szublimációs technológiának két nyomtatási fajtáját
alkalmazzuk. Az egyik egy 260 cm szélesen nyomtató direkt
szublimációs gép. Ebből a fajta gépből nem sok van
Magyarországon. Nálunk ez a szélesség megengedi, hogy nagy
textilfalakat egyben nyomtassunk ki. Ez azért előnyös, mert nem 
több darabból kell készíteni ezeket a szép textileket, igényesebb
a megjelenésük, ha egyben nyomtatjuk és varrjuk őket készre.
A másik egy transzparens nyomtatást tesz lehetővé, mellyel
160 cm szélességben tudunk nyomtatni.

Világító textilkép keretben

Egy nagyon érdekes szegmense a nyomtatásnak az átvilágítós 
nyomatok készítése. Ennek a technológiának az a lényege, hogy 
opál vagy fehér alapanyagot megnyomtatunk dupla nyomtatással 
(például: plexi, textil). Ezeket a nyomatokat hátulról valamilyen
fényforrással, általában ledekkel világítják meg, hogy a nyomat 
életre keljen. Ahhoz, hogy szépen átvilágítható legyen, ezt a
nyomtatási technológiát kell alkalmazni vastagabb festékréteg 
készítésével. Hagyományos, egyrétegű nyomtatással fakó
és életlen lenne a kinyomtatott anyag.



Egyedi textiltermékgyártás
és - nyomtatás

Nem a méret számít?!
De igen! A textilnyomtatásnál számít a méret.

260 cm széles textilnyomtatónkkal nincs
lehetetlen méret. A széles szegmensek lehetővé 
teszik, hogy kevesebb darabból egységes, homogén 
felületet, dekorációs frontot készítsünk el.

Magas minőségű fotórealisztikus termékeket 
vagyunk képesek előállítani.

Eltérve a hagyományoktól, élénk szín - és merész mintavilág használatával erős hatást
gyakorolhatunk a vásárlóinkra, a fogyasztókra.

Figyelemfelkeltő egyedi textildekorációink mindegyike arra biztatja a vibráló színek kedvelőit,
hogy merészek, lenyűgözőek és önmaguk legyenek.

Az egyedi textil marketingértéke

Textil faldekoráció

Eladáshelyi textildekoráció

Egyedi textilszőnyegek

Kiegészítő textiltermékek



Piktogramok megjelenése
és értelmezése

Referencia logók

A GYÁRTÁS SORÁN FELHASZNÁLT ALAPANYAGOK AZ ALÁBBI MINÖSÍTÉSEKKEL
ÉS TAPÉTAJELÖLÉSEKKEL RENDELKEZNEK

Súrolható Ütésálló

Csak a falat kell 
bekenni ragasztóval

Maradék nélkül 
eltávolítható

UV álló Hátoldalán
a ragsztó víz 
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