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Историята на
декоративни пана за 
стени

Dumapan SMP

Връзката ни с природата, спомените, краси-
вите моменти... Те постепенно се сливат в на-
шето интериорно пространство. Интериори, 
които разказват история. Присъствието на 
естествени текстури спомагат за близостта на 
дома с природата, нейното величие и хармо-
ния. Всяко пространство има свое очарование 
и заряд, разпознаваем и личен стил и излъчва 
собствено настроение.           

Издръжливостта и устойчивостта имат все по-
голямо значение не само по отношение на 
качеството и дългия живот, но също така и по 
отношение на рециклирането и въздействието 
върху околната среда.

Благодарение на революционната SMP 
технология, ние сме разработили уникална 
колекция със специален дизайн и считаме, че 
сме близки до природата. Dumapan SMP е 
колекция, която ви позволява да разказвате 
истории чрез вашия интериор.

Dumapan е стандарт за нашата гама от 
водоустойчиви облицовки за стени и 
тавани. “Синхронизиран многоцветен 
печат” (SMP) е техника, при която 
високотехнологични принтери отпе-
чатват фотореалистични изображе-
ния с висока резолюция (360 DPI) на 
продуктите с марка Dumapan SMP. 
Това води до много реалистична и 
естествена визия на всяка стена. 
Всички предимства на Dumapan-
панелите се прилагат и за тези SMP 
панели.
В допълнение към фантастичната 
визия, може да разчитате на издръж-
ливост, водоустойчивост и устой-
чивост на цвета, бърз и лесен монтаж, 
за които гаранцията е не по-малко от 
10 години.



Котидж
Щастие у дома  ...

Интериорът е топъл и уютен, като излязъл от илюстрация на стара 
приказка, усещането е като у дома. Може да постигнете това с нашите 

декори в стил "котидж", които се отличават с лекота, свежест и 
непринуденост. Комбинирайте ги с меки и естествени тонове като 

бяло, пастелни цветове и сиви нюанси.

Завършете Вашия интериор с приятни материи, ръчно изработени 
декорации. Използвайте кръглии овални форми, 

за да придадете повече контраст и игрив характер.
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Добавете настроение
и уют в интериора с
нашите водоустойчиви
панели.

ПРЕДЛАГАНИ ДЕКОРИ

01 - Саламанка сив  (905)

02 - Казабланка правоъгълник (890) 

03 - Мадрид (891)

04 - Казабланка квадрат  (904)
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DUMAPAN SMP 
е 100% 

водоустойчив



Земя
Използвайте силата на земята ...
Интензивните земни нюанси създадат 
настроение в интериора и гарантират 
семпъл и изчистен стил. 

Уникалните комбинации на теракот, 
пясъчни цветове и топло сиви 
нюанси внасят спокойствие в 
интериора.

ПРЕДЛАГАНИ ДЕКОРИ

01 - Валядолид натурален  (899)

02 - Валядолид светло сив  (903) 

03 - Зидария сив (884)

04 - Билбао бежов (892)

Dumapan SMP изглежда 
чудесно изпълнен върху 
цяла стена от  пода до 

тавана.
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Уникална SMP 
технология:  
фотореалистични 
декори

Блясък

ПРЕДЛАГАНИ ДЕКОРИ

01 - Бразилия тъмно сив  (901) 

02 - Бразилия светло сив  (897)

Придайте на Вашия 
интериор стилен 
завършек ...
Естественият камък и плочи са истински и надеждни 
материали, които превръщат вашия дом в естествена 
среда. Тези материали олицетворяват изисканост и класа. 

Сивият цвят на плочата отлично се комбинира както с 
мед, мрамор, охра, злато и синьо, също така и с бяла 
ефирност. Красивите контрасти на цветовете и матери-
алите добавят реален блясък и подчертават интериора.
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DUMAPAN SMP 
може да се 
използва 

навсякъде
в дома



Хармония

ПРЕДЛАГАНИ ДЕКОРИ

01 - Леон (894)

02 -Толедо (895)

03 - Гранада (896) 

04 - Черна мозайка (885) 

05 - Метро 2 плочки  (906)

Изчистеност на пространството 
и минималистична с емплост ...
Хармонията и баланса са важни ценности в днешно време. Модерният минималистичен стил в интериора е отражение 
на съвременния динамичен начин на живот – спокойствието, което излъчват опростените елегантни форми, поглъща 
стреса и напрежението от натовареното ежедневие. Част от предимствата на минимализма са чистота на  простран-
ствата и формите, лесно възприятие, стилност, изключителна точност. Това е отразено в повечето съвременни 
интериори. Приглушеният дизайн, спокойните цветове и акценти гарантират хармония в рамките на този контекст.
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DUMAPAN SMP 
може да се 

монтира
бързо и лесно 

Стенни 
облицовки с 
изключително 
реалистична и 
естествена 
визия 
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Природа

ПРЕДЛАГАНИ ДЕКОРИ

01 - Tик (898)

02 - Корабокрушение(902) 

03 - Сив дъб дъска  (893)

Внесете природата в дома си ...
Използването на дърво и имитация на дърво се е 
превърнала в истинска тенденция. Завръщането към 
дървото не е само в мебели и аксесоари за дома, но 
също така на пода и стените. За предпочитане е 
дървото да изглежда необработено и състарено. 
Нашият дизайнер природата се е погрижила за тази 
тенденция.

Връзката към природата осигурява спокойствие за 
Вашия интериор. Комбинирайте дърво и имитация на 
дърво със зелено, синьо и светли (топли) нюанси. 
Естествено със зелени растения, възглавници
и каре от вълна и лен.
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Внесете 
природата 

в дома си 
Спокойствие във Вашето 
вътрешно пространство
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Природосъобразни:
100% рециклируеми и
много издръжливи



Оригиналност
Уникална колекция със
специален дизайн верен на 
природата ...
Личността е важна и несъвършенството е логично 
следствие, което можем да си представим. А слоестата 
структура е абсолютен хит. Това гарантира, еклектичен и 
много индивидуален интериор. Ние подкрепяме 
личността с нашите оригинални декори.

Предметите с емоционална стойност, история или спомен 
са на специално място в дома ви. Спомените за вашите 
пътувания и красиви моменти са запазени и са част от 
интериора. Ето как с красиви и ценни предмети, създавате 
личен стил у дома.
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оригинал-
ност и 

еклектика
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ПРЕДЛАГАНИ ДЕКОРИ

01 - Камък зид  (907)

Декоративни облицовки 
за стени с реалистични 
щампи и изразителен 
характер



Водоустойчиви Лесен монтаж Различни
помещения

10 години гаранция
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