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свързващи елементи.  
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нут и перо.
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Dumalock превръща облицоването в лесна 
задача. Dumalock променя правилата за 
облицоване, като  спестява високи разходи 
за монтаж и предлага най-добър външен 
вид. 
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Завършете ъглите и ръбовете с универсален 
завършващ профил в подходящи цветове и 
десени. 
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Твърдата, солидна повърхност на Dumawall+  
плочки , лесна за монтаж и поддръжка 
придава елегантен завършек на всички 
интериорни стени. Без затруднения при 
монтаж, лесно за поддържане. 
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Кои сме ние? 
 Dumaplast е водещ производител и доставчик на PVC облицовки за стени и тавани в Европа и извън 

нея. В Европа се произвежда разнообразен асортимент от продукти. Седалището на фирмата се 
намира в Белгия.  

Стени и тавани 
 Панелите Dumapan предоставят стилно, лесно за поддържане облицоване за стени и тавани в дома. 

Висококачествените панели се монтират лесно както от специалисти, така и от любители. 
Водоустойчивите качества на панелите ги превръщат в издръжлива облицовка за стени и тавани, 
особено във влажни помещения, като бани, тоалетни, кухни, гаражи и др. PVC панели не се 
разслояват и не поемат вода. Естествено, Dumapan панелите могат да се използват и на други места в 
дома. 

 Нашите панели не отделят токсични вещества или миризми и имат по-висок противопожарен  
рейтинг от дървото или други продукти от дървесно влакно.

Предимства:

• Бърз и лесен монтаж
• Водоустойчиви
• Устойчивост на цвета
• Миещи се

• Леки
• Минимум инструменти за работа
• Рециклируеми
• Пожарен сертификат
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И още…

• Без довършителни работи
• За стени и тавани (dumapan, dumaclip)
• Подходящи за всякакви помещения
• Лесна поддръжка

• Хигиенични
• Атрактивни
• Издръжливи
• Професионална употреба
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Dumapan 

ОСНОВНА гама
 Повечето панели от основния асортимент на Dumapan са налични в различни дължини (2,6 m и 4 

m) и ширини (25 cm и 37.5 cm). Различните размери позволяват използването на панелите за тавани 
или високи стени. Основните панели са налични в бяло с матово или лаково покритие.  

Елегантни и устойчиви
 Панелите Dumapan се монтират бързо и лесно чрез сглобяване. Веднъж монтирани, нашите панели 

са устойчиви и здрави и се нуждаят единствено от почистване със сапун и вода от време на време, за 
да запазят новия си вид и усещане. За разлика от дървото и дървените продукти, панелите Dumaplast 
не се деформират, напукват или разслояват. Повечето цветове са снабдени с V-образна свързваща 
фуга. Има възможност за избор на  безшевни сглобки, които придават съвършен завършен вид на 
стените. Панелите Dumapan се монтират подобно на панелите Dumaclip. Панелите Dumapan нямат 
възможност за свързване от челната страна на панела както Dumaclip. 
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Размери на панелите: 
10 x 260 cm
10 x 400 cm

102 260 9PX BASIC Cream white

25 x 260 cm

230 260 C01 BASIC White

218 260 040 WOOD White ash tree
white wood 680

251 260 630 STONE Dark concrete
Decofix stone 648

215 260 329 STONE Marble beige 215 260 037 STONE Marble grey 251 260 01H UNI White high gloss
Decofix snow 636

200 260 557 WOOD Grey oak (*)
Decofix wood 689

209 260 749 WOOD White pine
Decofix wood 684
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25 x 400 cm

37,5 x 260 cm

379 260 784 STONE Torino light 379 260 785 STONE Torino dark

210 260 531 WOOD White bark
Decofix wood 686

200 260 796 WOOD Hornbeam dark (*)

200 260 782 WOOD Hornbeam beige (*)200 260 501 WOOD Bleached pine (*)
Decofix wood 684

200 260 797 WOOD Hornbeam bright (*)

210 400 01H UNI White high gloss
Decofix snow 636

230 400 298 WOOD White ash tree
Decofix white wood 680

377 260 009 BASIC Cream white 379 260 739 STONE Light concrete
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379 260 794 STONE Firenze Nero Grande 379 260 792 STONE Firenze Nero Piccolo379 260 793 STONE Firenze Nero Medie

379 260 783 STONE Napoli Grigio Grande 379 260 737 WOOD Brown birch377 260 01H UNI White high gloss
Decofix snow 636

379 260 798 WOOD Grey birch 377 260 632 WOOD Grey bark
Decofix wood 687

379 260 788 STONE Firenze Grey Grande 379 260 786 STONE Firenze Grey Piccolo379 260 787 STONE Firenze Grey Medie

379 260 791 STONE Firenze Beige Grande 379 260 789 STONE Firenze Beige Piccolo379 260 790 STONE Firenze Beige Medie
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БЕЗ ФУГА                                                              V-ФУГА

(*) подходящи за мокри помещения. Избягвайте директен контакт с вода.

500 260 01H UNI White high gloss
Decofix snow 636

50 x 260 cm

377 400 01H UNI White high gloss
Decofix snow 636

377 400 009 BASIC Cream white

37,5 x 400 cm

U-ФУГА
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Ефектно облицоване на 
стени и тавани…

 Искате ли да промените интериора на дома си? При 
това изключително бързо и лесно? В такъв случай, 
отговорът е Dumaclip, най-новата система за стени и 
тавани от Dumaplast. И не е нужно да бъдете майстор! 

Уникална 
революционна 
свързваща система  

 С помощта на патентованата свързваща 
система Dumaclip можете да съедините 
панелите и от горната страна. По този начин 
може да се облицова всякаква дължина на 
таван или стена. Панелите могат да се 
съединяват от всички страни, така че без 
усилие можете да облицовате и най-големи 
повърхности.

Стил на живот

 Благодарение на уникалната свързваща система 
Dumaclip, можете да сглобите панелите без никакво 
затруднение. Крайният резултат е светъл и атрактивен. 
Dumaclip е неизбеляваща, водоустойчива, рентабилна и 
изисква минимална поддръжка. Направете своя избор от 
богата гама цветове, за да придадете на всяко 
помещение съвсем нов вид.  

PATENTBREVETPATENTE
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Много предимства 
 С уникалната система Dumaclip можете да съедините 

панелите от горната им страна без да се налага да използвате 
скъпи свързващи профили. Често те се монтират трудно и 
изискват много допълнителна работа и умения. Крайният 
резултат на Dumaclip изглежда много по-атрактивно, тъй като 
панелите отвсякъде се съединяват по един и същи начин

 PVC панелите за стени и тавани обикновено са налични 
само в по-големи дължини и затова се транспортират трудно с 
риск от повреди. Тези проблеми могат да се преодолеят с 
помощта на удобната кутия Dumaclip. Можете лесно да я 
транспортирате с кола, а освен това  картонената кутия 
осигурява идеална допълнителна защита по време на 
транспорт.  

 PVC панелите за стени и тавани обикновено са налични 
само в по-големи дължини и затова се транспортират трудно с 
риск от повреди. Тези проблеми могат да се преодолеят с 
помощта на удобната кутия Dumaclip. Можете лесно да я 
транспортирате с кола, а освен това  картонената кутия 
осигурява идеална допълнителна защита по време на 
транспорт.  

 Когато стигнете до края на сглобен ред от панели, просто 
отрежете последния панел според необходимата дължина. С  
това отрязано парче можете да започнете новия ред и по 
този начин  продължавате да изграждате и завършвате тавана 
или стената. Количеството на отпадъчния материал се 
намалява до минимум, а освен това спестявате и пари.  

 Панелите Dumaclip са направени от PVC, пластмаса, която е 
напълно водоустойчива и може да се мие.  Затова поддръжка-
та им е много лесна. Необходимо е само да почистите с 
влажна кърпа и вашата стена или панел стават като нови. 
Разбира се, Dumaclip запазва оригиналния си цвят и при 
много честа поддръжка.  

Easy to transport

Installing in no time
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Два варианта за монтаж

Монтаж на конструкция

Изградете дървена или метална рамка пред 
съществуващата стена, в случаите, когато трябва да 
покриете стара и груба стена.  След това нашите 
панели могат да бъдат приковани директно  към 
рамката.

Залепване върху 
съществуващата стена
Спестете малко време и залепете панелите върху 
стените без да се налага да премахвате 
съществуващите керамични плочки. Ще получите 
бърз невероятен резултат. Без мръсната работа. 

Тавани 
 Dumaclip и Dumapan ви 

дават възможност да 
монтирате вашия таван 
върху дървена скара, или да 
го залепите директно върху 
съществуващия таван без да 
изграждате нова скара.

Изглежда страхотно, но как се монтира? 

 Ремонтът на стени и тавани може да предизвика много неудобства с купища боклук и превземане 
на пространството ви за дълго време. С Dumaclip/Dumalock можете да освежите интериора си за 
нула време. Залепете панелите на съществуващата стена или таван, сглобете ги с помощта на 
уникалната ни свързваща система и завършете с профилите, които предлагаме.

Сканирайте кода за видео 
инструкция за монтаж:
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201 120 040 WOOD White wood
Decofix white wood 680

201 120 515 UNI Aluminium
Decofix alu 646

201 120 501 WOOD Bleached pine (*)
Decofix wood 684

201 120 782 WOOD Hornbeam beige(*) 201 120 797 WOOD Hornbeam bright (*)201 120 796 WOOD Hornbeam dark (*)

201 120 640 UNI Taupe
Decofix choco  693

201 120 641 UNI Grey
Decofix hippo 694

201 120 531 WOOD Grey bark
Decofix wood 686

201 120 01H UNI White high gloss
Decofix snow 636

201 120 01M UNI White matt
Decofix snow 698

Размери на 
панелите: 

25 x 120 cm

371 260 01H UNI White high gloss

37,5 x 260 cm
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178 120 634 WOOD Brown veined
Decofix wood 683

201 260 515 UNI Aluminium 201 260 749 WOOD White pine
Decofix snow 684

201 260 01M UNI White matt 201 260 040 WOOD White wood
Decofix white wood 680

25 x 260 cm

178 120 01H UNI White high gloss 178 120 633 WOOD Grey veined
Decofix wood 682

16,7 x 120 cm

(*) подходящи за мокри помещения. Избягвайте директен контакт с вода.

371 120 01H UNI White high gloss
Decofix snow 636

371 120 01M UNI White matt
Decofix snow 698

37,5 x 120 cm

371 120 737 WOOD Brown birch371 120 531 WOOD Grey bark 371 120 749 WOOD White pine
Decofix wood 684
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Семплостта 
е извор на 
удоволствие

 Потопете се в лукс
Искате да релаксирате у дома си и да 
се наслаждавате на обкръжаващата ви 
среда. Разбира се, интериорът на дома 
ви и атмосферата, която създава са 
важни за вас. 
Панелите Dumalock гарантират стилен 
и устойчив вид на тавани и стени из 
целия дом. Водоустойчивите панели 
гарантират съвършена облицовка във 
влажни помещения, като бани, 
тоалетни, кухни, гаражи и др. Панелите 
не се разслояват и не поемат вода. 
Dumalock, разбира се,  може да се 
използва във всяко друго помещение в 
дома ви. 

 Удобен живот 
Покажете кои сте и живейте със 
собствен стил. Просто изберете 
панели, които подхождат на вашия вкус 
и интериора на дома ви. Красиво 
завършените панели са устойчиви на 
обезцветяване. Освен това, фугите, 
създаващи ефект на  фаянсова 
облицовка няма да избледнеят или да 
започнат да се ронят като истинската 
циментова фуга. 
И лекотата не е само в поддръжката, 
но и в монтажа. Веднъж инсталирани, 
нашите панели са здрави и устойчиви.
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Уникални

Облицоването създава редица неудобства за повечето хора, но Dumalock е 
идеалното решение. Dumalock е първото облицоване от типа направи си сам. 
Патентованата свързваща система е напълно уникална, тъй като панелите се 
съединяват от всички страни и жлебовете са скрити в панела. Тези релефни 
жлебове създават много автентично усещане. 

Tiles Dumalock® 

Лесно и бързо сглобяване - x

- xЧисто за работа

x xМиещи се

x x

Водоустойчивост x x

Икономични - x

Лесна поддръжка x x

Чисти фуги - x

Лек материал - x

Хигиенично - x

Без свързващи профили x x

За стени и тавани - x

Устойчивост на цвета
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Всичко във Ваша полза 
Облицоването с циментов разтвор е отживелица. Чрез лесното 
сглобяване на панелите вие създавате реалистичен ефект на 
облицовка с плочки, благодарение на плитките жлебове в базовия 
материал без да се занимавате със замазка, лепене, машини за 
рязане и т.н. Просто положете Dumalock върху дървена скара или 
ги залепете директно върху старите плочки.

Искате да обновите банята или кухнята си, но не знаете откъде да 
започнете. Може би се страхувате да попитате колко ще струва да 
махнете съществуващите плочки и да ги смените с нови. Или 
просто не можете да се лишите от банята си за две седмици 
докато трае ремонта. Dumalock предлага идеалното решение за 
вас.  Можете лесно сами да свършите цялата работа. Лесните за 
употреба панели на Dumalock с дължина само 120 cm са 
изключително леки, но и устойчиви за облицовка на стени. 

Панелите Dumalock могат да се свържат от четири страни, дори от 
отрязана напряко страна. Затова можете да покриете стена или 
таван с всякаква дължина. 

Панелите Dumalock са направени от водоустойчиви пластмаси, 
които могат изцяло да се мият. Това прави поддръжката на 
панелите невероятно лесна. Просто ги избършете с влажна кърпа 
и вашата стена или таван  ще станат като нови. Естествено, 
Dumalock запазва оригиналния си цвят.

Панелите Dumalock са опаковани в удобна, здрава кутия Dumalock. 
Можете лесно да я транспортирате с кола, като картонената кутия 
осигурява идеална защита по време на транспорт.  
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Монтаж

Изграждането на стена с облицовка никога 
не е било толкова лесно благодарение на 
нашата проста свързваща система. Можете 
да монтирате панелите с ефект на плочки 
успоредно (4а) или шахматно  (4б). 
Облицовъчните панели могат да се 
поставят хоризонтално или вертикално. 

Облицовъчните панели не е нужно 
да бъдат скъпи! Ако е необходимо, 
професионални монтажисти могат 
да направят облицовката още по-
бързо, за да имате време за други 
неща. 

Сканирайте кода за видео инструкция за монтаж:
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202 120 579 UNI Black matt 
Decofix black 650

202 120 560 STONE GALET grey light
Decofix stone 692

202 120 570 STONE GALET brown
Decofix galet brown 668

202 120 572 STONE MONACO beige
Decofix monaco beige 669

202 120 578 UNI Taupe
Decofix taupe DL 746

202 120 574 STONE MONACO grey
Decofix monaco grey 670

202 120 576 UNI Beige
Decofix uni sand 672

202 120 09H UNI White cream high gloss
Decofix Cream gloss 744

202 120 558 STONE GALET beige
Decofix galet beige 667

Размери на панелите: 
25 x 40 cm

25
 c

m

120 cm
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204 120 630 STONE Concrete light
Decofix stone 648

204 120 631 STONE Concrete dark
Decofix stone 649

372 120 785 STONE Torino dark

204 120 515 UNI Aluminium
Decofix alu 646

204 120 01M UNI White matt
Decofix snow 698

25 x 60 cm

120 cm

25
 c

m

372 120 784 STONE Torino light 372 120 783 STONE Napoli Grigio Grande

37,5 x 120 cm

120 cm

37
,5

 c
m
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Улеснено облицоване

 Няма нищо по-приятно от това да се отпуснете у дома на 
дивана, особено когато интериора на дома ви напълно 
отговаря на вашия вкус и стил. Dumawall+ плочки с лесен 
монтаж и поддръжка придават елегантен вид на всички 
вътрешни стени. 

Облицовка „Направи-Си-Сам“

 Облицоването обикновено създава доста затруднения и 
разочарования, защото не винаги е лесно да се работи с 
циментовите лепила и шлайфмашини. Тъй като не всички сме 
сръчни, цялата къща може бързо да потъне в хаос.

 Dumawall+ плочки превръща облицоването в детска игра. 
Облицовките се фиксират лесно на стените с пирони, такер 
или лепило. Ако е необходимо, могат да се срежат по размер с 
обикновен трион и бързо да се монтират. 

With nails or glue

Easy to transport
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Автентична фуга

 Веднъж монтирани, вашите стени ще излъчват естествения 
чар на стени с истинска облицовка с плочки. Автентично 
вградената фуга на Dumawall+ може да се види и усети, само 
че без повече да се тревожите, че фугата се замърсява или се 
рони.

Tongue and groove installation

Идеални във влажни помещения

 Всички наши облицовки са 100% водоустойчиви и могат да 
се монтират във влажни бани без никакъв проблем и тъй като 
няма замазки, те са напълно хигиенични. 

 Бързо избърсване с влажна кърпа ще ги накара да заблестят 
като нови. 

Устойчиви 

 Dumawall+ плочки са с висока устойчивост на удар, не 
избледняват и са направени от солидни, UV устойчиви панели. 
Нашите облицовки придават стилен и дълготраен завършек, 
така както с право очаквате от Dumaplast.

Colourfast
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Tiles Dumawall+

Бързо и лесно сглобяване - X

Чисто и леко за работа - X

Миещи се X X

Устойчивост на цвета X X

Водоустойчивост X X

Икономично - X

Лесна поддръжка X X

Чисти фуги - X

Лек материал - X

Хигиенично - X

Топло на допир - X

Лесно за рязане - X

Без свързващи профили X X

Размери на 
панелите: 
37,5 x 65 cm

NERO 847 TAUPE 848 ECRU 849

MARRON 843BEIGE 842MYSTIC 032

CLOUDY 030 BETON 031
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Облицоване без майстор

 При равна основа, може да се използва лепило и няма нужда от скара. Dumawall+ плочки може да 
се залепи директно върху съществуваща облицовка без да я махате. 

 Върху неравни или разрушени повърхности трябва да се прикачи стабилна скара, за да се 
подсигури равна повърхност, върху която облицовъчните панели да се монтират. 

 Можете да монтирате облицовките с ефект на плочки шахматно (А) или успоредно (Б). Плочките 
могат да се поставят вертикално, както и хоризонтално.

A

B

Dumafix е бързовтърдяващо лепило уплътнител
на базата на MS-полимер. Dumafix е подходящ за 
свързване и сглобяване на всички PVC продукти на 
DUMAPLAST, като панели, ламперия за стени и тавани, 
завършващи профили и за залепване на почти 
всякакви повърхности (с порести и непорести основи).

Алуминиеви аксесоари

Лесно залепване с  dumafixTM

Вътрешен и външен ъгълСтартиращ и завършващ профил

Сканирайте кода за 
видео инструкция 

за монтаж:
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Елегантен завършек

Decofix профили са идеални за завършване на стени и тавани по стилен начин. Можете да 
използвате тези атрактивни, съчетаващи се цветове и стилове, за да завършите облицоването си. 

Decofix завършващи профили са със същия цвят и дизайн като панелите. Изрежете профила по 
размер, махнете защитното фолио от лепенката и прегънете профила колкото е необходимо. 
(1. Стартиращ профил, 2. Вътрешен ъгъл, 3. Външен ъгъл, 4. Свързващ профил ).

Сканирайте кода за видео инструкция за монтаж:



p. 31/32

PVC  профили и аксесоари 

Богатият избор от профили ви дава възможност да завършите стилно 
облицовката на стената или тавана си. Стартиращ профил и 
универсален ъгъл са налични в едноцветни тонове - бяло, черно, 
бежово и сиво.

1.  Стартиращ профил – 069
С помощта на крайна лайсна можете да изравните панелната 
облицовка със стената или тавана. 

2.  Универсален ъгъл – 858
IВътрешни и външни ъгли могат лесно да се завършат с универсална 
ъглова лайсна, която се слага преди да се постави панела.  

3. Декоративен завършващ профил– 081
Тези специални лайсни за таван се използват за завършване на тавани 
след поставяне на облицовката и преди полагане на покритието за таван. 

4. Перваз – 066
Практични и атрактивни первази, скриват кабели и осигуряват перфектен 
преход към пода или ламперията/перфектен завършек за под или ламперия.

5. Мултифункционален профил – 070
С този профил за хоризонтално и вертикално свързване може да се 
постигне перфектно завършване за стена или таван . Може да се 
използва и за стартиращ профил.

6. H-профил – 843
Облицовката може да се удължи чрез този специален декоративен 
свързващ елемент. 

2
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