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Catálogo
Papéis
Parede

de



TEXTURAS
ÚNICAS
Crie ambientes vibrantes e incríveis,
com quatro linhas temáticas para
combinar.

MÚLTIPLAS
APLICAÇÕES
A versatilidade dos nossos papéis de
parede estimula a inspiração e a
criatividade.

QUALIDADE
SUPERIOR
Fabricados com materiais resistentes
através de processos rigorosos, e
com um adesivo de alta eficácia.



Madeira
NOGUEIRA



As texturas lembramamadeira
tradicional, presente emdecorações
de espaços clássicos emodernos.



Madeira
BRANCA



Reverte para ambientes quentes e
preenchequalquer quarto, cozinha ou
hall de uma formaúnica.



Madeira
NATURAL



Perfeito para realçar os detalhes de
cadadivisão, comoarmários ou
portas de roupeiros.



Madeira
WENGUÉ



Remete para ambientes vintage,
marcados pela distinção oupela
nostalgia do espaço a decorar.



Madeira
CARVALHO



Adicione umtoquedaNatureza que
nos rodeia ao seu espaço, evocada
pelo tomdistinto deste papel.



Madeira
FAIA



Otomneutro deste papel potencia o
seuusonamaioria das decorações e
peças de design.



Madeira
PINHO



Ideal para locais que revertampara o
exterior, ou que apresentemum look
clássico e sóbrio.



Clássico
CINZABÁSICO



Ocandidato ideal para zonas comuns
de empresas e hotéis, comoentradas
ou salas de espera.



Clássico
CINZAPÉROLA



Este papel de tez neutra pode ser
usado emvários tipos de decoração,
pois combina comdiversas cores.



Clássico
CINZACHUMBO



Os tons escuros dãoumaspeto sóbrio
às paredes ou frisos, e pode ser usado
emvários tipos de decorações.



Clássico
COBRE



Perfeito para adornar espaçosmais
vintage, ou comopormenor em
decorações de tons claros.



Têxtil
PRATEADO



Ousomais frequente deste papel é
ementradas e receções de empresas
e espaços de turismo.



Têxtil
BEGE



Indicadopara quartos dehotel ou
locais similares, pois combina com
várias cores e estilos de decoração.



Têxtil
COUROBRANCO



Atextura quase autêntica deste papel
dá-lhe a possibilidade de ser usado
emqualquer itemdedesign.



Têxtil
COURONEGRO



Atextura e a cor deste papel de parede
sãoperfeitas para criar contraste em
qualquer ambiente.



Cimento
ARDÓSIA



Disfruta do seuusoperfeito em
ambiente laboral, comoescritórios,
ou emcorredores amplos.



Cimento
CALCÁRIO



Umpapel de parede de tons sóbrios,
que pode ser usado sobejamente e
emdiversas decorações e espaços.
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