


Hogy miért vonzódunk már régóta (és egyre inkább) a japán kultúrához? 

Egyszerű a válasz: mert le�sztult, természetközeli és megnyugtató. 

A Kimono-kollekció tapétáinak segítségével o�honaink, enteriőreink az 

indigókéktőlaz élénk vörös színeken keresztül a természetes földszínek 

változatos és lenyűgöző árnyalataiban pompázhatnak. 

Nincs is más egyébre szükségünk, hogy a felkelő Nap országában 

érezhessünk magunkat, mint kele�, szálas teára, hangtálakra, szerencsét 

hozó bambuszokra, és egy kis szusira.

Calm, natural and aesthe�cally  pleasing. It’s no wonder that we have 

embraced the Japanese style of living for some �me now. The Kimono

collec�on can now bathe your walls in shades of indigo blue, bright red

and a wide spectrum of natural tones. Soon we are feeling as if we are 

enjoying a Japanese tea ceremony, surrounded by lines and expressive

artwork. 



Herons and koi carp, large flowers and fine leíf mo�fs

create an easy transi�on between tradi�onal art and a

contemporary lifestyle. Add to this handmade tex�le

effects such as coarse-woven linen, which create a feel-

good atmosphere in keeping with Japanese style. Just take

a breath in, hold it and drink your tea in peace.

A változatos távol-kele� szimbólumok (mint pl. gémek, koi pontyok és 

vízililiomok) és egyéb le�sztult mo�vumok együ�es használata

finom átmenetet képez a tradícionális és a kortárs művészet és 

élets�lus közö�. A Kimono-tapéták kézzel készült tex�liák, szövö�

vásznak hatását kel�k, így enteriőrjeink amelle�, hogy távol-kele� 

s�lusba öltöznek, le�sztult, békés és jóleső atmoszférát is

közve�tenek. I� a teázás ideje.
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tex�lhatású tapétakollekció

non-woven wallcovering collec�on

38 tapétából álló kollekció

38 wallcoverings

hossz: 10,05 m, szélesség: 0,53 m

10,05 m length x 0,53 m wide

taste collec�on
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