


 

The Collec�on with the certain something

Kollekció azzal a bizonyos plusszal

Andy Wand a tapéták szakértője örömmel megválaszol bármilyen
tapétával kapcsolatos kérdést. Nyugodt és kedves s�lusa mia� ő
a legtökéletesebb kapcsola�artó. Nemcsak hogy a kisujjában vannak 
a legjobb trükkök, ezen felül még a saját kollekciójából is tud új 
tapétákat mutatni. A négy kategória közül mindenki megtalálja 
az ízlésének megfelelőt: 
#természetesdesign #lo� #bájos és #az urbánkategóriák segítségével 
pedig változatosan frissítheted fel a falaidat

Andy Wand will be happy to answer any ques�ons you may have
about wallpaper. His relaxed, charming manner make him the
perfext contact partner. Not only does he have all the best tricks up 
his sleeve, he can also show you then new wallpapers from his own
collec�on. With four different theme worlds, everyone is bound to 
find their own personal preference:
#naturdesign, #lo�style, #charminghouse and 
#urbanliving add variety and give your walls fresh momentum. 



S�lust ad Andy Wand

Stylish with Andy Wand

Facina�ng eye-catching designs are provided by oversized leaves,
rus�c brick walls, elegant foliage, graphic pa�erns and abstract
florar splendour. Meanwhile, plain op�ons include natural textures,
tex�le surfces and shimmering gloss finishes. With bold colours such 
as brick red, night blue and purple, as well as calmer op�ons in 
natural and grey tones, Andy Wand offers a superb colour selec�on. 
Now all you have to do is make your choice and then then get started
right away! Andy is there for everyone - just like his wallpaper.

Az izgalmas figyelemfelkeltő dizájnokat nagy méretű levelek, 
rusz�kus téglafalak, elegáns virágok, grafikus minták és absztrakt
virágos bűbájos minták segítségével valósíthatjuk meg.
Mindazonáltal, egyszerű opciók is rendelkezésre állnak, mint a
természetes textúrák, tex�l felszínek és csillogó fényes felületek.
Andy Wand remek színválasztékot ajánl az erős téglavöröstől 
az éjkéken át a nyugodt természetes és szürke árnyalatokig. 
Már csak választanod kell, és kezdhetjük is! 
Andy mindenkinek rendelkezésére áll – csakúgy, mint a tapétái. 
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TÉNYEK

FACTS

falburkolatok

Non-woven wallcovering collec�on

48 wallcoverings

Four Styles: Lo�style, Naturedesing

Urbanliving and Charminghome

10.05 m x 0.53 m wide

48 falburkolat

Négy s�lus: lo�, természet, urbán és bájos

10,05 m x 0,53 m széles



#loftstyle





649437 649406649420



#loftstyle





649611 649710 649703 649642



649727 649628 649734



#charminghome



#charminghome





639858 639650639841 639643





639827 639612639629 639636



639834 639667



#naturedesign





458220 458008 458039458015



458213 458022 458046 458237



#urbanliving



#urbanliving





650501 650457 650570



650556 650426



649321 649314 649239 649208



#urbanliving





649949 649970 649925 649932



#urbanliving



#urbanliving





649031 649130 649154 649024



649147 649116 649017




