


It’s high �me we got down to brass tacks at home. 
This collec�on has just arrived with a lot of warehouse 
and factory charm. Factory IV has everything you need for 
the potular industrial style: for example, rus�c materials, 
concrete looks, plaster structures or rough masonry with 
authen�ctraces of wear and tear.

I� az ideje, hogy az ún. indusztriális s�lus néhány 
elemét domesz�káljuk, azaz lakókörnyezetünket a lo�
s�lusnak megfelelően alakítsuk át. A Factory IV tapéta-
könyv tapétái éppen ebben segítenek nekünk, hiszen olyan
rusz�kus, betonhatású és gipszszerű textúrák sorakoznak
a benne, melyek akár trendkövető kopásmintával is elérhetőek.
Nincs más hátra: !ötvözzük a rusz�kusat a bájossal bátran

  



Iron, marbel and geometric pa�erns made of vire are also
essen�al here. They are presented with a finte pa�na, some�mes 
in steel grey. It looks  at the same �me.chic and warm
Add feshly painted white as well as cosy nuances such as copper,
natural beige or midnight blue.

A indusztriális/lo� s�lus elengedhetetlen kellékei a vasat és a 
márványt imitáló mintázatok, illetve a geometrikus alakzatok, 
melyek finom eleganciával karöltve, gyakorta acélszürke színben 
jelennek meg a tapétákon. A színek, formák, és alakzatok így meg-
születő egysége  sugároz. És hogy milyen hívogató előkelőséget
színeket javaslunk kiegészítésképpen? Fehéret mindenképpen, de 
kuckózásra csalogató árnyalatokat is, úgy mint rézszínt, bézst vagy 
éjkéket.



Anyone who wants to add an architectual touch
can also conjure up an impressive backdrop in the
living room with the . large-format factory mo�f
That’s a promise.

Annak, aki építésze� elemekkel, vagy éppenséggel 
építés ala�, félkész hatással szeretné elkápráztatni 
önmagát, megdöbbenteni vendégeit, figyelmébe 
ajánljuk a tapétakönyv t is. gyárhangulatú mo�vumai
Garantált wow-faktor!   



- Non-woven wallcovering collec�on
- 36 wallcovering and 26 murals
- 10,05 x 0,53 m
- Taste collec�on

Tények
- vlies/gyapjúrostos tapétakollekció
- 36 normál tapéta és 26 falfestményhatású tapéta
- méret: 10,05 x 0,53 m
- Taste collec�on
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