
 

 
 

Technikai specifikáció 
 

Minerals 
 

A termék természetes anyagokból készült. Az illesztések láthatósága, és az 

apróbb szabálytalanságok vagy sötét pöttyök adják a termék karakterét. A 

tekercsek közötti szín- vagy látványbeli eltérések elkerülhetetlenek. Nem tudjuk 

garantálni a tökéletes színbeli egyezést a mintakönyv mintái és a kiszállított 

termékek között. 

 
 
MIN0…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: újrahasznosított papír és csillámpala kristályok nem szövött háttéren 
Súly: ± 412 g/m2 (± 9,02 oz/sq yd) 
 

 

 

    
A tapéta 

szélessége  
92 cm. 

A minta 0 cm-
enként ismétlődik 

és a design 
illesztése nem 

szükséges. 
 

Hordjunk fel egy réteg 
készre kevert PVA vagy 

EVA tiszta ragasztót 
közvetlenül a falra, nincs 
szükség a tapéta mögötti 

felület nedvesítésére. 
 

Extrán lemosható 

    
Környezetbarát Fakulásálló: Xeno 

teszt 6. 
 

Tűzálló: EU (B S1 D0), US 
(class A) 

. 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

 
    
    



 

 
 
 
MIN1…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: újrahasznosított papír és csillámpala kristályok nem szövött háttéren 
Súly: ± 412 g/m2 (± 9,02 oz/sq yd) 
 

 

 
 

  
A tapéta 

szélessége  
90 cm. 

A minta 44 cm-
enként ismétlődik 

és a minta 
folyamatos 

illesztést igényel. 
 

Hordjunk fel egy réteg 
készre kevert PVA vagy 

EVA tiszta ragasztót 
közvetlenül a falra, nincs 
szükség a tapéta mögötti 

felület nedvesítésére. 
 

Extrán lemosható 

    
Környezetbarát Fakulásálló: Xeno 

teszt 6. 
 

Tűzálló: EU (B S1 D0), US 
(class A) 

. 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

 
    
    



 
 
 

 
MIN2…  kezdetű hivatkozási számok 
Összetétel: csillámpala nem szövött háttéren 
Súly: ± 300 g/m2 (± 9,02 oz/sq yd) 

 

 
MIN3…  kezdetű hivatkozási számok 
Összetétel: csillámpala nem szövött háttéren 
Súly: ± 620 g/m2 (± 9,02 oz/sq yd) 

 

    
A tapéta 

szélessége  
92 cm. 

A minta 0 cm-enként 
ismétlődik és a design 

illesztése nem 
szükséges. 

 

Hordjunk fel egy réteg készre 
kevert PVA vagy EVA tiszta 
ragasztót közvetlenül a falra, 

nincs szükség a tapéta mögötti 
felület nedvesítésére. 

Környezetbarát 

   

 

. 
Fakulásálló: 
Xeno teszt 6. 

 

Tűzálló: EU (B S1 D0), 
US (class A) 

 

Méretre vágva megvásárolható.  

    
A tapéta 

szélessége 91 cm. 
A minta 0 cm-enként 

ismétlődik és a design 
illesztése nem 

szükséges. 
 

A minta fordított 
felfüggesztést 

igényel 

Hordjunk fel egy réteg 
készre kevert PVA vagy 

EVA tiszta ragasztót 
közvetlenül a falra, nincs 

szükség a tapéta 
mögötti felület 
nedvesítésére. 

    
Környezetbarát Fakulásálló: Xeno 

teszt 4-5. 
Tűzálló: EU (B S1 
D0), US (class A) 

Méretre vágva 
megvásárolható. 



 

 
MIN4…  kezdetű hivatkozási számok 
Összetétel: üveggyöngyök nem szövött háttéren 
Súly: ± 483 g/m2 (± 9,02 oz/sq yd) 

 

 
MIN5…  kezdetű hivatkozási számok 
Összetétel: üveggyöngyök nem szövött háttéren 
Súly: ± 320 g/m2 (± 9,02 oz/sq yd) 

 

  

 
 

  

A tapéta 
szélessége 92 

cm. 

A minta 64 cm-
enként ismétlődik 

és a minta 
folyamatos 

illesztést igényel. 
 

Hordjunk fel egy réteg készre 
kevert PVA vagy EVA tiszta 
ragasztót közvetlenül a falra, 

nincs szükség a tapéta mögötti 
felület nedvesítésére. 

Mosható 

    
Környezetbarát Fakulásálló: Xeno 

teszt 6. 
 

Tűzálló: EU (B S1 D0), US (class 
A) 
 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

     
A tapéta 

szélessége 92 
cm. 

A minta 0 cm-
enként 

ismétlődik és a 
design illesztése 
nem szükséges. 

 

A minta fordított 
felfüggesztést igényel 

Hordjunk fel egy réteg 
készre kevert PVA 

vagy EVA tiszta 
ragasztót közvetlenül a 
falra, nincs szükség a 
tapéta mögötti felület 

nedvesítésére. 

Mosható 

    

 

Környezetbarát Fakulásálló: 
Xeno teszt 6. 

 

Tűzálló: EU (B S1 D0), 
US (class A) 

 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

 



MIN6…  kezdetű hivatkozási számok 
Összetétel: üveggyöngyök nem szövött háttéren 
Súly: ± 463 g/m2 (± 9,02 oz/sq yd) 

 

 
MIN7…  kezdetű hivatkozási számok 
Összetétel: természetes csillámpala nem szövött háttéren 
Súly: ± 320 g/m2 (± 9,02 oz/sq yd) 

 

 

    
A tapéta szélessége 

92 cm. 
A minta 0 cm-enként 

ismétlődik és a design 
illesztése nem 

szükséges. 
 

Hordjunk fel egy réteg 
készre kevert PVA 

vagy EVA tiszta 
ragasztót közvetlenül a 
falra, nincs szükség a 
tapéta mögötti felület 

nedvesítésére. 

Mosható 

    
Környezetbarát Fakulásálló: Xeno 

teszt 6. 
 

Tűzálló: EU (B S1 D0), 
US (class A) 

 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

 

    
A tapéta 

szélessége 91 cm. 
A minta 0 cm-enként 

ismétlődik és a design 
illesztése nem 

szükséges. 
 

Hordjunk fel egy 
réteg készre kevert 

PVA vagy EVA 
tiszta ragasztót 

közvetlenül a falra, 
nincs szükség a 
tapéta mögötti 

felület 
nedvesítésére. 

Mosható 

    
Környezetbarát . 

Fakulásálló: Xeno 
teszt 6. 

 

Tűzálló: EU (B S1 
D0), US (class A) 

 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

. 


