
 

 
 

Technikai specifikáció 
 

Palazzo 
 
PAL1…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: cellulóz és poliészter keverék 
Súly: ± 196 g/m2 (± 6,53 oz/sq yd) 
Kérésre egyedi színezés 
 

 

 
 

  

 

Környezetbarát A fenntartható 
erdőgazdálkodás 

jele. 
 

Újrahasznosított 
szálakból készült 

 

Napenergia 
felhasználásával 

nyomva 
 

 

 
 

   

A tapéta 
szélessége 100 

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. 

 

A termék 
megfelel a 
96/98/EC 

irányelvnek a 
tengerészeti 

felszerelésekről 
 

. 
Fakulásálló: 
Xeno teszt 

7. 
 

 
    

Szivaccsal 
nedvesíthető a 

felhelyezés alatt. 

Felhelyezés után 
lemosható 

Tűzálló: EU (B S1 
D0), US (class A) 

 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

. 

Lélegző 



 
 

 
 
 
PAL2…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: cellulóz és poliészter keverék 
Súly: ± 196 g/m2 (± 6,53 oz/sq yd) 
Kérésre egyedi színezés 
 

 

 
 
 

 
 

  

 

Környezetbarát A fenntartható 
erdőgazdálkodás 

jele. 
 

Újrahasznosított 
szálakból készült 

 

Napenergia 
felhasználásával 

nyomva 
 

 

     
A tapéta 

szélessége 100 
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. 

 

A termék 
megfelel a 
96/98/EC 

irányelvnek a 
tengerészeti 

felszerelésekről 
 

Lemosható 

     
Fakulásálló: 
Xeno teszt 7. 

 

Tűzálló: EU (B S1 
D0), US (class A) 

 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

 

Lélegző A minta 
fordított 

felfüggesztést 
igényel 



 
 

 
 
 
PAL3…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: cellulóz és poliészter keverék 
Súly: ± 196 g/m2 (± 6,53 oz/sq yd) 
Kérésre egyedi színezés 
 

 

 
 
 

 
 

  

 

Környezetbarát A fenntartható 
erdőgazdálkodás 

jele. 
 

Újrahasznosított 
szálakból készült 

 

Napenergia 
felhasználásával 

nyomva 
 

 

 
 

   

A tapéta 
szélessége 100 

cm. 

A minta 101,8 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. 

 

A termék 
megfelel a 
96/98/EC 

irányelvnek a 
tengerészeti 

felszerelésekről 
 

Fakulásálló: 
Xeno teszt 7. 

 

 
    

Szivaccsal 
nedvesíthető a 

felhelyezés alatt. 

Felhelyezés után 
lemosható 

Tűzálló: EU (B S1 
D0), US (class A) 

 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

 

Lélegző 



 

 
 
PAL4…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: cellulóz és poliészter keverék 
Súly: ± 188 g/m2 (± 4,7 oz/sq yd) 
Kérésre egyedi színezés 
 

 

 
 
 
 

 
 

   

Környezetbarát A fenntartható 
erdőgazdálkodás 

jele. 
 

Újrahasznosított 
szálakból készült 

 

Napenergia 
felhasználásával 

nyomva 
 

A minta 
fordított 

felfüggesztést 
igényel 

     
A tapéta 

szélessége 100 
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. 

 

A termék 
megfelel a 
96/98/EC 

irányelvnek a 
tengerészeti 

felszerelésekről 
 

. 
Fakulásálló: 
Xeno teszt 

7. 
 

 
    

Szivaccsal 
nedvesíthető a 

felhelyezés alatt. 

Felhelyezés után 
lemosható 

Tűzálló: EU (B S1 
D0), US (class A) 

 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

. 

Lélegző 



 

 
 
PAL5…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: cellulóz és poliészter keverék 
Súly: ± 196 g/m2 (± 6,53 oz/sq yd) 
Kérésre egyedi színezés 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

 

Környezetbarát A fenntartható 
erdőgazdálkodás 

jele. 
 

Újrahasznosított 
szálakból készült 

 

Napenergia 
felhasználásával 

nyomva 
 

 

 
 

   

A tapéta 
szélessége 100 

cm. 

A minta 101,8 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. 

 

A termék 
megfelel a 
96/98/EC 

irányelvnek a 
tengerészeti 

felszerelésekről 
 

. 
Fakulásálló: 
Xeno teszt 

7. 
 

 
    

Szivaccsal 
nedvesíthető a 

felhelyezés alatt. 

Felhelyezés után 
lemosható 

Tűzálló: EU (B S1 
D0), US (class A) 

 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

. 

Lélegző 



 

 
 
PAL6…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: cellulóz és poliészter keverék 
Súly: ± 196 g/m2 (± 6,53 oz/sq yd) 
Kérésre egyedi színezés 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

 

Környezetbarát A fenntartható 
erdőgazdálkodás 

jele. 
 

Újrahasznosított 
szálakból készült 

 

Napenergia 
felhasználásával 

nyomva 
 

 

 
 

   

A tapéta 
szélessége 100 

cm. 

A minta 101,8 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. 

 

A termék 
megfelel a 
96/98/EC 

irányelvnek a 
tengerészeti 

felszerelésekről 
 

. 
Fakulásálló: 
Xeno teszt 

7. 
 

 
    

Szivaccsal 
nedvesíthető a 

felhelyezés alatt. 

Felhelyezés után 
lemosható 

Tűzálló: EU (B S1 
D0), US (class A) 

 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

. 

Lélegző 



 

 
 
PAL7…  kezdetű hivatkozási számok 
 
Összetétel: cellulóz és poliészter keverék 
Súly: ± 196 g/m2 (± 6,53 oz/sq yd) 
Kérésre egyedi színezés 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

 

Környezetbarát A fenntartható 
erdőgazdálkodás 

jele. 
 

Újrahasznosított 
szálakból készült 

 

Napenergia 
felhasználásával 

nyomva 
 

 

     
A tapéta 

szélessége 100 
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. 

 

A termék 
megfelel a 
96/98/EC 

irányelvnek a 
tengerészeti 

felszerelésekről 
 

. 
Fakulásálló: 
Xeno teszt 

7. 
 

 
    

Szivaccsal 
nedvesíthető a 

felhelyezés alatt. 

Felhelyezés után 
lemosható 

Tűzálló: EU (B S1 
D0), US (class A) 

 

Méretre vágva 
megvásárolható. 

. 

Lélegző 


