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Trojrozměrné dekorační panely

Objevte potešení z tvorby interiéru... 

d e k o r a č n í  p a n e l y
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                    rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg BubblesBlister
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                    LatticeLaguna rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg
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                    RingsRain rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg
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                    Vertical LinesSpeaker rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka  4,5 cm váha  cca 5 kg rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg
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          Vines Choppy          rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg
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Hourglass          Highball           rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 15 kg
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          Rolling          Origami rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 15 kg rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 15 kg
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          Tears          Shallow rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg
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          Monroe          Tablet rozměry  37 x 37 cm  (š x v) tloušťka od 3,0 cm do 5,0 cm váha  cca 4 kg rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg
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          Craters          Curled rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 15 kg rozměry  Ø 39 cm tloušťka 3,5 cm váha  cca 2 kg
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          Rhombus          Rectangles rozměry  30 x 30 cm  (š x v) tloušťka od 2,2 cm do 5,3 cm váha  cca 2,5 kg rozměry  20 x 39 cm  (š x v) tloušťka 3,2 cm váha  cca 0,8 kg
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          Wave          Squares rozměry  37 x 37 cm  (š x v) tloušťka 4,0 cm váha  cca 3,7 kg rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 15 kg
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          Holes         Flower rozměry  80 x 80 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 5,0 cm váha  cca 17 kg rozměry  80 x 60 cm  (š x v) tloušťka od 1,7 cm do 7,0 cm váha  cca 12 kg
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         Maze          Lily rozměry  80 x 80 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 6,0 cm váha  cca 18 kg rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg
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          Tubes          Pixels rozměry  80 x 80 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 5,0 cm váha  cca 18 kg rozměry  80 x 80 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 4,5 cm váha  cca 15 kg
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          Honey          Wicker rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 6,0 cm váha  cca 20 kg rozměry  80 x 70 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,5 cm váha  cca 12 kg



rozměry  80 x 80 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 4,0 cm váha  cca 15 kg
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         Puzzle          Sinus rozměry  80 x 80 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 2,3 cm váha  cca 10 kg
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Realizace          Groovy rozměry  80 x 100 cm  (š x v) tloušťka od 1,5 cm do 3,0 cm váha  cca 12 kg
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Realizace Realizace



Objevte potešení z tvorby interiéru...

Panely Dunes získaly několik cen za přínos pro interiérový design:

* Reálné rozměry panelů se mohou mírně různit od rozměrů v katalogu v závislosti od výrobní série/šarže.  

3d dekorativní panely Dunes díky svému bohatství vzorů a širokým možnostem 
 povrchových úprav, umožňují moderní a estetické dekorace stěn v interiéru. 
  Díky použití přírodních látek, jsou tyto panely šetrné k lidem i životnímu prostředí.  
   Sádrové panely Dunes jsou netoxické, nehořlavé a neobsahují těkavé organické látky. 
    Mohou být použity jednotlivě, ve formě zdobných prvků nebo k pokrytí celých stěn 
     trojrozměrnou struktůrou.  Dekorativní panely mohou být použity k výzdobě 
      jak obytných interiéru, tak i veřejných budov jako jsou restaurace, galerie, hotely, 
       obchody apod.

krygidesign@gmail.com www.krygi.com
www.dunes.pl


