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De ce sa aleg Panouri Decorative
3D din ipsos?

Siguranta
Este printre putinele materiale naturale , nu arde, nu are 
miros si nu emana substante toxice.

Ecologie
In procedeul de fabricare nu se foloseste nici o substanta 
chimica.

Sporirea Confortului
Materialele de constructie si de finisaj cu o conductivitate 
termica redusa sunt lemnul si ipsosul.

Simplitate in restaurare
Ipsosul se preteaza restaurarii fara efort prea mare. 
Panourile pot fi vopsite de peste 25 de ori! Este ușor de a 
lucra cu orice unelte și se poate aplica orice fel de 
vopsea.

Izolare fonica
Asigura o izolare fonica suplimentara si imbunatateste 
proprietatile acustice ale incaperii.

Universalitate
Panourile Decorative 3D din ipsos , inseamna eleganta, 
un decor special in condiţii de maxima siguranţă. Panou-
rile pot fi folosite atat ca decor individual cat și combinate 
cu diverse materiale convenţionale.
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Societatea Evart Design este producător de 

Panouri Decorative 3D – produs nou pe piața de 

decorațiuni interioare din România. Obiectivul 

principal al firmei noastre este de a satisface 

cerințele clienților care ne-au ales. În afară de 

produsele comercializate oferim și consultanță 

privind alegerea modelului pentru fiecare client in 

parte. 

Panourile sunt ignifuge, din materiale naturale, nu 

au miros și nu emana substanțe nocive. Dimensi-

unea panourilor decorative 3D Evart Design este de 

50cm X 50cm, grosimea de la 18 mm la 25 mm, cu o 

greutate cuprinsă între 4-6 kg, în funcție de model. 

Panourile pot fi montate chiar și pe un perete de 

gips carton pe structura metalica sau de lemn. 

Pentru stratul final care se aplică, poate fi folosită 

orice vopsea sau vopsea decorativă, precum si alte 

soluții destinate pentru pereți.

CONTACT
tel: 0745 472 526
email: office@evart.ro
www.evart.ro
facebook.com/PanouriDecorative3D

(iesirea spre Billa)
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