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S digitálně tištěnými tapetami do moderního interiérového designu!
 
Společnost HSW Signall je ve světě reklamy známá jako dovozce technologických a materiálových řešení pro velkoplošný tisk. 
Nyní, s nástupem ekologicky ohleduplných tiskových technologií, nabízí také kompletní řešení pro moderní interiérový design 
stojící především na individualizaci životního prostoru.

Individualizace životního prostoru spočívá nejen ve využití široké palety materiálů, barev v kombinaci s vhodně zvoleným nábytkem 
a doplňky, ale také v parciálním či celoplošném použití barevných tapet. Tyto tapety mohou být konfekční, tedy vyráběné ve velkých 
sériích a prodávané po běžných metrech a nebo, což je o mnoho zajímavější, mohou zcela jednoznačně a nezaměnitelně oživit interiér 
dle nálady, vkusu či obchodního záměru majitele díky 100% personalizaci.

Naše nabídka směřuje na architekty, interiérové designery a společnosti zabývající se  rekonstrukcí komerčních interiérů. Potištěné 
tapety mohou být hladké ale také se strukturou, která může v souhře s vhodně zvoleným motivem pozvednout interiér o několik tříd 
výše. Potištěné tapety naleznou uplatnění v soukromých bytech a rezidencích, v kavárnách, hotelích, fitness centrech, obchodních 
centrech nebo retailových jednotkách.

V principu je důležité nalézt toho správného partnera, který vám s individualizací interiéru pomůže, případně dodá kompletní řešení 
od grafického návrhu až po jeho finalizaci  na místě. Naše společnost je importérem potisknutelných tapet na český  a slovenský trh, 
nezabývá se přímo výrobou takovýchto tapet, avšak v rámci celého projektu vám doporučujeme vybrané firmy, na které se můžete 
s důvěrou obrátit.

Nesvazujte svou fantazii konfekcí. Využijte nekonečného potenciálu individualizovaných tapet!

Potisknutelných tapet je k dispozici hned několik druhů.

Neschen Solvoprint Wallpaper Classic P
 ekonomické řešení
 vysoká odolnost
 čtyři různé struktury z PVC
 zadní strana papírová
 lepení panelů „na sraz“
 aplikace lepidlem Henkel Metylan

Neschen Solvoprint Wallpaper NW
 snadná odstranitelnost
 vysoká odolnost
 čtyři různé struktury z PVC
 zadní strana z netkané textilie
 lepení panelů na „sraz“
 aplikace lepidlem Henkel Metylan

Neschen ERFURT Wallpaper
 ekologické non-PVC řešení
 směs celulózy a netkané textilie
 vysoká odolnost
 čtyři různé struktury
 lepení panelů s přelepem
 aplikace lepidlem Henkel Metylan

BESTSELLER



PVC-Free Wallpaper
 papírová samolepicí tapeta
 lepí až po navlhčení
 lepení panelů s přelepem
 aplikace bez přidávaného lepidla

MACtac DecoTexture
 samolepicí PVC tapeta
 pro velmi hladké stěny
 „čistá práce“ bez lepidla
 máročnější na sesazení panelů
 lepení panelů s přelepem
 aplikace bez přidávaného lepidla

PONGS Textilní tapety
 textilní tapeta vhodná k potisku
 luxusní design pro exkluzivní prostory
 lepení panelů s přelepem
 aplikace lepidlem Henkel Metylan

V případě zájmu o konzultaci, vzorky, technickou podporu stejně jako v případě požadavku na doporučení vhodného zpracovatele 
potiskovatelných tapet „na klíč“ prosím kontaktujte produktový management společnosti HSW Signall na e-mailové adrese
produkt@hsw.cz.



ČECHY
tel.: +420 212 220 701

fax: +420 212 220 799

e-mail: prodej@hsw.cz

MORAVA
tel.: +420 212 220 702

fax: +420 212 220 799

e-mail: brno@hsw.cz

ZÁPADNÍ SLOVENSKO A BRATISLAVA
tel.: +420 212 220 702

fax: +420 212 220 799

e-mail: predaj@hsw.sk

STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ SLOVENSKO
tel.: +421 557 291 511

fax: +421 557 291 513 

e-mail: kosice@hsw.sk

Vybrané společnosti, na které se ve svém regionu můžete obrátit s požadavkem na realizaci interiéru pomocí individualizovaných tapet.

PRAHA
Luna ateliér s.r.o., Martin Plandor, plandor@luna.cz, GSM: 602 180 374, www.luna.cz

Spyron s.r.o., Miroslav Kapal, kapal@spyron.cz, GSM: 604 216 370, www.spyron.cz

ZÁPADNÍ ČECHY
Accept s.r.o., Jan Štěpánek, stepanek@accept.cz, GSM: 608 504 010, www.accept.cz

VÝCHODNÍ ČECHY
Remarque studio a.s., Bohumil Rulf, studio@remarque.cz, GSM: 725 770 883, www.remarque.cz

JIŽNÍ ČECHY
Martin Hájek - KELT, Martin Hájek, info@kelt-reklama.cz, GSM: 608 469 349, www.kelt-reklama.cz

SEVERNÍ ČECHY
Cutstar s.r.o., Lukáš Pejpal, reklama@cutstar.cz, GSM: 723 147 400, www.cutstar.cz

MORAVA
Cat Cut s.r.o., Josef Blahůšek, blahusek@catcut.cz, GSM: 603 423 481, www.catcut.cz

www.hsw.cz


