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A PONGS® építészetileg értékes textíliái-
val teljesen új módszereket teremthetünk 
egy helyiség kialakításához. 

Innovatív megoldásaik már világszerte inspirál-
ják az építészeket, tervez�ket, valamint kivite-
lez�ket. A textil alapanyagok sikeresen ötvözik 
a hagyományos kézm�ves termékeket a csúcs-
technikával, miközben biztosítják az ökológiai 
egyensúlyt.

Funkcionális jelleg� textíliák, például háttér-
világítású és sötétít� anyagok, strech vagy akusz-
tikus, hangszigetel� szövetek digitálisan, nagy 
felbontásban, szinte végtelen hosszúságban 
nyomtathatók.

Termékeinket különböz� piaci szegmensekre 
szállítjuk, amelyek tökéletesen kiegészítik egymást. 
Legyen szó színházi díszlet kivitelezésér�l, iroda-
házak kialakításáról vagy otthonunk egyedivé va-
rázsolásáról, a különböz� tulajdonságú textilek va-
lamelyike biztosan tökéletes választás lesz.

Igepa Viscom inspiráció
ÚJ LEHET¸SÉGEK A BELS¸ÉPÍTÉSZET ÉS A SZÍNPADI MEGJELENÉSEK V IL ÁGÁBAN

DESCOR® FALRA ÉS MENNYEZETRE  
FESZÍTHET� TEXTIL

A textilbels�k innovatív koncepciója révén tel-
jesen új dimenziók nyílnak meg a falak és a 
mennyezet kialakításában. A falak, mennyeze-
tek és panelek burkolatának rendszere teljesen 
újradefiniálja az exkluzív szobatervezést, a ha-
gyományos háttérképek és burkolatok modern 
alternatíváját. A DESCOR® nemcsak egyszer�en, 
precízen és tisztán összeszerelhet�, hanem külö-
nösen zökken�mentes eredmény és sima felület 
is jellemzi. A rendszer így ötvözi az esztétikát és a 
legmagasabb funkcionális jellemz�ket. A külön-
böz� tulajdonságok lehet�vé teszik az új helyisé-
gek korlátlan tervezési lehet�ségeit.

A falra szerelhet� panelek egyszer�vé teszik 
a textil felrakását, illetve annak kés�bbi cseré-
jét vagy eltávolítását. A panel kialakítása meg-
könnyíti a felhelyezést, valamint az alapanyag 
stabilan tartását. A falra szerelhet� szerkezetet 
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a belehúzott alapanyag teljes egészében elfedi, 
ezzel biztosítva a tökéletes megjelenést. A textil 
alapanyag különböz� felülettel és tulajdonsággal 
rendelkezik; megkülönböztetünk hátulról meg-
világítható alapanyagokat, mely mögött LED vi-
lágítás alkalmazható, ezáltal is izgalmasabbá téve 
környezetét; valamint hangszigetel� textileket.

Akár magánlakáshoz, akár irodaházakhoz, új 
épületekhez vagy felújításokhoz – a DESCOR® 
rendszer minden projektre és szobára alkalmas. 
Az általunk használt textíliák nemcsak a piacon 
elérhet� legszélesebbek közé tartoznak, hanem 
minden szükséges min�ségi és biztonsági tanú-
sítvánnyal is rendelkeznek. Az innovatív össze-
szerel� rendszerrel tökéletesen összehangolva egy 
szobát esztétikus és funkcionális általános kon-
cepcióvá alakítanak át nagyon rövid id� alatt.

B�vebb információért keresse fel munkatár-
sunkat az alábbi elérhet�ségeken:
Török Alexandra
Kiemelt ügyfélkapcsolati manager
Pongs prémium termékek, specialitások
E-mail: a.torok@igepa.hu
Mobil: +36 70 627 6311
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