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deco 
Self-adhesive  
vinyl films 

• High quality  

• Simply peel and stick 

• Fully removable and repositionable during application 

• Can be applied to any dry flat surface 

• Resistant to heat, light & shrinkage 

• Various qualities available (velour, metallics, mirror, chalkboard, whiteboard and animal skin textures) 

• Woodgrains and marbles are used to transform tired kitchen doors and worktops or updating shelves  

and wardrobe doors  

• For a more creative use, they can be used to co‐ordinate stationery, arts/ 

crafts and very popular for protecting school books or maps in clear film 
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טפט תוצרת חברת
           גרמניה

לציפוי ריהוט בצבעים - שקוף, צבעוני, 
דקורטיבי, מראה, לוח גיר, קטיפה ועוד....

מידות רוחב: 0.45, 0.675, 0.9 מטר,
אורך: 15 מטר

טפט סטטי
עיצובים מיוחדים לטפט המוצמד על זכוכית 
/ אקריל ללא דבק עם מים בלבד, מסנן קרני 

UV, לא חוסם אור שמש. רוחב גליל: 0.67, 
0.45 מטר, אורך: 1.5 מטר

פטנט ייחודי! 
הטפט ניתן להזזה 
והסרה אינספור 

פעמים ללא שאריות,
רק לאחר

 מספר שעות
במיקום קבוע 
הדבק מתחיל 

להתחזק!!!



פרספקס
צבע: שקוף וצבעוני

עובי: 2,3,4 מ"מ ומעלה
מידת לוח: 2*3 מטר, 

1.22*2.44
מבוצע במקום חיתוך לפי 

מידה נדרשת

PVC
צבע: לבן

עובי: 2 מ"מ ומעלה
מידות: 2*3, 2.44*1.22, 

1.56*3.05 מטר
וצבעוני - 1.22*2.44,

3, 6 מ"מ
מבוצע במקום חיתוך לפי 

מידה נדרשת

קרטון כוורת
עובי: 2 ס"מ

מידה: 1.22*2.44 מטר

לוח פוליקרבונט 
חלול

)המוכר בארץ כ"פוליגל"(
מידה: 1.2*0.8 מ', עובי 2.5 

מ"מ, 30 יחידות באריזה

שטיחי לבד
לריצפה או לקירות

צבעים - גינס, לבן, בג', 
אפור, בורדו, שחור פחם, 
כחול, אדום. מידות: גליל 

או לפי מטרים
שטיח חסין אש בצבעים 

גינס ואפור 
גליל רוחב: 2 מטר

אורך: 50 מטר

מגנטים
 A4 :עם / ללא דבק, מידות

1*0.62 ,0.5*0.31 מטר

סרטי טפט 
 מידות:

רוחב - 1 ס"מ, 2 ס"מ, 
אורך - 15 מטר

כל הצבעים, גם זהב נוצץ, 
כסף נוצץ

אנטי סאן
להצמדה על זכוכיות 

וחלונות. צבעים - סילבר/ 
מראה, שחור, כמה גווני 

אפור.
רוחב גליל: 1.52, 0.5 מטר, 

אורך 30 מטר
מבוצע במקום חיתוך לפי 

אורך מבוקש

מדבקת ויניל 
לחיתוך

מתוצרת ORAFOL, גרמניה
צבעים שונים מבריק / מט, 
רוחב גליל 0.5, 0.63, 1.26, 

1 מטר. אורך: 50 מטר

פאוצ' למינציה 
מבריק, עובי - 80 מיקרון. 

A4, A3 :מידות

קלקר
צבע לבן - עוביים: 2 ס"מ, 

3 ס"מ. מידות: 0.35*0.25, 
1.2*0.5 מטר

צבע צהוב - עובי 2 ס"מ.
מידה: 1.25*0.6 מטר

בד קנווס
תוצרת איטליה 

גליל רוחב: 2.1 מטר,
אורך: 10 מטר 

קאפות לבנות 
 עם / ללא דבק

עובי: 5 או 10 מ"מ, 
מידות: 0.7*1, 1.02*1.52, 

1.02*2.1, 1.22*2.44 מטר, 
 1/2 ,35*50 1/4 ,25*35 1/8

 50*70

קאפות צבעוניות
צבעים: אדום, כחול, צהוב, 

שחור, ירוק, מידה: 0.7*1 
מטר, עובי: 5 מ"מ

קאפה אמריקאית 
שחורה 100%

5 מ"מ עובי, 1.02/0.82

טפט סטטי
עיצובים מיוחדים לטפט 

המוצמד על זכוכית / 
אקריל ללא דבק עם מים 
בלבד, מסנן קרני UV, לא 

חוסם אור שמש. רוחב 
גליל: 0.67, 0.45 מטר, 

אורך: 1.5 מטר


