Brand new wall decoration concept
Yepyeni duvar dekorasyon konsepti
NOVELIO® Design - unique, decorative paintable wall coverings
NOVELIO® Design is the first collection offering the end user a wide selection of unique and original designs, as well as an effective and lasting wall protection.
Thanks to the patented CleanAir technology, it also contributes effectively to improve indoor air quality.

NOVELIO® Concept
NOVELIO® is a complete range of flat or woven glassfibre paintable wall coverings designed to protect and decorate walls and ceilings. The products can be used
both in new buildings and for renovation.
TR

NOVELIO® Design,
–Özgün, Dekoratif, Boyanabilir Duvar Kaplamaları

Novelio® Design, kullanıcılara etkili ve uzun ömürlü duvar korumaları sunmakla kalmaz aynı zamanda geniş
bir yelpazeye yayılan orjinal ve özgün tasarımları da nihai kullanıcıya sunabilen ilk koleksiyondur. Patenti
alınmış Temiz Hava teknolojisi (CleanAir technology) sayesinde iç mekanlardaki hava kalitesine etkili bir
şekilde katkı sağlamaktadır.

Stronger ideas for a sustainable world

NOVELIO® Konsept
Novelio®, duvar ve tavanları korumak ve süslemek için tasarlanan boyanabilir, düz ya da dokunmuş komple
ürün gamına sahip bir cam tekstili duvar kaplamaları koleksiyonudur. Ürün hem yeni yapılarda hem de
tadilat gerektiren yapılarda kullanılabilir.

Benefits with
NOVELIO® Design
•
•

•
•

Original and modern designs

 nique two-tone surface finishing with only
U
one layer of paint
Product easily strippable from the wall
T he product improves the quality of the interior
environment (patented technology CleanAir)

Technology CleanAir
The priority is to improve the comfort of people who are sensitive to interior air
quality.

Irreversible Capture

•

Fast and non-reversible absorption of indoor formaldehyde

•

Formaldehyde may cause headaches, nausea, irritation, asthma to sensitive people

•

Immediate and guaranteed effect for over 10 years
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NOVELIO® Design Avantajları

Formaldehyde Absorption

No Reject

Temiz Hava Teknolojisi

•

Orjinal ve modern tasarım

Öncelik, iç ortamların hava kalitesinden etkilenen kişilerin konforunu arttırmak.

•

Sadece bir kat boya ile eşsiz iki farklı tonlu bir yüzeye sahip olma

•

İç mekanlardaki solunan havada bulunan formaldehitin hızlı ve tek yönlü emilimini sağlar

•

Ürün kolaylıkla duvar yüzeylerinden sökülebilir

•

Formaldehit, hassas insanlarda başağrısı, bulantı, sinirli hal ve astıma sebebiyet verebilir

•

P atenti alınmış Temiz Hava Teknoloji (CleanAir technology) sayesinde, iç ortamların hava kalitesi
iyileştirilmiş olunur

•

Uygulanır uygulanmaz hissedilen ve 10 sene üzeri garanti edilen etkiye sahiptir

Cellulose wall
coverings
Selüloz Duvar Kaplamaları

Standard wallpapers

Vinyl wall coverings

Standart Duvar Kaplamaları

Vinyl Duvar Kaplamaları

Decoration
Dekor

Covering
Kaplama

Wall protection
Duvar Koruma

Reaction to fire
Yangın Davranışı

Indoor air purification

Mekan Hava Temizleme Özeliği

Release to air
Geri Salınım

EMISSIONS IN INDOOR AIR

Contains no harmful components
Herhangi bir tehlikeli madde içermez

Euroclass B, s1-d0 on
substrate ranked A1 or A2
Avrupa sınıf B, s1-d0 (A1,
A2 gösterge)

Very low emission
of harmful substances
İç hava emisyonu :
A+ (çok düşük)

