
Widocznie
najlepsi
—
Druk tapet 
i elementów 
dekoracji wnętrz
w technologii 
HP Latex



—
Przełom w dziedzinie 
dekoracji wnętrz

—
Stwórz wnętrze, którego po-
trzebujesz. Odkryj możliwości, 
jakie daje ekologiczna techno-
logia druku tapet HP Latex.



bezpieczeństwo

HP Latex 3600

ekologia trwałość

uniwersalność

—
Dlaczego HP Latex?

• ekologiczna technolgia druku
• druk bez użycia chemii, wy-
łącznie na bazie wody, barwnika 
i kropli latexu
• wydruki bezwonne i trwałe 
• realizacje odpowiednie dla 
wnętrz hoteli, szpitali, mieszkań
• wysoka jakość zadruku
• różnorodność mediów: tapety 
flizelinowe, canvas, tekstylia



—
Bezwonna i bezpieczna formuła 
powstała na bazie wody (80%), 
jest  wolna od toksycznych sub-
stancji i gwarantuje  bezpieczeń-
stwo dla zdrowia oraz ochronę 
środowiska naturalnego.

woda

cząsteczki 
lateksu

pigment

—

Ekologiczna technologia druku



1.

2.

Dbamy o środowisko
• atramenty HP Latex oznaczone       

certyfikatami UL ECOLOGO® Certified 
spełniają rygorystyczne wymagania 
w zakresie wpływu na zdrowie

• w pełni ekologiczny skład tuszu (woda, 
polimer lateksowy, pigment)

• niska emisja substancji chemicznych 
podczas druku do powietrza

Dbamy o Ciebie
• w pełni ekologiczny tusz, wolny 

od chemicznych czynników drażniących

• łatwa eksploatacja

• bezpieczny dla zdrowia

• bezwonny tusz

• wysoka jakość i trwałość nadruku

—

Komfort i bezpieczeństwo



—
Atramenty wykorzystywane 
w technologii HP Latex dosko-
nale sprawdzają się na rynku 
dekoracji wnętrz. Tusze produ-
kowane na bazie wody powo-
dują, że wydruki są bezwonne, 
szybko schnące i spełniają 
najwyższe standardy ekolo-
giczne.

—

Wielość zastosowań

obiekty 
usługowe:

• restauracje
• hotele

obiekty 
publiczne:

• lotniska
• muzea
• biblioteki

punkty 
detaliczne: 

• galerie
• salony
 sprzedaży

służba 
zdrowia

mieszkania



wyróżnij się

twórz
własny Design

przyCiągaj 
klientów



—
Indywidualne projekty dekoracji wnętrz

tapety lateksowe
gwarancja niepowtarzalnego designu. Za-
projektuj swój własny wzór. Ekologiczna, 
szybko schnąca formułą sprawia, że okła-
dziny ścienne idealnie nadają się również 
do miejsc użytku publicznego, jak m.in. 
szpitale, biura, restauracjeczy hotele)

obrazy Canvas 
nadaj indywidualny charakter swojemu 
wnętrzu. Obrazy scienne ze swoją własną 
dedykowaną grafiką to skuteczny sposób 
na intrygę klientów.

rolety 
technologia lateksowa zrewolucjonizo-
wała branże dekoratorską. Teraz możesz 
stworzyć swój własny, wyjątkowy desi-
gn wnętrza. Druk jest nieszkodliwy dla 
zdrowia, dlatego też idealnie sprawdzi się 
w pokoju dziecięcym.



roku najszybciej 
rozwijał się segment 
cyfrowego druku 
tapet na indywidualne 
zamówienie

—

Wyróżnij się!

—
Rynek dekoracji wnętrz to dy-
namicznie rozwijająca się 
branża. Druk cyfrowy w tech-
nologii HP Latex to odpowiedź 
na szybko zmieniające się 
trendy projektowania wnętrz 
zarówno mieszkalnych, jak 
i komercyjnych. 

dekoratorów wnętrz 
wykorzystuje różnego 
rodzaju wydruki 
cyfrowe

61%

dekoratorów wnętrz 
wykorzystuje oprawione 
wydruki cyfrowe 
na canvasie

45% w 2016 



—

Twórz własny design 
i przyciągaj klientów

—
Druk cyfrowy to skuteczny sposób 
na przekuwanie kreatywnych 
koncepcji w niepowtarzalne 
realizacje. Praktyczne walory 
druku cyfrowego pozwalają 
personalizować wnętrza wedle 
najbardziej wyszukanych 
pomysłów.tapety rolety płótno Canvas



—

Zyskaj czas,
odkryj wygodę

—
Druk tapet i dekoracji w technologii 
HP Latex to rewolucja 
w sprzedaży i dystrybucji 
materiałów wnętrzarskich. Koniec 
z przeglądaniem opasłych klaserów 
z tapetami, koniec z długim 
czasem oczekiwnia na wybraną 
tapetę, koniec z magazynowaniem 
tysięcy m. kw. tapet. 

ZnajDź WZór 
tapety onLInE

wyślij plik 
Do Druku

oDbierz tapetę 
w 48 goDzin

zmierz śCianę



—
Swiatowe trendy 
dekoracji wnętrz

Wybrane realizacje
z wykorzystaniem 
tapet zadrukowanych 
w technologii HP Latex









link do filmu 

http://https://www.youtube.com/watch?v=ULXDbaK_G_s


—
CITY. 
odkryj nasze możliwości!

• realizacja projektów kreatywnych
• wsparcie w zakresie aranżacji 
wnętrz
• doradztwo w zakresie wyboru 
materiałów i technologii druku
• druk tapet, obrazów canvas 
i elementów dekoracji wnętrz
• realizacja wydruków w technologii 
HP Latex



Centrala:
ul. Jugowicka 6A

30–443 Kraków

Oddział:
ul. Żurawia 22/209
02–601 Warszawa

CITY

city.com.pl
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