
FALI DEKORÁCIÓ



Az INCANA fali dekorációknak köszönhetően minden
belső tér különleges karaktert nyer. Természetes, öko-
lógiai anyagok - mint a víz, homok vagy keramzit – 
felhasználásával készülnek, amely a kivitelezés preci-
zitásával ötvözve garantálja a javasolt megoldások 
tartósságát és időtlenségét.  Ajánlatunk a különleges, 
természet ihlette megoldásokat kereső igényes vevők-
nek szól.
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6/7 QUADRO Industr ial

fal i  dekoráció



8/9 QUADRO Arct ic

Arctic Frost Industrial

Grafit

Latte

   
36,5 x 14,5 x 

2,5 cm
0,5 – 10

nem igen
– – – –

JELMAGYARÁZAT

lap

külső-belső sarokelem 

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag

Lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló

INCANA ragasztó



ARCO Arct ic10/11

fal i  dekoráció



Arctic Frost Industrial

Grafit

Latte

   
30 x 10 x 3 cm 0,5 – 16

nem igen
– – – –

JELMAGYARÁZAT

lap

külső-belső sarokelem 

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag

Lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló

INCANA ragasztó

12/13 ARCOFrost



BLOCCO Arct ic14/15

fal i  dekoráció



Arctic Frost Latte Industrial

Grafit

   
40 x 10 x 2,5 cm 0,5 – 13

nem igen
– – – –

JELMAGYARÁZAT

lap

külső-belső sarokelem 

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag

Lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló

INCANA ragasztó

BLOCCO Grafi t14/15



   

30x10x1,5 0,5 – 17
Dune  

igen

igen
5x10x1,5
5x15x1,5
5x20x1,5
10x15x1,5
10x20x1,5

– 1 10
Graphite

Arctic

nem

JELMAGYARÁZAT

lap

külső-belső sarokelem  

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag

 Lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló

INCANA ragasztó

ArcticDune Grafit

SIERRA Dune18/19



SIERRA Arct ic20/21

fal i  dekoráció



22/23 QUBO Industr ial

fal i  dekoráció



Arctic Frost Latte Industrial

Grafit

   
40x10x1,5-2,5 0,5 – 12

nem igen
– – – –

JELMAGYARÁZAT

lap

külső-belső sarokelem 

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag

Lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló

INCANA ragasztó

QUBO Frost24/25



MODERNO Frost26/27

fal i  dekoráció



Arctic

Grafit

Frost Latte Industrial

MODERNO Arct ic28/29

JELMAGYARÁZAT

lap

külső sarokelem 

belső sarokelem

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag 

lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló

INCANA ragasztó

   
40x10x1,5 0,5 – 13

nem igen

13x10x1,5
22x10x1,5
7,5x10x1,5
27,5x10x1,5

– 1 10

16,5x10x1,5
22,5x10x1,5
11,5x10x1,5
27,5x10x1,5

– 1 10



VERMONT Royale30/31

fal i  dekoráció



VERMONT Ivory32/33

fal i  dekoráció



Sand

BézsSaharaIvory

Oxide

Royale

BarkOrage

   
20x10x2-5
30x10x2-5
50x10x2-5

0,5 – 15

igen igen
18x8x2-5
24x8x2-5
29x14x2-5

– 1 10

JELMAGYARÁZAT

lap

külső-belső sarokelem  

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag

Lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló

INCANA ragasztó

VERMONT Bézsż34/35



ALASKA Vaníl ia36/37

fal i  dekoráció



ALASKA Brass38/39

Vanília Brass Grafit

   

30x10x1,7-4 0,5 – 16

Vanilia
Brass
Gray

igenigen

20x10x1,7-4 – 1 10
Graphite

igen

JELMAGYARÁZAT

lap

külső-belső sarokelem  

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag

Lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló 

INCANA ragasztó

Szürke



MONTANA Copper40/41

fal i  dekoráció



   
35 x 10 x 2,5 / 

4 cm
0,75 – 10

igen igen
19 x 10 x 2,5 / 

4 cm – 1 10 

JELMAGYARÁZAT

lap

külső-belső sarokelem  

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag

Lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló

INCANA ragasztó

Copper Magma Dune Desert

Barna

MONTANA Magma42/43



COLORADONEWADA44/45

Sárga

Nordic

JELMAGYARÁZAT

lap

külső-belső sarokelem  

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag

Lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló 

INCANA ragasztó

Cafe GhilbiBarna

Barna

NEVADA44/45

   
35,25,20 x 20  x 1,5 – 2,5 cm

35,25,20,15,10 x 10 x 1,5 – 2,5 cm
20,10 x 5 x 1,5 – 2,5 cm

0,5 – 15-20

igen igen5 x 5 x 1,5 – 2,5 cm
5 x 10 x 1,5 – 2,5 cm
5 x 15 x 1,5 – 2,5 cm
5 x 20 x 1,5 – 2,5 cm

– 1 8

JELMAGYARÁZAT

lap

külső-belső sarokelem  

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag

Lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló 

INCANA ragasztó

   
szabálytalan 0,5 – 18 – 22

igen igen
szabálytalan – 1 5



Vanília Vörös Barna

RETRO Vaníl ia

   
19x6x1,5 1 – 84

igen igen
19x9x1,5 – 1 15

JELMAGYARÁZAT

lap

külső-belső sarokelem  

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag

Lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló 

INCANA ragasztó

46/47



Vörös

Barna

CASTILLO

Crema

Grigio MarroneRosso

ARNHEM49/49

JELMAGYARÁZAT

lap

külső-belső sarokelem  

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag 

Lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló 

INCANA ragasztó

   
21 x 6 x 2cm 0,5 – 38  

igen igen
19 x 8 x 2cm – 1 15

JELMAGYARÁZAT

lap

külső-belső sarokelem  

Méret (cm): szél x mag x vast

Mennyiség m2/csomag

Mennyiség fm/csomag 

Lapok száma a csomagban

INCANA impregnáló 

INCANA ragasztó

   
21 x 6 x 1,5 cm 1 – 10

igen igen
21 x 10 x 6 x 

 1,5 cm – 1 15



A fali dekorációul burkolandó falfelület legyen 
száraz, tiszta és tartós. A burkolás előtt le kell ala-
pozni.

A lapok felragasztását alulról kezdjük,
miután az első réteg lapot kiszinteztük.

A ragasztó felhordása előtt a lapok
hátsó felületét érdesítsük meg.

A lapokat a felülethez INCANA ragasztó segít-
ségével rögzítsük. A ragasztót a teljes felületen 
terítsük szét, a felesleget a megfelelő spakli 
segítségével távolítsuk el.

A burkolt felületet 24 órán át védje az időjárás 
közvetlen hatásaitól, majd biztosítsa azt az INCA-
NA által ajánlott impregnálóval.

Környezetbarát
tanúsítványok
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Minden INCANA termék természetes 
és környezetbarát komponensekből 
készül.  Ezt a szigorú európai normák 
szerinti tanúsítványok garantálják.

• UNI EN 12390-7:2002
• UNI 8942-3:1986
• R.D. n.2233
• EN 12878:2005
• EN 13055-1
• EN 197-1
• PN-EN 12620:2004
• PN-EN 934-2

TERMÉKEK TERMÉSZETES ANYAGOKBÓL.
Minden termékünk az emberre és a környezetre biztonságos, természetes összetevőkből készült. 
Mi csak a legjobb minőségű, megfelelő engedélyekkel és tanúsítványokkal rendelkező alapanyagokat 
használjuk.

Csak a helyes, tehát a szerelési útmutatónak megfelelően kivitelezett fali dekoráció biztosítja a termékkel való elégedettséget. A nyomtatási technológia korlátai miatt a kata-
lógusban reprodukált színek eltérhetnek a kínált termékek tényleges színeitől.
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GARANCIA.
Az INCANA garantálja a termékek minőségét és megbízhatóságát. Bizonyosak vagyunk benne, hogy az 
Ön által vásárolt termék megfelel elvárásainak és azokat sok éven át használhatja, ezért adjuk a 25 év 
garanciát.

A GYERMEKEK BIZTONSÁGA.
Mi gondolunk a gyerekekre, ezért gondoskodunk olyan technikai megoldásokról, amelyek biztosítják az 
Ő biztonságukat. A megfelelően kialakított forma és az előállítás során használt természetes összetevők 
következtében termékeink tartósak és megbízhatóak, így a gyermekek számára biztonságosak.

DESIGN.
Termékeink dekorációául szolgálnak minden tipusú helyiségben. Ha szeretné látni, hogyan fog kinézni 
termékünk az Ön fürdőszobájában, nappalijában és konyhájában, vegye igénybe tervezőink szakmai ta-
nácsait. Egyes bemutatótermekben a CAD Decor program használatával segítenek termékeink felhaszná-
lásával megtervezni egy adott helyiséget.

SZAKMAI TANÁCSADÁS.
Termékeink megvásárlására sokévente egyszer kerül sor, ezért érdemes azt átgondolni, a választásban 
szakember véleményét kérni. Az  INCANA termékeket speciális értékesítési pontokon lehet beszerezni, 
ahol a szakképzett személyzet mindig szívesen segít a megfelelő elemek kiválasztásában. Ezzel időt taka-
ríthat meg, és lehetősége nyílik a legoptimálisabb megoldás kiválasztására.

UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁS.
Az INCANA valamennyi terméke olyan anyagokból készült, melyek lehetővé teszik azok használatát min-
den típusú helyiségben, olyanokban, mint a fürdőszoba, konyha, nappali és hálószoba, valamint az épü-
letek homlokzatai, parapetfalak és kémények. Ezek a termékek ellenállnak az időjárás viszontagságainak, 
a nedvességnek és a napfénynek. A keramzit használata következtében javítják a helyiségek, házak hő- és 
hangszigetelését.
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FORGALMAZÓ:


