
Harmoni- Fibertapet

I denne kolleksjonen kan man finne 
noe for enhver smak. Velg blant 
beige, støvete toner i tidsriktige 
nyanser eller design med et floralt 
mønster som ligger som et slør over 
en kalkbakgrunn. Her kan du også 
finne fargerike og lekne design som 
palmer og papegøyer. Kolleksjonen 
inneholder ensfarget design som 
egner seg perfekt alene eller i 
kombinasjon med mønstertapetene. 

Grounded – Vinyltapet

Grounded er inspirert av det 
etniske og har jordfarger i fokus. 
Overflatene har et melert 
tekstilpreg som gir et lunt og 
delikat utrykk i interiøret.  
Kolleksjonen inneholder ensfarget 
design som egner seg perfekt 
alene eller i kombinasjon med 
mønstertapetene



Dalia -Fibertapet 

Kolleksjonen inneholder design som 
gir følelsen av luksus eleganse. 
Moderne fargekombinasjoner, kalde 
og varme toner som møtes i en 
elegant dans på veggen. Grå og 
blåtoner som er kombinert med sølv 
eller gull.
Ensfarger som har flere toner i seg 
som skaper et spennende preg på 
veggen.
Får frem hotelstilen med mønster i 
organiske former. 
Fin tekstur i bakgrunnen, med trykt 
gull eller sølv detaljer. 
Varme og fine gulltoner, men også 
kalde deilige grå og sølvtoner. 
Kunstverk på veggen.

Color Stories-
Vinyltapet

Et mangfold av gode ensfargede 
design i tidsriktige farger. 
Overflatene er matt og gir et 
spennende preg på vegg. Noen av 
designene har skimmer i seg som 
skaper et livlig preg. Kolleksjonen 
er lagt opp som et fargekart med 
gode fargekombinasjoner. Her blir 
man inspirert til å velge farger i 
sitt hjem. 



Angås- Fibertapet

Kolleksjonen inneholder design i 
frodige blomstermønstre og frukter, 
men også småmønstret design. 
Kontrastene varierer fra ton i ton til 
sterke klare farger som harmonerer i 
herlige fargespill. 
Kolleksjonen kan gi assosiasjoner til et 
landlig og tradisjonelt interiør. 
Designene i denne kolleksjonen egner 
seg i alle rom og gir veggene dine et 
nydelig særpreg.

Rustikk- Vinyltapet

Kolleksjonen inneholder 
naturmaterialer som tre, betong, 
stein og mur.
Gode overflater med skygger som gir 
et veldig autentisk preg av mur og 
teglstein.
Kolleksjonen består av grå, beige og 
mørkere toner, men også gull, polert 
marmorpreg. 
Designene kan brukes i alle rom. 
Kolleksjonen inneholder design med 
treverk overflate i ulike varianter. 
Treverk som er kalde og varme toner 
som skaper et rustikt og landlig 
utrykk. 
Vi har også hentet inn en bjørk 
variant som skaper det skandinaviske 
utrykket i rommet og ser ut som den 
spileveggen på veggen som du alltid 
har drømt om.


