




Adel dekora paneļi  veido 
iespaidīgu rakstu uz sienas. Ieklājot 
paneļus tikai vertikāli, vai arī tikai 
horizontāli, gan arī miksējot vertikāli
un horizontāli ir iespējams iegūt 
moderna stila noformējuma sienas.
Ieteicams bāros, veikalu skatlogu 
aizmugurē, atpūtas telpās.

izmēri: 500×500 mm +/-1,5 mm 
svars: 275 gramm +/-10 gramm
biezums: 1,5-1,75 mm
dekora augstums: 26 mm

Pateicoties paneļa kantainajam 
dizainam galvenokārt izmantojams 
modernu un eklektisku telpu sienu 

dekorēšanai.Dizains ir populārs visā 
Eiropā ne tikai privāto telpu 

dekorēšanai,bet arī lidostās, 
autosalonos, biroju telpās kā arī 

veikalu skatlogu dekorēšanai.

izmēri: 500×500 mm +/-1,5 mm   
svars: 275 gramm +/-10 gramm   

biezums: 1,5-1,75 mm  
dizaina augstums: 10 mm    



Dizains ietver sevī spirāles, arkas, 
kas ļauj sienai kļūt par skatuvi. Telpas 
noformējums kļust enerģisks, dinamisks.

izmēri: 500×500 mm +/-1,5 mm (0.25m2) 
svars: 275 gramm +/-10 gramm 
biezums: 1,5-1,75 mm  
dizaina augstums: 10 mm 

Paneļa dizains savieno dabas sajūtu un 
mieru ar neregulāru viļņu plūdumu. 

Krāsots dabiskos un siltos krāsu toņos 
rada mājīgu sajūtu restorānos,viesnīcās,

atpūtas telpās,dzīvojamās istabās. 

izmēri:   625×800 mm +/-1,5 mm (0.5m2) 
svars:   550 gramm +/-15 gramm

biezums:     1,5-1,75 mm
dizaina augstums: 11 mm



Šajā dizainā atrodami slīpi izcilņi.
Pateicoties divām šā dizaina versijām 
Bladet un Bladet R ir iespējams veidot 
daudz dažādu dizaina versiju. Versija ar
pīto izcilņu rakstu veido harmonisku
telpas gaisotni, bet versija ar ritmiski
atkārtoto rakstu veido dinamisku dizainu.

izmēri: 500×500 mm +/-1,5 mm (0.25m2)
svars: 275 gramm +/-10 gramm    
biezums: 1,5-1,75 mm    
dizaina augstums:15 mm    

It kā vienkāršais dubulti apļveidigais 
dizains slēpj sevī lielu skaitu iespējamo 

dizaina variantu. Mazāki viļņi, 
centrālais aplis un izkaisītie apļi dod

iespēju veidot uz sienas elegantus 
noformējuma stilus. Neatvietojams lielu 

izmēru virsmu noformēšanai.

izmēri:     500×500 mm +/-1,5 mm  
svars:     275 gramm +/-10 gramm  

biezums:    1,5-1,75 mm   
Dizaina augstums: 12 mm 



Brandy dekora paneļi  veido 
iespaidīgu rakstu uz sienas. 
Ieklājot paneļus tikai vertikāli, vai 
arī tikai horizontāli, gan arī miksējot 
vertikāli un horizontāli ir iespējams 
iegūt moderna stila noformējuma 
sienas. Ieteicams bāros, veikalu 
skatlogu aizmugurē, atpūtas telpās.

izmēri: 500×500 mm +/-1,5 mm 
svars: 275 gramm +/-10 gramm
biezums: 1,5-1,75 mm
dekora augstums: 26 mm

Paneļa dizains veidots iespaidojoties no 
jūras viļņu veidota raksta pludmales 
smiltīs. Garais paneļa dekors rosina  

bezgalīgas telpas brīvību.

izmēri: 625×800 mm +/-1,5 mm (0.5m2)
svars: 550 gramm +/-15 gramm

biezums: 1,5-1,75 mm
dekora augstums:13 mm



Ritmiski viļnveidīgi kā gaisa pūķa lidojums 
rada intīmu noskaņu telpā. Mainot viļņu 
virzienu no vertikāla uz horiziontālu un 
otrādi var mainīt uzmanību uz interjera
detaļām telpā.

izmēri: 500×500 mm +/-1,5 mm    
svars: 275 gramm +/-10 gramm    
biezums: 1,5-1,75 mm    
dizaina augstums: 14 mm    

Šajā dizainā atrodami slīpi izcilņi.
Pateicoties divām šā dizaina versijām 
Bladet un Bladet R ir iespējams veidot 

daudz dažādu dizaina versiju. Versijaar 
pīto izcilņu rakstu veido harmonisku 
telpas gaisotni, bet versija ar ritmiski 

atkārtoto rakstu veido dinamisku dizainu.

izmēri: 500×500 mm +/-1,5 mm    
svars: 275 gramm +/-10 gramm    

biezums: 1,5-1,75 mm    
dizaina augstums:15 mm     



Liektās formas dizains uzbur 
sienām īpašu auru. Elegantās 
un romantiskās formas kopā ar 
siltiem vai ar pieklusinātiem krāsu 
toņiem veido mājīgu noskaņu.

izmēri: 500×500 mm +/-1,5 mm    
svars: 275 gramm +/-10 gramm    
biezums: 1,5-1,75 mm    
dizaina augstums: 15 mm     

Graciozās arkas rada neuzbāzīgas 
elegances sajūtu un karalisku 

greznumu. Atliek vienīgi izvēlēties 
atbilstošo krāsas toni, lai radītu 

sev tīkamāko vidi.

izmēri: 500×500 mm +/-1,5 mm    
svars: 275 gramm +/-10 gramm    

biezums: 1,5-1,75 mm    
dizaina augstums: 12 mm      
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3D sienas paneļi piedāvā unikālas, radošas telpu noformējuma 

iespējas, lai radītu jaunas dzīves sajūtu mājās vai sabiedriskās vietās.

Paneļi izgatavoti no videi un cilvēkam draudzīga materiāla - bambusa 

un cukurniedru sķiedru maisījuma. Izmantotās sastāvdaļas ir 100% 

ekoloģiskas, nesatur organiskos šķīdinātājus un nav alerģiskas. Dizaina 

elementi, kas tiek attēloti paneļos, ir ņemti no dažādiem dabā 

atrodamiem motīviem - jūras viļņi, kliņšu šķembas, gliemežnīcu spirāle, 

lotosa ziedu motīvi u.c. 3D sienas paneļu dizainu projektējuši itāļu 

d iza iner i  un t ie  atb i l s t  E i ropas estēt i ska jām pras ībām.

Vairāk-www.www.3dsienas.lv
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