Yalın zarafet
PANDOMO® Wall’un inanılmaz çeşitlilik ve imkanlarının ardındaki
güç beyaz, çimento esaslı sıva PANDOMO® W1’den gelmektedir.
PANDOMO® W1 tek kullanımında bile zarif yüzeyler oluşturur.
Renk pigmentleri ve desen doku uygulamaları olanakları arttırır.
PANDOMO® Wall ile büyük alanlarda bile eksiz yüzeyler
oluşturulabilir.

Renk seçiminde özgürlük
Beş değişik PANDOMO® renk grubu ile duvar ve zeminlerin renk
tonları zevkinize göre bir ahenk içerisinde olur ve hem mekan
içi hem de genel renk düzenine mükemmel bir uyum sağlar.
PANDOMO® renk grupları mevcut mimari renk trendlerine
cevap verecek şekilde tasarımlarınıza ilham kaynağı olarak
yaratılmıştır.
*

*

Örnek PANDOMO Wall Zeminler

1. Açık
Pandomo Wall - Yumuşak dokulu, tek renk

Pandomo Wall - Yumuşak dokulu, çift renk

Pandomo Wall - Arduvaz dokulu, tek renk

Pandomo Wall - Arduvaz dokulu, çift renk

2. Doğal

Açık renkli duvarlar mekanın görsel
zenginliğini artırır ruh haline uyarıcı
etki yapar.

Doğal renklerin yumuşatılmış tonları
güvenlik hissi oluşturur. Mekanlarda
yumuşak, dağılan gün ışığı etkisi
yaratır.

3. Saf

4. Parlak

Akromatik gri renkler doğada
bulunan renklere yakındır ve gerçek bir
görünüme sahiptir

Bu renkler akdeniz ülkelerindeki
ışık
koşullarına
uygun
renk
kullanımından esinlenmiştir.

PANDOMO® Wall ürün özellikleri
• Kişiye özel, çok yönlü tasarım olanakları.
• Zarif, pürüzsüz ve dokulu yüzeyler.
• Seçkin ve yüksek kaliteli.
• Duvardan tavana akıcı geçişler sağlama olanağı.
• Duvar ve tavanlar için tek malzeme.
• Diğer malzemelerle beraber kullanımı mümkün.
• Hemen hemen her renk tonu oluşturulabilir.
• PANDOMO SL taş yağı ile desteklendiğinde nefes alır.
• Darbeye dayanıklı, sağlam yüzeyler.
• Yağ desteği gelecekte tekrar yapılabilir.
• Uygulama süresi yaklaşık 30 dakika.
• Hızlı ve kolayca uygulama.
• Yüksek örtücülük.

Duvarlarınızda bir
devrim gerçekleşiyor

Uzmanınıza başvurun
Aklınızda size özel bir PANDOMO tasarım fikri mi var?
Boya firmanız duvarlarınızı PANDOMO Wall isteklerinize,
favori renginiz ve desen tercihinize göre yaratıcı dokularla,
saf ya da sofistike şekilde, benzersiz sonuçlar oluşturacak
kişiye özel tekniklerle dizayn edebilir. İşlerin ne kadar
çabuk, temiz ve kolay bittiğine inanamayacaksınız.

panDOMO W1 Dekoratif duvar sıvası
®

Test

Test Standardı

Geçen Süre

Sonuç

Uygulama Kalınlığı

—

—

1-20 mm

Hazır hale gelme
(+ 20°C):

—

—

1 saat sonra

Basınç
Dayanımı

—

1 gün sonra
7 gün sonra
28 gün sonra

Ykl 4,5 N/mm²
Ykl. 8 N/mm²
Ykl. 13 N/mm²

Eğilme
Dayanımı

—

1 gün sonra
7 gün sonra
28 gün sonra

Ykl 1,5 N/mm²
Ykl. 3,0 N/mm²
Ykl. 5,0 N/mm²

Buhar difüzyon
katsayısı μ

DIN 53122
(toplam sistem)

Ykl. 210

5. Vurgu
Keskin vurgulu renkler hayal gücünü
uyarır. Doygun renkler belirgin şekilde
canlandırıcı ve heyecan verici etkiye
sahiptir.

* Bu renk özellikle PANDOMO W1 için uygundur.
Tüm standart renk değerleri tipografik olarak yaratılmıştır ve yalnızca tavsiye amaçlıdır.
Gerçek renklerde sapma ve farklılıklar olabilir.
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Yüzeyler için sınırsız özgürlük
Evinizin duvarlarını ek yeri olmayan, zarif, parlak ya da mat
dilediğiniz gibi yaratabileceğinizi hayal edin.
Yeni nesil bir duvar tasarımını gözlerinizle görerek, ellerinizle dokunarak deneyimleyin.

Benzersiz tasarımlar
Duvarlar
PANDOMO®
WALL
ile
yaratıcılığınızı
gösterebileceğiniz tuallere döünülüyor. Tarzınızı yansıtmak
için yalnızca mimari yapı veya mobilya seçimi değil duvarlar ve oluşturdukları ışık etkilerinde de özgürlüğünüze
sınır koymayın. Modern tasarımlar için rengarenk yüzeyler,
yapaylıktan uzak doğal ortamlar için doğal gri renkler, gün
batımı tarzında bir ışıklandırma için sıcak toprak tonları,
olası renk paletleri neredeyse sınırsız.
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Zarif ve işlevsel
PANDOMO® Wall günlük hayatın gereklerine müthiş uyum
gösterir. Çimento esaslı olması sayesinde darbelere karşı
yüksek direnç gösterir ve geleneksel dekoratif
kaplamalara göre çok daha dayanıklıdır. İstenmeyen kir
ve lekelerin oluşmasını engellemek için tamamen emilerek
nem ve iz bırakmayan PANDOMO® taş yağı ile desteklenen
yüzey kir uzaklaştırıcı özellik kazanır. Geriye saf zarafet
kalır.

Yılın yeniliği
PANDOMO® Wall tasarım ve işlevselliği bir araya getirdiğini
2004 yılında DOMOTEX fuarında “Yüksek mimari kalitede
ürünler” dalında aldığı ödülle kanıtlamıştır.
PANDOMO® Wall gösterdiği üstün özellikler nedeniyle
Federal Almanya Ekonomi ve Teknoloji bakanlığı
tarafından “Federal Almanya 2007 Dizayn Ödülü”ne aday
gösterilmiştir.

