
İNŞAAT • TAAHHÜT • PROJELENDİRME • SATIŞ • UYGULAMA • BAYİLİK

www.aydukyapi.com.tr Yapımızda güven var...

DECOWALL - DUVAR KAĞITLARI

Estetik detaylarla zamanın ruhunu yansıtan, özenle tasarlanan açık zeminli klasik 
formlarıyla mekanları aydınlatırken yenilikçi modern formlarıyla ise uygulandığı 
yüzeylere sıra dışı ve dinamik bir görünüm kazandırır.

Sultanlara Yaraşır.
Göz alıcı tasarımlara sahip modern formlar, sultanlara yaraşır klasik serisiyle mekanları 
şımartacak.

Doğal malzemelerden ilham alınarak rustik tarzda yüksek kalite ve dayanıklılıkta 
hazırlanmış 3D doğal duvar kağıdı koleksiyonumuz “Deco Stone” eşsiz temalarıyla 
benzersiz.

Güzellik ve zerafetin birleştiği geleneksel oryantal el sanatlarını modern mekanlarla 
buluşturarak, rahatlatıcı etkisi ve şık dokunuşlarla kaliteyle harmanlanan özel bir 
koleksiyon.

Zamanın ruhunu teknolojinin yüksek tasarım standartlarıyla birleştiren tasarımlar, 
mekanlara ışıltılı ve estetik bir görsellik kazandıran yeni koleksiyonumuz LAMOS.

Kendine özgü havası ve şık kabartmalarıyla dokunduğu her mekanı anında unutulmaz 
kılıyor. Dekorasyonda bilinenin ötesine geçmek isteyenler ona bayılıyor.

Modern ve göz alıcı tasarımlar. Retronun eğlenceli, renkli ve geçmişi yansıtan stili ile tek düze mekanların tekrar hayat 
bulmasını sağlayan, geçmişten günümüze sanatın inceliklerini aktaran yeni koleksiyonumuz.

LAMOS LUCCA LIFE

DECOSTONE HARMONY

ORLANDO RETRO

VENEZIAROYAL PORT
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Kaliteli, yenilikçi ve seçkin yaşam anlayışlarına uygun Decowall Duvar Kağıtları, üst düzey baskı teknolojileri ile uluslar 
arası profesyonel tasarımcılar tarafından özenle oluşturulmuştur.

Decowall Duvar Kağıtları; su bazlı boyalar kullanılarak insan 
sağlığını ve güvenliğini, çevreye duyarlı R.T.O. baca arıtma 
sistemi ile de ekolojik sisteme karşı sorumluluğunu yerine 
getirmektedir.
Decowall Duvar Kağıtları’nda kullanılan boyalar SOLVENT, 
FTALAT İÇERMEZ. Su bazlı boyalar kullanılmaktadır, koku 
yapmaz.
İnsan sağlığı açısından güvenli ve çevreye – doğaya dost.

Uygulandığı mekanlarda fark yaratan tasarımlarıyla sizi baştan çıkaracak bir koleksiyon, 
dokuların mekan içinde yayılan büyüleyici tınısı insanları kendisine çekecek.

Modern yapısıyla klasik ve sıcak mekanların vazgeçilmezi arasında yer alacağını 
düşündüğümüz, kalite ve tasarımlarda üstünlük arayanların tercihi olacak.

Tamamı miniklere özel olarak hazırlanan bu koleksiyonda çok sevdikleri çizgi film 
kahramanlarının yanı sıra odalarını özel kılacak, rengarenk dünyasına uyum 
sağlayacak birbirinden özel tasarımlar.

Astor Koleksiyonumuz farklı stili, gerçek derinlik etkisi ve boyanabilir yapısıyla 
mekanlara kolayca uyum sağlayarak etkileyici aurası ile kendine asil bir yer buluyor.

Modern formlar, canlı renkler ve degrade görünümler ile üç boyutlu gerçeklik etkisi veren, 
Romantik, prestijli, seçkin, gençliğin ruhunu yansıtan, doğal ve farklı mekan tercihleri için.

ARMANI

ASTOR BOSSINI

CROWN DECOKIDS


