
ESSENTIALS

New Collection
NON-WOVEN BACKED SOLID VINYL



ESSENTIALS

The perfect combination between culture and 
handcrafted materials. Mediterranean tiles, bamboo and 
woven kilim rugs give your space a boho chic feeling. The 
essentials wallcoverings contain today’s authentic look.
Soft cork wallpaper with metallic details and bursted 
backgrounds create an original industrial look. Warm red, 
brown, orange and pink shades are mixed with green, 
grey, blue and white tones. Essentials is timeless and 
designed to look weathered by age. Rough concrete and 
rusty surfaces with a smooth
touch are a perfect combination with the matt, raw plains 
of this collection.

آمیزه کامل فرهنگ و مواد دست ساخت!
کاشی کاری مدیترانه ای، بامبو وگلیم به فضای شما حس بوهو 

شیک  می دهد. دیوار پوش های ایسنشال جلوه ای اصیل امروزی 
دارد. کاغذ دیواری لطیف چوب پنبه ای با کارشدگی های فلزی 

و پس زمینه شکسته، ظاهری بدیع صنعتی خلق می نماید. 
سایه های گرم قرمز، نارنجی و صورتی با رنگ های سبز، خاکستری 

و سفید در هم آمیخته است. ایسنشال در قاب زمان نمی گنجد 
و به طوری طراحی شده است که در اثر زمان هوازده می نماید. 

سطوح زبر زنگارگون و ماسه مانند با حسی لطیف آمیختگی کاملی 
با طرح مات ساده این مجموعه دارد. 
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قابلیت جدا شدن از دیوار                                                                  قابل شستشو با فرچه نرم

مقاومت عالی در برابر نور خورشید                                                    چسب کاری روی دیوار برای نصب

 کاغذ دیواری های اصل، دارای هولوگرام ویژه شرکت رویا طرح داخلی می باشدتوجه: رنگ های موجود در بروشور با رنگ اصلی محصوالت اندکی تفاوت دارد

ابعاد کاغذ دیواری: 53 سانتیمتر × 10.05 متر 

ساخت کشور هلند                                                                          

اِِسنشیال
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