
HP тапети:
ЕКОЛОГИЧНИ и устойчиви. 

HP PVC-free Wall Papers са устойчиви на амортизация и в същото време са с
грижа към околната среда.

Реализирайте лесно вашите индивидуални проекти чрез тапетите HP PVC-free Durable Smooth Wall
Paper и HP PVC-free Wall Paper ,  без неприятна миризма, щадящи околната среда, предназначени за
помещения с голям човекопоток (, които трудно могат да бъдат  реализирани с друг материал). С HP PVC-
free Wall Paper могат да бъдат достигнати нови пазари, като публични сгради, болници, училища, където
клиентите са чувствителни за тема екология, но в същото време се нуждаят от устойчиво и качествено
решение. Тапетите притежават множество сертификати за екологичност, които биха изиграли ключова
роля върху избора на материал, особено при публични и/или медицински сгради, където обикновено
се изискват. Новия тапет HP PVC-free Durable Smooth Wall Paper е специално създаден чрез ColorPRO
технология за отлично цветопредаване и е единствения продукт на пазара, който е Type II (ASTM
F793) сертифициран. Материала е съвместим с HP латексови мастила за печат, които не се нуждаят от
допълнително третиране след печат, за да се осигури устойчивост на изображението.



Пазарни сегменти за  HP Digital Wall Paper

Сертификати:
Type II сертифицирани тапети 
притежават много добра покривност и устойчивостта им на износване е по - голяма от нормалната. Type II  трябва 
да отговарят на висока устойчивост на драскане, петна, да отговаря за критерий за устойчивост на цветовете, 
по – добра устойчивост на напукване, късане в сравнение с предишния вид Type I (Decorative & Commercial Type I).

EN 233
Европейски стандарт определящ изискването за лесно почистване и устойчивост на светлина, 
характеризира се с специално разработена система за маркиране. Стандартизацията е 
предназначена да осигури непрекъснатост и последователност на цялата индустрия.

FSC
Този надежден международен стандарт гарантира, че продуктите, носещи етикета FSC са 
произведени от дървесина, добита по устойчив и щадящ природата начин.

GREENGUARD Gold
Сертификация за деца и училища, която се характеризира с строг критерий за отчитане на 
безопасност при чувствителни индивиди (като деца и възрастни хора). Създаден за да дефинира 
ниско емисионни материали подходящи за подходящи за помещения където хора, особено деца 
прекарват голяма част от време, като училища и/или здравни заведения.

PEFC
е неправителствена, нестопанска организация, която насърчава отговорно управление на 
горите, чрез трета независима страна за сертификация.

ISO 9706
Международен стандарт за постоянно качество

REACH
Отговаря за производството и употребата на химични вещества и техните потенциални 
въздействия върху здравето на човек и околната среда.

CE
маркировка за  продукти предназначени за европейския пазар. Чрез този знак се декларира, че 
съответният продукт отговаря на европейските изисквания за безопасност.

ColorPRO
Технология за чувствително подобряване на качеството на печат при мастиленоструйните 
технологии. 


