
PanElle. Odlišné od všech ostatních.



PanElle
Působivě odlišné.
Rádi byste proměnili svůj domov bez špíny, prachu a dlouho trvající 
renovace? Žádný problém! Systém obložení stěn PanElle
od DUSCHOLUX je nekomplikovanou alternativou ke konvenčním 
obkladům. PanElle lze jednoduše nalepit na stávající podklad
a bez námahy se přizpůsobí stávající architektuře. Je to rychlé
a přesvědčivé díky řadě barev, motivů a strukturovaných povrchů.

Vybavení:

• Místo hliníkových kompozitů používáme desku z tvrdé pěny s čelem z kvalitního
akrylátového skla, texturovaného povrchu nebo pravého přírodního kamene.

• Naše panely jsou k dispozici ve dvou tloušťkách: 6 nebo 11 mm
• Vyberte si z různých povrchů. Na výběr jsou různé individuální barvy, grafické vzorky,

designové vzorky, texturované dekory, obklady z přírodního kamene, vzorky předmětů
a povrchy MediCare.

• Pro splnění speciálních požadavků PanElle umožňují také výběr  ze 195 RAL barev
nebo individuálních motivů ve fototisku.

• PanElle nevytváří téměř žádné spoje. Ti, kteří si to přejí, však mohou vytvořit scénu pro
přechody pomocí elegantních profilů.

• Ve spojení s těsnícím systémem PanElle jsou požadavky norem řady DIN 18531-18535
splněny jednoduše a rychle. Nebojte se tedy žádného mokrého překvapení.
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Vepředu pravý přírodní kámen, 
lehká konstrukce vzadu: PanElle 
Stone se snadno instaluje
a poskytuje hodnotné prostředí 
jako masivní přírodní kámen.

02 
Vzor Lollypop od PanElle Graphics 
ve zlatém tónu dokonale ladí se 
sousedním PanElle Haptics v Silky 
Grey s matným povrchem proti 
otiskům prstů.



To, co obklady nedokážou, pokud jde o barevné
a designové přání, PanElle splní v mžiku oka. 
Stěny s WOW efektem mohou být navrženy jako 
barva dle výběru RAL, tak s moderními grafickými 
a designovými potisky.



Pro více informací navštivte odkaz 
www.duscholux.com/panelle
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Zjistěte, jak se váš oblíbený obrázek prezentuje pomocí 
fotografického tisku PanElle.

Vytvoření místa klidu a pohody.
Dát svým čtyřem stěnám duši. To se stává realitou s fotografickým tiskem 
PanElle. Váš vlastní oblíbený obrázek je vytištěn ve vysoké kvalitě na 
systém PanElle. Horní akrylová vrstva  dodává obrazu zvláštní hloubku
a pozoruhodně osobní dotek místnosti. Ať už jsou to vzpomínky na vaši 
rodinu nebo motiv, který vás prostě uchvátí, fototisk PanElle to zviditelní.

01 
Vaše vlastní fotografické motivy ve 
vysokém rozlišení promění pokoje
v jedinečné koupelnové krajiny.

02 
PanElle Haptics si pohrává se 
zajímavými povrchovými strukturami
a vytváří tak překvapivé haptické 
podněty.
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PanElle Designs
Moderní designové potisky pro inspiraci.

Creating a place of well-being.

Instalace bez nečistot & hluku. 
Méně nečistot při instalaci a používání. PanElle lze nalepit na stávající obklady, a tím 
umožnit těm ošklivým  a starým zazářit v novém vzhledu během mrknutí oka.
Ke snadnému provádění výřezů vám postačí pila. Požadavky na čištění jsou také 
výrazně sníženy - beze spár, které jsou náchylné na nečistoty. Dalším bonusem je 
zapouzdření potenciální kontaminace azbestem bez utrácení peněz na drahé sanační 
práce.

PanElle se skládá z desky, jejíž jádro je z tvrdé pěny. Působí jako přizpůsobivý 
podkladový materiál, který je vázán na vysoce kvalitní akrylovou vrstvu, kámen nebo 
povrchy Haptics.

PanElle Graphics
Pro nové akcenty v designu vaší koupelny.




