
 

67 INNOWALL
  Bővebb információ, kapcsolatfelvétel

 Milyen stádiumban van?

A fejlesztés 2019-ben megvalósult, a termék már 
kereskedelmi forgalomban van.

 Eddig elért eredmények, az innováció 
 várható társadalmi hasznossága

A termék piaci bevezetését a tavalyi év elején kezd-
ték meg. A Magyar Lakberendezők Országos Szö-
vet sége taggyűlésén termékbemutatót szerveztek, 
illetve részt vettek a Hungexpón a Construma la kás 
design kiállításon. A termék belföldi piaci meg ismer-
te tése folyamatban van, de ezenkívül egy uniós és 
egy ten geren túli országban is előrehaladott tár gya-
lá sok folynak a termék értékesítéséről. 
A termék puha, kelle mes hatást kelt, ennél fogva 
lakóhelyi, és mun ka helyi környezetben is alkalmas 
az emberek köz érzetének és hangulatának 
javítá sára, továbbá az intézményi környezet 
színvonalának emelésére.

 A továbblépéshez szükséges

Elsősorban konkrét kereskedelmi kérdésekben 
várnak segítséget, pl. viszonteladói hálózat bővítése, 
külföldi piacokra kijutás szervezése stb.

          Az innováció rövid leírása 

A belsőépítészetben eddig is léteztek 3D falpane-
lek, de közös jellemzőjük, hogy kemény anyagok-
ból készülnek. A kézzel készült puha falpanelek 
viszont nem tudnak modern formákat produkálni, 
mivel a kárpitot jellemzően sima felületű szivacs-
ra lehet csak rögzíteni. Az Innowall fejlesztése azt 
eredményezte, hogy két a műbőr közé injektált 
habanyag a formázhatósága révén 3D alakzatot is 
képes felvenni. Ezáltal a dekorációs felület különfé-
le mértani formákat mintáz meg, új lehetőségeket 
teremtve a belsőépítészet számára. A fejlesztés 
eredményeképpen magas esztétikai értékkel bíró, 
különleges termék jelent meg a piacon, amely ext-
ra dizájnt kínál a modern formavilág kedvelőinek. 

A belsőépítészet folyamatosan igényli új falburkoló 
anyagok és dizájn megoldások jelenlétét. Az inno-
vátor a termékötlet megvalósításakor abból az 
alap helyzetből indult ki, hogy a kereskedelemben 
tartós hiányhelyzet van a 3D falpanelek puha vál-
to zataiból. Műanyagból, fából, gipszből, beton ból 
és egyéb nehéz, törékeny anyagokból megfelelő a 
kínálat, viszont piaci hiány mutatkozik a legmoder-
nebb dizájnt képviselő puha 3D dekorációs pane lek-
ből. Azok a vevők, akik mindenképpen ra gasz  kod-
nak a puha falburkolathoz, kárpitoshoz for dul nak, 
vagy a falpanelek egyszerűbb, kézzel ké szí tett, sima 
felületű megoldásait keresik. Az Inno wall panelek 
megjelenésével új dimenziók nyíl tak az otthonukat 
építő vagy felújító igényes vásárlói rétegek számára. 
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Ezek a dizájn panelek egyszerre képesek ötvözni 
ma gukban a hagyományos, kézzel készült kárpitos 
ter mékek minőségét és a modern formavilág köve-
telményeit. 
A termék technológiai értelemben egy hordozó hab-
anyagból és műbőrből áll. A habanyag képes forma-
követésre, amely megszilárdulása után megtartja a 
kívánt 3D formát. Ennek eredményeképpen az Inno -
wall paneleket különböző méretekben, a leg külön le -
ge sebb formai elemekkel gyártják. Kima gas ló telje  sít-
mény a technológia oldaláról, hogy az egyes formákra 
a kész leten lévő bármelyik kár pit rá he lyez hető, tehát 
a vevők egy több száz dara bos ter mék variá cióval 
kom bi nálhatják dizájn elkép ze lé  seiket. A technológia 
lehetővé teszi, hogy a pa nel formavilág folyamatosan 
megújuljon, újabb és újabb ötleteket, megoldásokat 

lehet ráépíteni a technológiára. Világítástechnikai 
extrák kal még tovább növelhető az esztétikai élmény, 
led lám pák kal és csíkokkal igazi hangulati szuper pro-
dukció varázsolható a falakra.
Az Innowall dekorpanelek prémium megjelenésük 
mellett több konkrét előnyt is kínálnak. Jelentős a 
hő- és hangszigetelő képességük, és akusztikai tulaj-
don ságokkal is rendelkeznek. Szintén jelentős elő-
nyük, hogy házilag felhelyezhetők, nem szüksé ges 
szak ember az installáláshoz. Mindössze egy Tytan 5S 
ragasz tóra és egy kinyomó pisztolyra lesz szükség, 
ezen kívül már csak a lakástulajdonos vállalkozó 
képességén múlik a siker.
Az Innowall 3D falpanelekről összességében kije lent-
hető, hogy a belsőépítészetben, ezen belül a fal dizájn 
területen jelentős mértékben sikerült gaz da gí tania 
a piaci kínálatot, illetve esztétikai érte lemben ered-
mé nyesen tud hozzájárulni a belső terek arculati 
színvonalának emeléséhez.
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