
Decoratieve wandpanelen
met HD foto-opdruk
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Duurzame, waterbestendige,
ecologische, onderhoudsvriendelijke
en makkelijk te installeren wandbekleding.

Het verhaal
achter de decoratieve
wandpanelen van

Dumapan SMP

Echo’s uit de natuur, herinneringen, mooie 

momenten … Ze sluipen onze interieurs binnen. 

Interieurs vertellen een verhaal. We kleden ze per-

soonlijk aan met een herkenbare en persoonlijke 

stijl. Elke ruimte draagt zijn eigen stempel, ademt 

zijn eigen sfeer.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Niet 

alleen qua kwaliteit en levensduur, maar ook op 

het vlak van recyclagemogelijkheden en impact op 

het milieu. Ook onderhoudsvriendelijkheid vinden 

we steeds belangrijker.

Dankzij de revolutionaire SMP-technologie (syn-

chronized multicolour printing) zijn we er met 

Dumapan SMP in geslaagd een unieke collectie 

te ontwikkelen met een bijzonder natuurgetrouwe 

look. Een collectie waarmee je verhalen kunt 

vertellen via je interieur.

Dumapan is ons standaardgamma van 

watervaste wand- en plafondpanelen 

uit kunststof. SMP staat voor “syn-

chronized multicolour printing”, een 

nieuwe techniek waarbij onze hoog-

technologische drukmachine in hoge 

resolutie van 360 dpi fotorealistische 

beelden kan drukken op onze produc-

ten. Hierdoor krijgt je wand een bij-

zonder realistische en natuurgetrouwe 

look. Uiteraard zijn alle voordelen van 

onze gewone Dumapan-panelen ook 

van toepassing. Naast een fantastische 

look kan je dus rekenen op een duur-

zame, waterbestendige, ecologische, 

onderhoudsvriendelijke en makkelijk 

te installeren wandbekleding waar 

bovendien 10 jaar garantie op geldt.



Cottage
Happiness at home ...

Een warme touch geven aan je interieur creëert een thuisgevoel.

Dat kan met onze Cottage-decors. Combineer ze met lichte en natuurlijke 

kleuren zoals wit, pastelkleuren en grijstinten.

Maak je interieur af met handgemaakte materialen en eenvoudige,

handgemaakte decoratiestukken. Gebruik ronde en ovale vormen om meer 

contrast en een speels karakter aan je interieur te geven.
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Met onze watervaste 
muurbekleding breng 
je sfeer en gezelligheid 
binnen.

BESCHIKBARE DECORS

01 - Salamanca grijs (905)

02 - Casablanca rechthoek (890)

03 - Madrid (891)

04 - Casablanca vierkant (904)
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DUMAPAN SMP 
is watervast



Earth
Gebruik de kracht van de aarde...
Intense aardetinten zijn toonaangevend in 

je interieur en zorgen voor een eenvoudige 

en ongecompliceerde stijl. Dit levert unieke 

combinaties op van terracotta, zandkleuren 

en warme grijstinten. Met deze combinaties 

creëer je rust in je interieur.

BESCHIKBARE DECORS

01 - Valladolid natuur (899)

02 - Valladolid lichtgrijs (903)

03 - Muurwerk grijs (884)

04 - Bilbao muurwerk beige (892)

Zo goed als geen herhaling in 
het ontwerp, zelfs bij bekleden 
van een volledige kamer
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Unieke
SMP-technologie:
fotorealistische 
ontwerpen

Glamour

BESCHIKBARE DECORS

01 - Brasil donkergrijs (901)

02 - Brasil lichtgrijs (897)

Geef je interieur
een klassevolle toets...
Natuursteen en leisteen zijn eerlijke en robuuste materia-

len die natuurlijk wonen in huis brengen. Deze materialen 

stralen klasse en kwaliteit uit. 

De grijze tint van leisteen kan je combineren met koper, 

marmer, okergoud en blauw, maar ook met wit.

De contrasten in kleuren en materialen voegen een

glamouraccent toe aan je interieur.
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DUMAPAN SMP 
is overal in huis 

toepasbaar



Harmony

BESCHIKBARE DECORS

01 - Leon (894)

02 - Toledo (895)

03 - Granada (896)

04 - Zwarte mozaïek (885)

05 - Metro 2 tegels  (906)

De rustgevende balans
van minimalistische eenvoud...
Harmonie en balans zijn tegenwoordig belangrijke waarden. Dat weerspiegelt 

zich ook in een iets strakkere interieurinrichting. Daar zien we aandacht voor een 

ingetogen vormgeving, kalmerende kleuren en kleuraccenten die voor harmonie 

zorgen. Denk aan minimalisme, eenvoud en rust als kernwoorden.
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DUMAPAN SMP
is snel en

gemakkelijk te 
plaatsen

Wandpanelen 
met een bijzonder 
realistische en 
natuurgetrouwe 
look
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Nature

BESCHIKBARE DECORS

01 - Teak (898)

02 - Wrakhout horizontaal (902)

03 - Grijze eik planken (893)

Breng de natuur in huis...
Het gebruik van hout en houtimitatie is een echte trend. 

We vinden hout terug in zachte houten woonaccessoires, 

in meubels maar ook in vloeren en muren. Het hout ziet er 

het liefst ruw en verweerd uit. Onze Nature-decors spelen 

in op deze trend.

Een link en knipoog naar de natuur brengt rust in je 

interieur. Combineer hout of houtimitatie met groene, 

blauwe en lichte (warme) tinten. En natuurlijk met groene 

planten, kussens en plaids in wol en linnen.
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breng
de natuur

in huisRust in
je interieur
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Milieuvriendelijk: 
100% recycleerbaar 
en zeer duurzaam!



Original
Unieke collectie met
een bijzonder natuurgetrouwe
look...
Persoonlijkheid is belangrijk, imperfectie een logisch en dank-

baar gevolg. Gelaagdheid is absoluut een hit. Dat zorgt voor 

eclectische en zeer persoonlijke interieurs. Die ondersteunen 

we met onze Original-decors.

Herinneringen aan reizen en mooie momenten bewaren 

en nemen we op in ons interieur. Objecten met emotionele 

waarde, een verhaal, een herinnering … krijgen een plaats 

in ons huis. Zo creëren mensen een thuis met persoonlijke 

voorwerpen die ze mooi en waardevol vinden.
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origineel
en 

eclectisch
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BESCHIKBARE DECORS

01 - Muurwerk natuur (907)

Decoratieve
muurpanelen met levensechte,
karaktervolle print



H2O RESISTANT EASY-FIX VEELZIJDIG 10 JAAR GARANTIE

Vliegplein 41 - 9990 Maldegem, België

tel. +32 (0)50 72 90 11 - fax +32 (0)50 71 72 28
info@dumaplast.be - www.dumaplast.com


