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NA TAPETĚ
SLAVÍME 30 LET
PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KOLEKCE

VAVEX TAPETY V HOTELECH
ROZHOVOR

je to už třicet let, co jsme se pustili do podnikání a vznikl VAVEX.
Společně s řadou mých šikovných kolegů pracujeme už tři desítky
let na tom, aby naše tapety dělaly interiéry krásnějšími, útulnějšími
a jedinečnými.
I proto dnes držíte v ruce časopis, který jsme lapidárně nazvali
NA TAPETĚ. Proč tohle vše máte dnes „na tapetě“? Těch důvodů je
několik: naše tapety dnes najdete na stovkách kilometrů stěn, jsou
jimi dekorované hotely, restaurace, obchody a samozřejmě tisíce
bytů a rodinných domů.

Za tři desítky let značky VAVEX
jsme spolupracovali se stovkami
architektů, interiérových designérů
a dodavatelů. Vymysleli jsme
a realizovali tisíce vzorů a vyrobíme
statisíce metrů tapet ročně.
To vše jsou čísla, kterými se jako jediný výrobce tapet v České
republice můžeme právem chlubit. A za těmito čísly stojí práce
celého týmu VAVEX, pečlivá příprava a znalosti…
Prostě vše, co NA TAPETĚ potřebujete.
Než si váš vysněný dekor najde cestu na vaši zeď (nebo strop),
urazí u nás ve VAVEXu dlouhou cestu. To je i jedno z témat,
které v tomto časopisu představujeme.
Přeji si, abyste NA TAPETĚ každé tři měsíce s radostí
četli a nacházeli v něm inspiraci. Protože se stejnou
radostí my tento časopis připravujeme.

Václav
Velát
zakladatel firmy
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Vážení čtenáři,

N A Š E P R É M I OV É Z N A Č KY

Grandeco je jedním z nejvýznamnějších výrobců vinyv Belgii. V devadesátých letech jako jedni z prvních vyměnili textilní tapety za vinylové. Strategický tah je dostal na
přední světové příčky. Za rok vyrobí 12 a půl miliónů rolí
tapet a dodávají je do více než 80 zemí. Grandeco je zárukou kvality a patří mezi naše opravdu oblíbené výrobce.

Vliesová tapeta na zeď, NF3501, Natural Forest

Prohlédněte si naše favority mezi tapetami Grandeco.

Vliesová tapeta na zeď, CE3109, Aurora 2022

Vliesová tapeta na zeď PP3601, Perspectives

Vliesová tapeta na zeď MY2201

Vliesová obrazová tapeta CE6001, 212 x 280 cm, Aurora 2022

lových tapet. Jejich historie se začala psát již roku 1978

G R A ND ECO

Dětská vliesová tapeta na zeď 399043, Mini Me

má velice dlouhou tradici. První obchod si naproti královskému paláci
v Haagu otevřela Anna Eijffinger již
v roce 1875. Anna byla skvělou obchodnicí a dokázala vybudovat značku tapet, které důvěřovala hlavně
vyšší (a bohatá) společnost. První
zákazníci značky Eijffinger si potrpěli
pety zdobí nejednu vilu nebo hotel.
Eijffinger udávají celosvětové trendy
tapet, ať už se jedná o jejich tematické kolekce či inovativní technologie
digitálního tisku.

Vliesová tapeta na zeď 377001, Stripes+

Vliesová tapeta na zeď, 300144, Pip Studio 5

na luxus. Výběrové a exkluzivní ta-

Vliesová tapeta na zeď 395801, Shapes, Bold

Vliesová tapeta na zeď 394554, Blocks, Topaz

E IJF FIN GER

Nizozemský výrobce tapet Eijffinger

Lidé měli potřebu zkrášlovat si stěny svých obydlí od nepaměti. Ať už to byly
pravěké malby na stěnách jeskyň, vytesané hieroglyfy zdobící egyptské chrámy
nebo orientální dlaždicové mozaiky v palácích sultánů. Tapety ovšem pochází
ještě z větší dálky. Kde se vzaly a jaká byla jejich cesta na stěny českých domácností, kanceláří a hotelů?

V květnu roku 2020 tomu bylo 30 let od vzniku
naší firmy Vavex. 30 let, 10 950 dní nebo 262 800
hodin. Jsme opravdu rádi, že jste tu s námi a žijete náš příběh. Největší radostí nám je, že za tři
dekády našeho fungování jsme pomohli nespočítaně lidem dotvořit jejich dům či byt na místo,
které mohou nazývat domovem.

Z dálného východu k sultánům
až do ložnice Jindřicha VIII.

O tapetách víme vše!
Na první pohled tapeta vypadá jen jako dekorativní papír na zeď. I během našeho fungování jsme
se setkali s názory, že tapety nejsou přece žádná věda. Možná i díky tomu, že tapety bereme jako
umění, jsme dnes českou špičkou. Svět tapet je rozmanitý a stejně taková byla i naše cesta. Začali
jsme s málem, ovšem brzy jsme zastupovali první zahraniční firmy na tuzemském trhu. Otevřeli
jsme vlastní obchodní síť, začali dodávat do řetězců. Vše vedlo ke splnění našeho snu – otevření
první továrny Vavex v Teplicích.
Naše vlastní továrna nám dala svobodu tvořit a rozvíjet nabídku tapet ještě více, než tomu bylo
doposud. Neustále pracujeme na nových technologiích a vzorech, díky kterým můžeme vyrábět
i exkluzivní a luxusní kolekce. České tapety Vavex se časem rozutekly do celého světa a dnes zdobí
zdi nejednoho zahraničního hotelu či vily.

Skvělé tapety od skvělých lidí
Úspěch našich tapet stojí hlavně na lidech, kteří se rozhodli spojit svůj život
s Vavexem. Naši zaměstnanci jsou bez
nadsázky odhodlaní profesionálové.
Někteří kolegové jsou tu s námi dokonce od samého začátku! Jsme hrdí, že
průměrná doba strávená ve Vavexu je
12 let. Skvělý kolektiv lidí, kteří vkládají
do Vavexu své srdce. Hrdě můžeme říct,
že ačkoliv náš nepojí příbuzenské poměry, jsme rodinná firma.
Děkujeme!
Zaměstnanci na setkání se zákazníky

Posunutá sláva
Kvůli okolnostem roku 2020 jsme oslavy museli odložit. Kdy se budeme moct všichni bezpečně sejít a oslavit tři dekády Vavexu je zatím ve hvězdách, ale není netřeba klesat na mysli. My ve Vavexu,
totiž slavíme každý den. Vavex je důkazem, že i na první pohled nereálné sny se mohou plnit.
Chce to jen čas, píli a ten správný tým lidí.

Kde se vzaly tapety?

První tapety bychom na evropském kontinentu hledali marně. Vznikly totiž v daleké
Číně a to již 200 let před naším letopočtem. V Číně totiž vznikl i první papír a netrvalo
příliš dlouho, než ho začali využívat pro dekoraci interiérů. Tajemství výroby zůstalo ale
poměrně dlouho zachováno. Umění výroby papíru a tapet se přes čínské dělníky rozšířilo na Blízký východ až během 8. století.
Původní lněná vlákna arabští vynálezci nahradili dřevem a bambusem a vznikl jemnější a o hodně kvalitnější papír. Do Evropy se tapety rozšířily v následujících stoletích.
Nejstarší evropská tapeta dnešní podoby je k vidění v anglické Cambridge a pochází
z roku 1509. Anglický původ není náhodou. Po vyostření vztahů a přerušení obchodních cest mezi Jindřichem VIII a zbytkem katolické Evropy, nemohla již anglická šlechta
nakupovat toliko oblíbené gobelíny. Náhradou byly právě papírové tapety a Velká
Británie se stala jedním z nejvýznamnějších center výroby tapet na světě.

Francouzská elegance a šmrnc
Papírové a novější vzorované tapety si oblíbil i britský velvyslanec a vyzdobil jimi své
sídlo ve Francii. Ty se Francouzům opravdu zalíbily, dokonce převzali pomyslné první
místo v tapetové produkci. O rozkvět tapet se postarala hlavně rodina Papillonů. Založili
první továrnu a začali používat tiskové bloky pro tisk opakovaných vzorů.

A jak to bylo u nás?
V Čechách tapetový boom nastal až
v 19. století a tapety se staly jednou
z nejpopulárnějších potřeb pro domácnost. Dvacáté století, zejména éra socialismu, je s tapetami přímo spojeno.
Umíte si představit tehdejší panelákový
byt bez tapet? Bohužel právě použití
těchto tapet v rámci výstavby komunistických, panelákových sídlišť v padesátých a šedesátých letech je jeden
z důvodů značné neoblíbenosti tapet
budoucími generacemi.

Tapety se začaly nahrazovat malbou
a úpadek popularity tapet se podařilo zastavit až díky novému materiálu
z netkané textilie, která umožnila lepší
aplikaci tapet na stěny a mnohem jednodušší strhávání tapet. Právě díky těmto
vliesovým tapetám jsou tapety opět
žhavým zbožím!

H ISTORIE TAPE TOVÁ NÍ

VAVEX je tu s vámi už 30 let

se Zdeňkem Hrabovským
– tiskařem z naší firmy

To je různé. Asi nejčastěji vyráběnými tapetami jsou motivy cihly
a dřeva, které stále vyrábíme v tisícových sériích. Také obyčejné
jednobarevné tapety vyrábíme velmi často a ve velkých sériích. Tzv.
designové tapety, velmi často s geometrickými motivy, vyrábíme
v menších sériích, ale o to víc je práce zajímavá a mám z ní radost.

Co stojí za kvalitně vyrobenou tapetou?
Jistě existují méně kvalitní a dovážené napodobeniny.

Jaké technologie výroby tapet existují
a jaké používáte?

Základem každé tapety je používaný materiál – papír a barvy. V poslední době je velký důraz kladen na ekologii a udržitelný rozvoj. Jak
jsem již zmínil, na papírové tapety používáme většinou již hotový duplexový materiál o plošné hmotnosti 150 g/m2. S certifikátem FSC, to
znamená, že papír nebyl těžen v pralesích Afriky nebo Jižní Ameriky.
Na výrobu tapet používáme vodou ředitelné barvy, se kterými nedochází ke znečišťování ovzduší.

Způsobů výroby tapet existuje celá řada. Určitě mezi ně patří například Flexo tisk či rotační sítotisk, ale my jsme rádi, že zde, v továrně
v Teplicích, používáme rotační hlubotisk. Sice se jedná o nejnáročnější technologii z hlediska přípravy tiskových šablon – ocelových
válců, ale výsledný efekt zaručuje dosažení nejjemnějších detailů.
Finální úprava tapet je zajištěna na razicí a stáčecí lince, kde jsme
v minulosti pociťovali absenci teplé ražby. V současné době se nám
však daří připravovat velmi pěkný plastický povrch tapety, a to pomocí napěňovacích barev. Už se těším na výrobu první kolekce
touto technikou.

Jak se výroba tapet změnila v čase?
Vidíte vy nějaký posun?
Na začátku výroby, v 90 letech minulého století, jsme vyráběli série tapet i po dvou až třech tisících
rolí od jednoho vzoru. To jsme vyráběli hlavně pro státy bývalého
Sovětského svazu a později pro zákazníky ve Velké Británii. Tyto doby
jsou již pryč a dnes vyrábíme série
i pouze po 100 rolích. Dříve jsme
také tiskli na papírové materiály, vyráběli jsme si své vlastní duplexové
tapety. Dnes již na výrobu papírových tapet kupujeme většinou hotový duplexový materiál, ale stále
častěji se tapety vyrábí na vliesovém
materiálu.

Jak jste se k práci tiskaře tapet dostal
a jak dlouho ve Vavexu pracujete?

Zdeněk Hrabovský

Vyučil jsem se na kuchaře. Nejdříve jsem dělal kuchaře na horách, ale
restaurace změnila majitele a já musel o dům dál. Začínal jsem jako kotelník v Západočeských papírnách, ale brzy jsem přešel k tisku. Začínal
jsem na jednobarevném stroji, až jsem se vypracoval na šesti barevný
hlubotisk, kde jsem dodnes. Ve Vavexu pracuji už od roku 1997!

L IDÉ Z VAVEXU

Rozhovor

Co se nejčastěji tiskne? Motivy rostlin,
imitace kamenů nebo něco úplně jiného?

Jak se vyrábí
naše tapety?

Než se tapeta dostane k zákazníkovi,
je před ní dlouhá cesta. Ta začíná
prací designéra, který připravuje vzor.
K tomu potřebují znát nadčasové klasiky, nové světové trendy, ale i bílá
místa na trhu. Designéři ladí barvy,
vzory, ale i materiály. Většina tapet
je papírových, ale oblíbené jsou i tapety z netkaných vláken nebo jejich
kombinace. Designéři tvoří opravdu
velkou spoustu návrhů, do kolekcí
a další fáze výroby ovšem míří jen ty
nejlepší z nejlepších.
Už při samotném návrhu je třeba
rozkreslit vzory do jednotlivých barev. Při tisku má totiž každá barva
svůj hlubotiskový válec, který se vyrábí ve specializovaných firmách. Po
dodání válců už můžeme založit papír do stroje, namíchat barvy a začít
tisknout.
Náš razící stroj Rotomec může najednou tisknout až 8 barev. Papír
probíhá pod jednotlivým válci, kdy
každý nanáší svou barvu. Barva se
po nanesení okamžitě suší ve sušící
komoře.

Kvalitu tisku a soutisk jednotlivých
barev sledují nepřetržitě digitální
kamery. Správný soutisk barev je
právě jedna z nejnáročnějších částí
výroby tapet. Jen tak může vzniknout požadovaná barva a přesný
odstín. Kamery jsou schopné odhalit i odchylky, které lidské oko vůbec
nezaznamená.
Když je vzor natištěn, ořízneme
okraje tapet, na kterých jsou tiskové
značky potřebné ke správnému soutisku a tapety míří do dalšího patra
naší továrny. Zde máme lepící a stáčení linku. Potištěná tapeta je zde
slepena s papírovým nebo vliesovým podkladem a z nekončící tapety
se stává precizně zabalená role se
správnou délkou a šířkou. Posledním
krokem před tím, než se tapeta
může vydat do světa, je ochranný
obal a etiketa. To proto, aby kvalitní
tapety Vavex byly na první pohled
poznat.
Tapety expedujeme do všech koutů
České republiky, ale i do celého světa.
Tapety míří k designérům, architektům či přímo do prodejen, kde čekají
na své zákazníky.

Ve Vavexu umíme vyrobit i zakázkové

Chcete tapetu
s vlastním
motivem?

tapety na míru. Ty se netisknou přes
hlubotiskové válce, ale používá se
zde digitální tisk. Jsme schopni vyrobit prakticky jakoukoliv velikost, a to
s libovolným motivem. Chcete vědět
o digitálním tisku tapet více?
Otočte na další stranu!

Vzpomínáte rádi na západy slunce z poslední dovolené? Chcete mít své blízké
stále nablízku? Řešením jsou fototapety vyrobené na zakázku! Jejich příprava
je jednoduchá a velmi rychlá. Přečtěte si jaké jsou vaše možnosti a co všechno
musíte udělat před tím, než si vaši vlastní originální tapetu nalepíte na zeď.

Fotografie ze svatby
nebo oblíbeného místa
Prvním krokem je výběr samotného motivu. Fotografie musí být dostatečně kvalitní, to
znamená tzv. 150 až 300 DPI. Pokud si nejste jistí a nevíte co DPI znamená, nevadí. Rádi
Vám poradíme a doporučíme případné další možnosti. Pro ten nejlepší výsledek potřebujete znát i přesné rozměry požadované tapety (šířku a výšku). Po zaslání rozměrů
a tiskových dat se grafik věnuje zpracování tapet na tiskové pruhy. Širší tapety se totiž
tisknou v pruzích (70, 100 nebo 125 centimetrů), které se následně skládají.

Vliesová obrazová tapeta Landscape A41901, 159 x 280 cm

Ekologický a zdraví neškodný tisk
Obrazové tapety (fototapety), ale i klasické tapety v pruzích tiskneme na moderní a ekologické latexové tiskárně. Latexový tisk používá speciální inkousty, které neobsahují
žádná prchavá rozpouštědla ani jiné nebezpečné látky znečišťující ovzduší. Latexový
tisk je ekologický a nezatěžuje vzduch v interiérech. Tapety nijak nezapáchají, mají živé
a výrazné barvy, které jsou navíc stálé. Kromě toho jsou i voděodolné a můžete je omývat navlhčeným hadříkem.

Už máte v hlavě svůj vlastní nápad?
Chcete si vyzkoušet, jaké to je být designérem tapet?
Pošlete svůj návrh našemu grafikovi Petrovi
na petr.havrlik@vavex.cz nebo nám zavolejte na 606 584 733.

Ukázkový ceník výroby tapet na zakázku najdete na www.vavex.cz

Kolekce
WII-for

Wll-For je kolekce luxusních a zároveň ekologických vliesových tapet. Celá kolekce má široký výběr vzorů odkazující na klasické dekory, chic eleganci a stejně tak i na moderní a současný svěží
styl. Najdete zde vzory vhodné do interiérů, které
mají připomínat aristokratické pokoje, ale i tapety
se vzorem oprýskaných obkladových desek s industriálním nádechem. Samozřejmě nechybí ani
oblíbené květinové či geometrické motivy. Jedná
se o unikátní kolekci, tapety jsou vyrobeny precizními a nejmodernějšími technologiemi. Tapety
z kolekce WII-For se stanou výrazným a luxusním
prvkem každého interiéru.

N A ŠE KOL EKCE TA PE T

Originální
tapety na míru
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Geometry

Vítejte v ráji květin,
stromů a zvířat.

Nejste zrovna na květiny?
Geometrické vzory ve
všech možných barevných
kombinacích spolu
s jednobarevnými podklady
Vás určitě při přeměně vašeho
interiéru uspokojí.

Ponořte se do hlubin džungle
a nechte se inspirovat matkou
přírodou.

Texture
VAVEX 2022

Potřebujete tapetu, ale velké
motivy se vám nehodí? Nevadí!

Nemáte jasnou představu
o tom, co vlastně do svého
interiéru potřebujete?

Právě pro vás je určena kolekce Texture.
Kolekce složená z jednobarevných
podkladových tapet s jemnými
texturami či strukturálními motivy.

Kolekce Vavex 2022 je právě pro
Vás. Jedinečný mix tapet všech
vzorů od květinových, rostlinných,
geometrických až po dřeva, dlažby,
cihly a kameny. Věřte, že najdete
tapetu, která Vás zaujme.

Další motivy najdete na www.vavex.cz

N A ŠE KOL EKCE TA PE T

Botanica

Millenium

Vliesová tapeta 20-208 Delight

Lions

Tapety použité v hotelech musí splňovat nejpřísnější technické požadavky. Mezi ně patří například odolnost proti nárazům nebo požární bezpečnost, která je ošetřena certifikáty. V neposlední řadě by
hotelové tapety měly být omyvatelné pro snadnou údržbu.

Vinylová tapeta 9506 Avon Velvet Red, Len-Tex

Green Paradise

Běžné tapety, ať již vinylové nebo vliesové, tyto zvýšená nároky nesplňují. Vliesové tapety nejsou odolné proti otěru a běžné vinylové nejsou vhodné z protipožárních důvodů. Pro hotely jsou určené
speciální tapety se zvláštní vrstvou, která vykazuje dobré vlastnosti
proti poškození a zároveň je nehořlavá.
Často tyto tapety nazýváme jako „kontraktační tapety“. To proto, že
se vyrábějí na zakázku, přímo pro daný projekt, jako například pro
hotel, ale i administrativní prostory či nemocnice. Americká firma
Lentex, kterou Vavex ve střední Evropě zastupuje, zvolila pro tyto
tapety textilní podklad s nánosem vinylu bez ftalátu. Výroba těchto
tapet na zakázku je vhodná pro plochy od 1000 m2. Použití těchto kontraktačních tapet je v hotelových řetězcích typu Hilton, Hyatt
apod. naprostou nezbytností.
Naše hotelové tapety dnes můžete vidět například v Karlových Varech, a to ve wellness hotelu Green Paradise nebo hotelu Millenium.
Pěkné tapety na vás čekají i v hotelu Lions v Nesuchyni.

NA Š E PRÁCE

Vinylová tapeta č. 755042, Premium

Tapety
do hotelů

Jsou veletrhy
mrtvé?

Navštivte nás
v Teplicích!

Aneb proč nejsme na Heimtextil 2021

Adresa pobočky:

Heimtextil je největší světová přehlídka výrobců a prodejců bytového textilu a ani tapety na tomto veletrhu nesmí chybět. Heimtextil
se obvykle koná každoročně začátkem ledna, a to v Německu ve
Frankfurtu nad Mohanem. Všichni výrobci zde představují své nejnovější a nejlepší kolekce. Rozměry jednotlivých stánků dosahují až
3 tisíc m2! Vavex se tohoto veletrhu účastnil pravidelně téměř 20 let
a většinu našich zahraničních dodavatelů jsme našli právě zde.

Stanová 2, Teplice 415 01

Poslední dva až tři roky se velikost
stánků snižovala, a někteří z výrobců volili jiný způsob kontaktu
se zákazníky a veletrhu se již neúčastnili. Dle posledních informací
se více než polovina hlavních světových výrobců veletrhu v roce
2021 účastnit nebude. Jedním
z důvodů je bezesporu i nejistota
ohledně současné situace s onemocněním COVID-19 (veletrh se
už stačil přesunout z ledna na
květen 2021).

Chcete zjistit, co všechno potřebujete k úspěšnému zkrášlení vašeho domova?

Hlavní faktorem ale zůstává podíl postupující globalizace a přesun
obchodu s tapetami do virtuálního prostoru e-commerce. Proto
i my, jsme se rozhodli neúčastnit. Energii vložíme naopak do veletrhu Maison&Objet v Paříži, který se má konat koncem ledna roku
2021. Maison&Objet navštěvují hlavně architekti a designéři a my
doufáme, že naše výběrové luxusní tapety najdou své vytoužené
zákazníky.
Na viděnou v Paříži!

Teplice

Po–Pá: 8.00–17.00 h
So:

Praha
Příbram

Ostrava

8.30–12.00 h

tel.: 777 004 024 (Dagmar Haasová)
e-mail: teplice@vavex.cz

Prodejna ve Stanové ulici v Teplicích je tady pro vás.
Naše teplická Vavex prodejna je opravdu
oblíbená. Najdete zde širokou nabídku tapet, ale i koberců, lin, stropnic a lišt. Prodejnu najdete přímo v našem výrobním
areálu, kde se nachází jediná česká továrna tapet. Do prodejny v Teplicích mají
Vavex tapety tedy opravdu krátkou cestu.
Kromě našich vlastních, zde najdete ty nejlepší importované tapety z celého světa.

PRODEJNY VAVEX
Příbram

Praha

Dělostřelecká 330, Příbram 261 01
Otevírací doba: Po–Pá: 7.00–18.00, So: 8.00–12.00
tel: 777 004 018
e-mail: balonka@vavex.cz

Na Hrobci 2034/7, Praha 2-Nové Město 128 00
Otevírací doba: Po–Pá: 10.00–18.00, So: 10.00–13.00
tel.: 777 004 015
e-mail: praha@vavex.cz

Teplice

Ostrava

Stanová 2, Teplice 415 01
Otevírací doba: Po–Pá: 8.00–17.00, So: 8.30–12.00
tel.: 777 004 024
e-mail: teplice@vavex.cz

Přívozská 899/22 Moravská Ostrava 702 00
Otevírací doba: Po–Pá: 9.00–17.00
tel.: 777 004 037
e-mail: ostrava@vavex.cz

PARTNERSKÉ PRODEJNY
Top styl interier s. r. o. (Brno)

Jakodesign (Mladá Boleslav)

Údolní 608/41, Brno-střed 602 00
Otevírací doba: Po–Pá: 10.00–12.00, 13.00–18.00
tel.: +420 542 210 628
e-mail: p.brno@topstylinterier.cz

Železná 159, Mladá Boleslav, 293 01
Otevírací doba: Po–Čt: 8.30–16.00, Pá: 8.30–13.00
tel: +420 604 455 685
e-mail: studio@jakodesign.cz

Dekoratérské studio Girlanda (Hradec Králové)

Styl u podloubí (Tábor)

třída Karla IV. 689, 500 02, Hradec Králové 2
Otevírací doba: Po–Pá: 10.00–16.00
tel.: +420 495 510 199
e-mail: info@girlanda.cz

Pražská 155, 390 01 Tábor
Otevírací doba: Po–Pá: 11.00–16.00, So: 8.30–13.00
tel.: +420 602 207 928
e-mail: info@stylupodloubi.cz

Barvy a laky ML, s.r.o. (Mariánské Lázně)

Houšková Interiéry (České Budějovice)

Plzeňská 848/30a, 353 01 Mariánské Lázně
Otevírací doba: Po–Pá: 7.00–17.00, So: 8.00–12.00
tel.: +420 603 862 842
e-mail: studiobarev@seznam.cz

Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice
Otevírací doba: Po, Čt, Pá: otevřeno – volat předem,
Út–St: 9.00–17.00
tel.: +420 777 126 249

VAVEX – NA TAPETĚ.
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Kolekce:
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