3D PANEL BY “WALL STORY”
3- DIMENSIONAL I EASY DIY I LIGHT WEIGHT I NATURAL PLANT FIBRES

WHAT IS WALL STORY
Produk WALL STORY merupakan merupakan produk dekorasi rumah dan interior pertama di Indonesia yang
ramah lingkungan; panel dinding dengan konsep baru untuk medekorasi hiasan dinding maupun ceiling
(langit-langit) ruangan Anda dengan bahan berkualitas.
WALL STORY memberikan dimensi ekstra untuk dinding ruangan Anda sehingga tampak indah dan modern, baik
untuk proyek perumahan dan komersial: hotel, lobi kantor, gerai ritel, restoran, pameran dagang dan banyak lagi.
Panel dinding WALL STORY memiliki beragam bentuk, gaya, pola, tekstur, dan warna. Mereka dapat dicat
dengan warna apa pun sesuai selera pilihan Anda, ringan dan mudah untuk dipasang. Panel dinding WALL
STORY mudah dibersihkan dan dirawat serta memberikan sentuhan mewah pada ruang dinding interior Anda
dengan harga yang wajar.

PRODUCTS ADVANTAGES
- INNOVATIVE PRODUCTS
Produk Wall Story merupakan inovasi modern untuk desain ruangan Anda, yang membuat ruangan Anda
tampak elegan dan mewah. Alasan lain bahwa panel dinding bertekstur ini memungkinkan Anda untuk
membuat semua jenis interior yang unik dan bertema.
- DURABLE AND LONG LASTING
Produk Wall Story sangat tahan lama dan koko. Panel ini tidak akan penyok atau rusak jika terkena kondisi
cuaca buruk atau jika ditangani secara kasar. Fitur panel dinding modern yang tahan lama ini menjadikannya
investasi yang sangat baik untuk makeover rumah.
- EASY INSTALLATION
Salah satu alasan mengapa produk Wall Story adalah pilihan terbaik untuk makeover rumah adalah bahwa
proses pemasangan panel sangat mudah dan sederhana. Sementara panel dari bahan yang berbeda
memiliki proses instalasi yang lebih rumit, instalasi itu sendiri dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
- ECO FRIENDLY
Produk Wall Story terbuat dari bahan alami serat tanaman, yaitu serat bambu dan serat tebu, sehingga
ramah lingkungan.

WHY CHOOSE WALL STORY
Ada banyak produk dekorasi interior yang dipakai, tetapi tidak banyak yang mementingkan material produk
ramah lingkungan. Dengan menggunakan bahan baku alami untuk membuat panel dinding ini, tidak hanya
mereka sangat kuat, mereka juga mudah dipasang, tanpa perlu bantuan profesional. Ada banyak desain berbeda
untuk dipilih, dan meskipun panel WALL STORY berwarna putih bersih, mereka dapat dicat untuk menyatu dengan
dekorasi apa pun. Itulah fleksibilitas dari panel dinding WALL STORY, sehingga ideal untuk sebagian besar
ruangan di rumah dan tempat kerja.

RECYCLED MATERIAL
Bahan baku yang digunakan untuk produksi Panel Dinding WALL STORY adalah residu berserat yang tersisa
setelah batang tebu dihancurkan untuk mengekstrak jusnya. Oleh karena itu, kami dapat mengklaim bahwa residu
berserat yang digunakan sebagai bahan baku ini 100% didaur ulang. Bagasse, sebagai residu tebu, adalah
salah satu sumber paling mudah diproduksi di dunia karena tebu dapat dipanen hingga 3 kali setahun. Residunya
tidak memiliki kegunaan lain sehingga Panel Dinding WALL STORY merupakan 100% hasil daur ulang dari
produk limbah alami!
Total panen di seluruh dunia lebih dari 1,2 miliar metrik ton per tahun. 3 ton tebu sama dengan 1 ton ampas tebu.
Bahan baku Panel Dinding 3D WallArt, ampas tebu, juga dapat dibuat kompos dan karenanya 100% dapat
terurai secara hayati pada akhir siklus hidupnya. Dengan menggunakan kembali limbah produksi tebu alih-alih
membakarnya, kita dapat mengatakan itu adalah produk yang benar-benar ramah lingkungan! Panel dinding
dekoratif sangat terkenal sebagai produk cradle to cradle dan kami bangga akan hal itu!

WALL STORY AS A CRADLE TO CRADLE PRODUCT
Bahan baku yang digunakan untuk produksi Panel Dinding WALL STORY adalah residu berserat yang tersisa
setelah batang tebu dihancurkan untuk mengekstrak jusnya. Oleh karena itu, kami dapat mengklaim bahwa residu
berserat yang digunakan sebagai bahan baku ini 100% didaur ulang. Bagasse, sebagai residu tebu, adalah
salah satu sumber paling mudah diproduksi di dunia karena tebu dapat dipanen hingga 3 kali setahun. Residunya
tidak memiliki kegunaan lain sehingga Panel Dinding WALL STORY merupakan 100% hasil daur ulang dari
produk limbah alami!
Total panen di seluruh dunia lebih dari 1,2 miliar metrik ton per tahun. 3 ton tebu sama dengan 1 ton ampas tebu.
Bahan baku Panel Dinding 3D WallArt, ampas tebu, juga dapat dibuat kompos dan karenanya 100% dapat
terurai secara hayati pada akhir siklus hidupnya. Dengan menggunakan kembali limbah produksi tebu alih-alih
membakarnya, kita dapat mengatakan itu adalah produk yang benar-benar ramah lingkungan! Panel dinding
dekoratif sangat terkenal sebagai produk cradle to cradle dan kami bangga akan hal itu!

Constituent Material
Size tolerance
Surface
Cutting edge
Colour
Density
Temperature resistance
Certificate Quality
Safety Report
Flammability class

: Plant Fiber (Bamboo Fiber and Sugar Cane Fiber)
: +/- 0.5mm tolerance sideway per 500mm and +/- 0.7mm diagonal
: smooth without cracks
: 90 degres with +/- 0.
: Primitive Colour
: Approx 1200gr / m2
: 60oC
: SGS ; IS0 9001 :2008
: According to EN15102:2007 + A1:2011
: Class C

SPECIFIC PROPERTIES
1. Model Size 300 x 300 mm
Length of Panel
Width of Panel
Thickness of Panel
Weight

: 300 mm
: 300 mm
: 1.5 mm - 1.8mm
: 100 gr (TOLERANCE + 10gr)

3. Model Size 625 x 800 mm
Length of Panel
Width of Panel
Thickness of Panel
Weight

: 800 mm
: 625 mm
: 1.5 mm - 1.8mm
: 580 gr (TOLERANCE + 10gr)

2. Model Size 500 x 500 mm
Length of Panel
Width of Panel
Thickness of Panel
Weight

: 500 mm
: 500 mm
: 1.5 mm - 1.8mm
: 275 gr (TOLERANCE + 10gr)

4. Model Size 1000 x 1000 mm
Length of Panel
Width of Panel
Thickness of Panel
Weight

: 1000 mm
: 1000 mm
: 1.5 mm - 1.8mm
: 1200 gr (TOLERANCE + 10gr)

