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Dekorativní čalouněné 
nástěnné panely

Standard Collections



Útulné a klidné 
prostředí vytvořené  
speciálně pro vás
Zařizujete si byt nebo dům? 
Chcete vytvořit útulný a funkční  
prostor, který bude odpovídat vašim  
individuálním potřebám? 
Dekorativní nástěnné panely mollis®  
představují originální a zcela praktické 
řešení pro váš interiér!
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Abychom vyhověli dynamickým potřebám moderního 
interiéru, vytvořili jsme inovativní řadu výrobků –  
dekorativní čalouněné nástěnné panely mollis®. 
Základním účelem řady mollis® je povrchová úprava  
a alternativa k měkkým dekoracím stěn.
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Nová řada výrobků určených  
pro jakýkoliv prostor,  
které si zákazníci jednoduše  
namontují sami

Řada výrobků mollis® se skládá z moderních dekorativních panelů,  
které jsou nabízeny v několika tvarech a rozměrech.  
Čalouněné vzory na stěně dodávají interiéru útulný vzhled  
a vytváří jedinečný barevný design s 3D efektem.
Výrobky	mollis®	jsou	detailně	propracované	a	esteticky	dokonalé.	 
Jsou	vyráběny	z	vysoce	kvalitních	materiálů	dodávaných	certifikovanými	výrobci.
Každá	řada	čalouněných	panelů	mollis®	je	doplněna	vložkou	obsahující	základní	
informace	o	řadě	a	návod	k	montáži.

Speciálně vybrané  
látky ve	třech	 

strukturách	a	více	 
než	deset	módních	barev

Dokonalá povrchová  
úprava detailů a rohů

Výplň vhodné hustoty, 
která se skládá  

z husté a flexibilní  
polyuretanové pěny,  
poskytuje	ideální	tvar	

pevné	tloušťky	a	zajišťuje	
dobré	akustické	a	tepelné	

izolační	vlastnosti.

Vysoká rozměrová  
přesnost  
umožňuje	přesné	 
uspořádání	vzoru	 
bez	spojování	 
bez	ohledu	na	tvar	 
panelu	v	dané	řadě

Díky nízké hmotnosti 
komponentů  
není	problém	je	volně	
nainstalovat	i	na	velmi	
tenké	stěny	o	tloušťce	 
od	10	mm.
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Bezpečné a praktické řešení 
vhodné pro rodinu 

Mnoho	 
konfigurací

Namontovat	
dokážete	sami

Zvuková	
izolace

Izolace	stěn

Dodatečné	
příslušenství

Bohatá	nabídka	
barev

Jednoduchá	a	
rychlá	montáž

Snadné	
čištění

Voděodolný	
povrch

Ekologické	materiály Vhodné	 
pro	prostory,	
kde	žijí	zvířata

Příjemné	 
na	dotek

Předem	
připravené	
šablony

Rozměrová	
přesnost
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Jednoduchá,	ale	velmi	robustní	
struktura	panelů	blokuje	proudění	
studeného	vzduchu	do	interiéru. 
Desky	MDF,	vhodná	tloušťka	 
a	hustota	polyuretanové	pěny	 
a	vysoce	kvalitní	látky	zaručují	 
uspokojivý	izolační	účinek.

Interiér	Zdroj 
chladu Stěna	

Bohatost	vzorů	a	formátů	 
panelů	mollis®	umožňuje	kreativní	
a	praktickou	ochranu	jakéhokoliv	
typu	stěny	–	ať	už	se	jedná	o	cihly,	
sádrokarton	nebo	beton.

Estetická ochrana  
proti chladným stěnám
Znáte ten nepříjemný pocit, když si opřete ruku  
nebo záda o chladnou stěnu? 
Panely mollis® vytvoří jedinečnou atmosféru vašeho domova  
a zároveň vás díky nim už nebudou stěny studit.
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Výrobky	mollis®	tlumí	 
zvuky	přicházející	zvenčí	 
a	nepříjemnou	ozvěnu.

Stěna		

Odchýlení

Zdroj 
hluku

Odchýlení	

Snížení	hlasitosti	zvuků,	 
hluku	a	ozvěny	až	o	70	%	

Čalouněné	panely	mollis®	představují	ideální	řešení	pro	povrchovou	úpravu	 
dětského	pokoje.	Originální	design,	materiály	příjemné	na	dotek	a	měkká	 
struktura	umožní	vašemu	dítěti	bezpečně	si	hrát	a	prozkoumávat	svět	u	vás	
doma!

 

Studie potvrdily, že panely mollis® jsou  
schopny pohltit více než 70 % hluku a zvuků  
v místnostech,eliminují ozvěnu a ztiší prostory 
pokoje, díky čemuž se stávají velice útulnými.

Účinná zvuková 
izolace
Čalouněné panely představují absolutně  
praktické a vkusné řešení, které ozdobí a ztiší 
každou místnost, která je pro vás důležitá. 
Pohodlí, estetika a dobré užitné vlastnosti  
v jednom – co víc si můžete přát?
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Jak	se	mají	panely	správně	čistit?	
Stačí	tři	jednoduché	kroky:	 
rozlitou	kapalinu	utřete	savým	
ručníkem	a	případné	skvrny	
navlhčete	vodou	a	setřete	vlhkým	
hadříkem	a	mýdlem

Výrobky	mollis®,	to	nejsou	jen	
čalouněné	panely,	ale	také	řada	
praktických	doplňků	pro	jejich	
použití	–	montážní	lepidlo	 
a	speciální	suchý	zip.

Každodenní používání 
vždy pod kontrolou
Náš byt musí každý den čelit velkému množství drobných 
komplikací, jako jsou otisky od špinavých dětských 
ručiček, psí nebo kočičí chlupy, stopy po včerejší večeři...
Panely mollis® se každý den velmi dobře čistí. 
Stačí použít vysavač a jemně otřít kusem navlhčené  
látky nebo houbou.

Nic na tom není!

Panely	mollis®	mají	řadu	vlastností,	
které	ovlivňují	bezpečnost	použití	 
a	jejich	životnost.	 
Výraznou	vlastností	látek	M12	 
a	M20	je	jejich	inovativní	 
hydrofobnost,	tj.	inhibovaná	 
absorpce	tekutin.	Naproti	tomu	 
látky	K09,	K11	a	K13	jsou	
příkladem	látek	se	zvýšenou	 
odolností	proti	plamenům.
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Odpovědná  
a ohleduplná  
politika naší značky  
s ohledem na obaly, 
která chrání lesy 
Důslednost v oblasti ochrany životního prostředí spolu 
s vysokou kvalitou a bezpečností výrobků patří mezi 
nejvýraznější prvky naší značky.

V	rámci	zájmu	naší	společnosti	o	ochranu	životního	prostředí	
jsme	zvolili	takovou	technologii	balení	a	tisku,	která	je	optimální	
pro	životní	prostředí	a	vyznačuje	se	následujícími	vlastnostmi: 
• menší spotřeba papíru, lepidel, barev a energie 
• použití recyklovatelných materiálů

Výroba	nových	ekologických	obalů	zahrnuje	použití: 
• recyklovaného kartonu 
• surovin získaných z odpovědně řízených zdrojů (FSC®)

Každoročně zachráníme více než 1 615 stromů!

Ekologický	přístup	této	značky	
pomáhá	chránit	lesy.	 
To	ale	není	všechno.		 
Dbáme	rovněž	na	zalesňování	
nových	oblastí.	

Neustále	investujeme	do	inovací	
zaměřených	na	snižování	 
negativního	dopadu	výrobních	 
procesů	a	logistiky	na	životní	
prostředí.	
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Čalouněná stěna, kterou si 
můžete snadno vyrobit sami jen 
v několika málo krocích!
Dekorativní čalouněné panely jsou moderní a originální dekorací stěn.  
Je to rovněž velmi rychlý a účinný dekorativní postup, který zvládnete sami během několika minut.

Práci	začínáme	přípravou	nářadí	a	určením	rozměrů	povrchu,	který	chceme	zakrýt	čalouněnými	panely.	
Změříme	jeho	přesnou	výšku,	délku	a	šířku.	V	dalším	kroku	si	vybereme	kolekci	a	barvu	z	dostupné	standardní	
nabídky	mollis®.	Následně	navrhneme	požadovaný	dekor.	Poté,	co	si	vybereme	vzor,	snadno	spočítáme	
potřebný	počet	panelů,		abyste	si	koupili	jen	tolik	materiálu,	kolik	budete	potřebovat

 

														Označte	si	pracovní	pole	na	stěně.	 
														Stačí,	když	zakreslíte	jemné	linie	tužkou.	

														Připravte	si	panely	a	montážní	příslušenství	v	souladu	s	návodem.	 
														Můžete	si	vybrat	ze	dvou	jednoduchých	druhů	 
														aplikace	–	pomocí	montážního	lepidla	nebo	suchého	zipu.

														Umístěte	vybraný	vzor	na	stěnu.	

Po	dokončení	jemně	„učešte“	strukturu	 
látky	pomocí	suché	látky	nebo	kartáče,	 
abyste	docílili	ještě	lepšího	vzhledu.	 
Vše	je	hotovo!	

1.
2.
3.

KATALOG VÝROBKŮ A INSPIRACE
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Panely	mollis®	vám	poskytují	
možnost	jak	si	stylově	zařídit	 
vaši	podkrovní	ložnici.	 
Široký	výběr	tvarů	a	barev	vám	
umožní	vytvořit	jedinečnou	 
konfiguraci	ideální	pro	stěny	 
s	charakteristickým	zkosením.	
Měkké	a	na	dotek	příjemné	opěrky	
hlavy	budou	působit	útulně	i	v	jinak	
„syrových“	prostorách.	

Čalouněné	panely	mollis®	mají	dobře	promyšlené	rozměry	a	proporce,	 
což	umožňuje	snadné	plánování	jejich	montáže.	Díky	opakovatelnosti	 
a	velmi	vysoké	rozměrové	přesnosti	lze	použít	design	s	minimální	 
chybovostí.

Montáž zvládnete 
sami bez pomoci 
odborníka

Prostor vašeho domova by měl odrážet váš vkus, charakter a životní styl.  
Pouze tak se budete doma cítit příjemně. Stále větší pozornost je věnována 
funkčnosti a jedinečnému stylu našich interiérů, a proto k nim přistupujeme  
s velkou odpovědností.

Po	náročné	stavební	fázi	nebo	zásadní	rekonstrukci	přichází	čas	na	nejpříjemnější	 
část	zařizování	domova,	kterou	je	výzdoba	pokojů	a	stěn	a	dolaďování	detailů.	 
Panely	mollis®	jsou	vhodné	pro	jakýkoliv	interiér	a	dodávají	mu	jedinečný	charakter.	 
Jejich	nepochybnou	výhodou	je	snadná	montáž,	kterou	uživatel	zvládne	sám	během	
velmi	krátké	doby.	To	znamená	nejen	úsporu	času,	ale	i	peněz,	jelikož	montáž	panelů	
zvládnete	bez	pomoci	odborníka.	 
Navíc	velké	množství	variant	uspořádání	a	výběru	typů	panelů	znamená	skutečnou	
revoluci	v	designu	a	možnost	vytvořit	něco	opravdu	kreativního! 
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Neomezené možnosti  
vytvářet velmi  
originální a útulné  
interiéry a prostory
Dodejte svému salonu styl a nádech luxusu.  
Čalouněné panely mollis® omezují nepříjemné ozvěny,  
které vznikají ve velkých a otevřených prostorách,  
a zároveň jim dodávají výjimečnou eleganci a vkus.  
Chcete uvést nějaký příklad? Uspořádání tmavých  
geometrických panelů umístěných do vzoru rybí kosti.  
To je něco opravdu originálního!

Zařizujete	si	domácí	kancelář?	
Panely	tlumí	hluk	a	pomohou	vám	
vytvořit	opravdu	originální	kancelář.	
Můžete	je	uspořádat	do	zajímavého	
geometrického	vzoru	nebo	 
prostorové	sochy,	čímž	na	stěně	
vytvoříte	jemný	a	originální	 
3D	efekt.

Čalouněné	panely	mollis®	jsou	
ideální	řešení	pro	foyer	nebo	halu.	
Slouží	jako	ozdoba	i	ochrana	stěny	
u	míst	k	sezení	nebo	skříní.	 
Můžete	je	rovněž	použít	pro	
ochranu	vchodových	dveří	před	
chladem	a	hlukem	z	chodby.

KATALOG VÝROBKŮ A INSPIRACE
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Neomezené možnosti  
vytvářet velmi  
originální a útulné  
interiéry a prostory

Chcete,	aby	váš	interiér	příchozího	uchvátil	hned	při	vstupu?	 
Není	nic	snazšího.	Použijte	panely	mollis®	jako	ozdobu	chodby	 
nebo	výklenku	se	sedačkou	u	vchodu	do	domu.	 
Pohrajte	si	s	barvami	a	tvary;	staňte	se	inspirací	pro	sebe	i	ostatní!	

  

Jedním	z	nejdůležitějších	prvků	
interiéru	pro	spánek	je	stěna	 
za	postelí.	

Povrchová	úprava	stěny	v	ložnici	
nepředstavuje	pouze	pozadí	 
interiéru,	nýbrž	velice	často	 
dodává	vzhledu	místnosti	celkový	 
ráz	a	určuje	jeho	charakter.
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Stylová	černá	rybí	kost	nebo	
šachovnice	v	odstínech	šedé?	
Výrobky	značky	mollis® vám  
pomohou	vytvořit	originální	 
a	módní	interiér	přímo	šitý	 
na	míru	vaší	osobnosti.	 
Nezapomínejme	na	to,	že	ložnice	
je	místem,	kde	čerpáme	nové	
síly,	odpočíváme	a	trávíme	asi	1/3	
našeho	života.	

Ložnice
Ložnice je nejintimnějším místem každého  
domova. Není náhoda, že se snažíme o to,  
aby působila útulně a abychom se tam cítili dobře.  

Panely	mollis®	jsou	ideální	jako	účinná	dekorace	 
za	postelí,	lepí	se	přímo	na	stěnu	nebo	se	používají	 
pro	úpravu	čela	postele	v	souladu	s	původní	myšlenkou.	

KATALOG VÝROBKŮ A INSPIRACE
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Pokud	máte	rádi	béžovou	barvu	
a	chcete	originálním	způsobem	
ozdobit	pozadí	postele,	vyberte	
si	nadčasovou	a	mimořádně	
oblíbenou	(již	několik	sezón)	 
rybí	kost.	

Řadu	mollis®	ABIES	ocení	kreativní	
lidé	a	ti,	kteří	si	chtějí	ve	své	ložnici	
dopřát	trochu	luxusu.	To,	jak	velké	
množství	možností	kombinování	
vzorů	tato	kolekce	nabízí,	překvapí	 
i	zkušené	designery	interiérů.

Čalouněné	panely	mollis®	jsou	
vhodné	pro	všechny	členy	 
domácnosti	–	i	pro	vaše	zvířecí	
kamarády!	Můžete	je	použít	také	
pro	zakrytí	stěny	kolem	pelíšku	
vašeho	domácího	mazlíčka.	 
Při	správném	výběru	barvy	se	panel	
stane	klíčovým	estetickým	prvkem	
celého	interiéru.

Nabídka	mollis®	obsahuje	panely	 
dlouhé	až	90	cm!	 
To	umožňuje	vytvářet	jednoduché	
vertikální	vzory,	aniž	byste	museli	
spojovat	menší	prvky	dohromady.	
Dekorace	stěn	nebo	vytváření	zadního	
čela	postele	nebyly	nikdy	tak	snadné!

Vertikální	panely	představují	velmi	
moderní	a	elegantní	dekoraci	ložnic.
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Panely	mollis®	představují	ideální	obložení	stěny	za	dětskou	postýlkou.	
Měkká	konstrukce	chrání	dítě	před	bolestivými	pády	a	nárazy	během	
spánku	nebo	hraní.	Chrání	také	před	chladem,	protože	není	 
moc	příjemné	dotýkat	se	holé	zdi.	Pokud	ve	své	ložnici	vytváříte	dětský	
koutek,	rozhodněte	se	pro	dokonalé	panely,	které	budou	ladit	se	stylem	
celého	pokoje.

KATALOG VÝROBKŮ A INSPIRACE

Přirozené	dřevo,	skandinávský	styl,	tlumené	barvy	 
v	pokoji	třeťáka?	Vytvořte	si	interiér	dle	svého	gusta!	

Bezpečné místo 
na hraní pro děti
Dětský pokoj je v každém domově  
jedinečné místo – plné života, energie  
a radosti. Chcete pro své milované  
batole vytvořit místo, kde bude v bezpečí 
a které jej bude inspirovat? S použitím 
čalouněných panelů mollis® si vytvoříte 
pokoj svých snů! 
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Do	dětských	pokojů	si	našel	cestu	
velice	oblíbený	námořnický	styl.	
Stylová,	tmavě	modrá	a	měkká	
stěna	komínu	v	kombinaci	s	bílou,	
dřevem	a	zajímavými	detaily?	 
To	je	opravdu	originální	interiér!

Ozdobné	panely	mollis®	umožňují	
rovněž	fantastickou	povrchovou	
úpravu	mezi	palandami.

Dětský pokoj
Navrhování dětských pokojů patří v současné době 
mezi nejnáročnější úkoly v oblasti designu interiérů. 
Vzhledem k obrovskému množství stylů, trendů  
a nápadů můžete čerpat spoustu zajímavých  
inspirací z různých zdrojů. 

Panely	mollis®	lze	použít	na	obložení	téměř	jakýchkoliv	
prostor	–	od	dětského	koutku	až	po	stylový	pokoj	 
pro	teenagera.				
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Vstup
Chcete udělat fantastický první dojem hned  
při vstupu do domu? Máme pro vás řešení.  
Použijte čalouněné panely mollis®  
v hale nebo vestibulu. 

Budou	skvěle	fungovat	jako	měkká	povrchová	úprava	
na	zdi	poblíž	věšáku,	neobvyklé	uspořádání	vnitřku	šatní	
skříně	nebo	vlastnoručně	zhotovené	sedadlo	na	skříňce	
nebo	lavici	botníku.	Pokud	použijete	panely	stejného	
vzoru	i	v	jiných	místnostech,	dodáte	svému	interiéru	
jednotnost	a	styl.	
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Místo k sezení
Řešení pro domácí kuchyň nebo jídelnu, které  
je zároveň praktické i estetické? Pomocí výrobků 
mollis® můžete během chvilky zcela změnit  
vzhled židle, lavice nebo tvrdé kuchyňské stoličky.

Pokud	členové	vaší	rodiny	často	naráží	opěradlem	 
židle	do	stěny,	ochraňte	ji	proti	poškození.	 
Během	pár	vteřin	připevníte	panely	na	suchý	zip,	 
aniž	byste	přitom	poškodili	stěnu	nebo	nábytek.

Několik	panelů	přilepených	k	
dřevěnému	opěradlu	zvýší	zároveň	
vaše	pohodlí	i	estetickou	úroveň.	

Vysoká	stolička	s	měkkým	sedadlem	
vyrobeným	z	panelů	mollis®  
představuje	originální,	ekonomické	 
a	účinné	řešení.
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Díky	měkkým	panelům	mollis®  
bude	popíjení	vašich	oblíbených	
nápojů	ještě	příjemnější;	pomůže	
vám	v	tom	dobře	zabezpečený	
prostor	pod	barem.

Provozovny	služeb	jsou	v	dnešní	
době	koncipovány	velmi	různorodě,	
často	jsou	sofistikované	a	provádí	
je	designer.	Lavičky,	sedadla	 
a	stoličky	ze	surového	materiálu	
upravené	s	použitím	panelů	 
mollis®	budou	mnohem	 
pohodlnější	a	získají	zcela	nový	styl.	

Jedinečná  
atmosféra  
- prostě všude
Výrobky mollis® jsou rovněž ideální pro zařizování užitkových  
prostor, jako jsou hotely, penziony, kavárny, restaurace, hospody  
a kluby. Pokud takovou provozovnu vlastníte, můžete je zabudovat 
do stávající výzdoby.   

Čalouněné panely změní váš interiér k nepoznání – dodají i těm  
nejobyčejnějším pokojům nádech útulnosti. Dodávají pocit klidu,  
odstraňují nepříjemnou ozvěnu a pokoj díky ním bude působit  
útulněji. Můžete s nimi obložit sedadla, skříně, bar, dveře nebo stěny.
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Široké spektrum  
praktického 
použití
Možnosti využití dekorativních panelů mollis®  
jsou skutečně neomezené. Dejte průchod  
své kreativitě a naslouchejte své fantazii. 

Měkké nástěnné obrazy, to není futuristický  
design v katalozích, ale funkční, stylové a snadno  
dostupné řešení pro váš domov.  
Kombinace panelů z dané řady v několika délkách  
a různých barvách vytvoří jedinečný a originální  
dekor, který bude praktickou ozdobou vašeho 
obývacího pokoje. 
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Bach,	Janis	Joplin	nebo	Beyoncé?	Nezáleží	na	tom,	jakou	hudbu	
posloucháte.	Kvalitu	poslechu	zvýšíte	ztlumením	stěn,	čímž	odstraníte	
nepříjemné	ozvěny.	Pro	efektivní	uspořádání	místnosti	můžete	 
použít	prakticky	všechny	typy	panelů.	Každý	model	umožňuje	vytvořit	
mírně	odlišný	vizuální	efekt	při	zachování	stejných	akustických	vlastností.	

Elegantní	nadčasová	šedá	v	obýváku?	 
Jedná	se	o	v	současné	době	velmi	populární	trend,	 
který	vám	umožní	získat	pocit	klidu	a	harmonie.

Útulný koutek  
a místo pro  
odpočinek
Využijte potenciál výklenků a koutů ve vašem bytě. 
Vytvořte si ve svém domě prostor, do kterého  
se budete rádi vracet. 

Zařiďte	si	všechny	kouty	svého	bytu	a	vytvořte	si	útulné	
zákoutí,	kde	si	budete	číst,	plést	nebo	třeba	poslouchat	
svoji	oblíbenou	hudbu.	 
Vytvořte	si	své	vlastní	místo	pro	odpočinek.	 
Panely	mollis®	můžete	použít	pro	obložení	kamenných	
lavic,	vyčnívajících	nástěnných	prvků	nebo	okenních	
výklenků.	
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Chcete	svůj	obývák	večer	 
proměnit	na	domácí	kino?	 
Pro	zlepšení	akustických	vlastností	
místnosti	si	obložte	stěny	panely	 
mollis®	a	vychutnejte	si	čistý	 
a	dokonalý	zvuk	vašich	oblíbených	
filmů.	Vhodným	výběrem	odstínu	
panelů,	který	ladí	s	barvami	 
převládajícími	v	domě,	 
si	vytvoříte	jedinečný	interiér.

Domácí  
audio ráj  
pro fajn- 
šmekry
Jste milovníky dobré hudby? 
Čistý zvuk, dokonalé  
zabarvení a schopnost  
zachytit instrumentální  
tóny – s panely mollis®  
vám neunikne ani jedna 
důležitá nota a váš interiér 
získá mnohem lepší  
akustické vlastnosti.

Tmavé	výrobky	mollis®	jsou	
ideální	pro	typicky	mužské	 
a	minimalistické	interiéry,	 
kde	si	vy	sami	určujete	pravidla,	
která	zde	budou	platit.	
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Podstatou 
barevného  
uspořádání  
kolekce jsou 
ideálně nakom- 
binované palety 
barev a módní 
sezónní odstíny. 
Společným rysem výrobků mollis® je jejich  
originální barevné řešení. Pečlivě vybraná paleta  
je univerzální, nadčasová a nalezne široké  
uplatnění v různých interiérech.

Silnou	stránkou	kolekce	je	příjemná	kombinace	barev.	
Většinu	z	nich	lze	kombinovat	v	jedné	řadě.	 
I	na	míru	vytvářené	kombinace	spolu	budou	ladit. 
Tajemství	tkví	v	nakombinování	jednotlivých	barev.	 
Na	první	pohled	to	působí	„neobvykle“,	protože	jsou	
jiné	než	barevné	sady,	na	které	jsou	zákazníci	zvyklí.	
Přesvědčí	vás	však	svoji	originalitou,	překvapujícími	 
odstíny	a	drobnými	nuancemi.	 
Ve	standardní	kolekci	nabízíme	vkusné	kombinace	 
a	rovnoměrné,	hladké,	sametové	barvy

Hořčicově	žlutá,	která	byla	v	poslední	době	velmi	módní,	se	hodí	 
k	surovému	dřevu,	přírodním	doplňkům	i	univerzální	šedé	a	černé.	 
Kontrasty	zdůrazní	výrazný	styl	vaší	místnosti	a	dodají	vám	inspirativní	
energii	k	jednání.



25

Ba
rv

y
St

an
da

rd
 C

ol
le

ct
io

ns

	Čalouněné	panely	mollis® 
	se	vyznačují	vynikající	povrchovou	 
úpravou,	která	věnuje	pozornost	 
detailům,	díky	nimž	vzor	na	zdi	 
dokonale	ladí	a	je	opravdu	působivý.

Klasický	interiér	v	kombinaci	 
s	výraznou	tyrkysovou	barvou	
představuje	originální	způsob,	 
jak	změnit	charakter	klasických	 
stylizovaných	budov	s	použitím	
barev.

Milovníci	cestování	ocení	ložnici	 
v	etno-stylu.	Kombinace	béžové	 
a	námořnické	modři	dodá	celému	
interiéru	jedinečný	charakter.	 
Na	doladění	lze	použít	polštáře	 
se	vzorem	a	lesklé	detaily.	Na	druhé	
straně,	námořnická	modrá	v	moderní	
verzi	ve	formě	panelů,	které	jsou	
umístěny	nejen	vodorovně	na	stěně,	
ale	také	na	stropě,	vypadá	opravdu	
působivě.	Wow	efekt	je	zaručen!
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Celá řada možností,  
jak si můžete nakon-  
figurovat své vlastní  
architektonické řešení 
Dekorativní panely patří mezi nejmódnější řešení v oblasti  
dekorací na stěnu a strop.Výrobky mollis® nabízí širokou škálu 
tvarů a barev – od klasických čtverců a obdélníků, přes moderní 
úzké „překážky“, až po sofistikované a stylové rybí kosti.

Vyberte si vzor, který bude na vaší zdi.  
Pohrajte si s tvary a barvami a přizpůsobte rozvržení  
vašim individuálním potřebám a stylu, který se vám líbí.

Elegantní	tmavě	modrá	působí	
uklidňujícím	dojmem.	Právě	proto	
se	hodí	do	ložnice.	Hloubka	barvy	
pomůže	navodit	klidnou	atmosféru	 
a	oddělí	vás	od	vnějšího	světa.

Klasická	béžová	nebo	módní	
růžová?	Chladné,	jemné	a	lehce	
„zaprášené“	–	to	jsou	rysy	 
práškové	růžové	barvy,	která	 
je	známá	také	jako	prachově	
růžová.	Skvěle	se	s	ní	pracuje	–	
umožňuje	vytvořit	moderní	interiér	 
skandinávského	typu,	aniž	 
by	působil	„přeslazeně“.
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Při vytváření 
našich kolekcí 
jsme mysleli  
především na vás
Všechny čtyři kolekce panelů mollis® byly navrženy tak, 
aby umožňovaly libovolné uspořádání v jakémkoliv  
vzoru. Jejich rozměry jsou proporcionální a lze vybírat  
z více variant, díky čemuž se k sobě dokonale hodí  
v rámci jedné kolekce.

Rozměrová	opakovatelnost	panelů	a	dobře	promyšlená	 
velikost	prvků	umožňují	přesně	přizpůsobit	vzory	rozměrům	
stěn	v	moderní	budově	a	standardním	rozměrům	postelí.

BASIC.01

BASIC.02

ABIES

BASIC.03
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Stylová oáza 
vašeho klidu  
a pohodlí 
Geometrické vzory dodají obývacímu  
pokoji originální charakter a díky  
měkkému a na dotyk příjemnému  
povrchu bude působit útulněji.  
Čalouněné panely ozdobí a ztlumí  
každý kout vašeho domova.  
Můžete si číst, poslouchat hudbu,  
nebo jen tak odpočívat v krásném  
a příjemném prostředí. 

Kolekce	BASIC.01	obsahuje	 
tři	odpovídající	šedé	odstíny	 
se	zajímavým	nádechem	měkké	
džínoviny.	

Džínovina	je	strukturovaná	textilie	 
s	přírodním	vzhledem	a	jemnou	
strukturou.	 
Je	dodávána	v	tlumených	barvách	
s	jasným,	dvoutónovým	efektem.	 
Jejím	charakteristickým	rysem	 
je	nízká	absorpce	rozlitých	látek,	 
což	usnadňuje	její	čištění
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Precizně	upravené	prvky,	 
které	jsou	na	okrajích	dokonale	
složené,	vytvářejí	rovnoměrnou	
linii	a	harmonický	vzor.

Máte	nepohodlnou	kuchyňskou	
stoličku?	Během	pár	vteřin	 
ji	upravíte	na	měkkou	a	pohodlnou.	 
Panely	mollis®	se	připevňují	 
neuvěřitelně	jednoduše!

K09 K11 K12 M12 R81

BASIC.01
Řada mollis® BASIC.01 obsahuje čalouněné  
komponenty jednoduchých tvarů – čtverce  
a obdélníky. Dodáváme je v několika barvách  
a dvou formátech. Lze je umístit vertikálně,  
horizontálně nebo v jakékoliv kombinaci  
tvarů a barev.

K	dispozici	jsou	ve	dvou	velikostech:	30	x	30	a	60	x	30.	
Jednotlivé	prvky	řady	jsou	koncipovány	tak,	aby	vždy	
vytvářely	originální	a	sourodý	vzor	s	vysokou	rozměrovou	
přesností.

60
0 m

m

30
0 m

m

300 mm 300 mm

37 mm

Barvy	výrobků	uvedené	v	katalogu	jsou	určeny	pouze	pro	ilustraci	 
a	od	originálu	se	mohou	mírně	lišit.
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Panely	mollis®	představují	ideální	
řešení	pro	uspořádání	stěny	za	
televizí.	Jednobarevné	uspořádání	
vytvoří	nádherné	pozadí	pro	řadu	
filmových	příběhů.	Zlepší	rovněž	
kvalitu	zvuku	a	akustiku	místnosti.	

Výrobky	mollis®	jsou	navrženy	tak,	 
aby	vytvořily	optimální	kombinace	 
a	konfigurace.	Nezáleží	na	tom,	
jaký	prostor	budete	zařizovat.	 
I	když	tímto	způsobem	upravíte	 
jen	malý	kousek	zdi,	vytvoříte	
útulné	prostředí.	
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Kombinace	barev	jednoho	typu	
látky	vám	umožní	vytvořit	velmi	 
zajímavý	vizuální	efekt.	 
Geometrické	vzory	dodávají	 
prostorům	moderní	vzhled	 
a	vizuální	dynamiku.	

Sametové	měkké	panely	nemají	
sloužit	pouze	jako	dekorace,	 
ale	především	se	jedná	o	funkční	
provedení	čela	postele	v	dětském	
pokoji.	

Školní	námořní	modř	dodá	interiéru	
velmi	moderní	nádech.

Výše	jsou	uvedeny	příklady	uspořádání	panelů	z	kolekce	BASIC.01.	 
Jednoduché	geometrické	tvary	jsou	založeny	na	opakovatelnosti	formátu,	
takže	je	můžete	kombinovat	v	mnoha	různých	konfiguracích,	 
aniž	by	tyto	přitom	na	sebe	navzájem	negativně	působily
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Jemné barvy
Kolekce BASIC.02 obsahuje sametové, jemné pastelové barvy, 
které spolu v jakékoliv kombinaci působí harmonicky.  
Světle modrá a pastelově růžová jsou v dokonalém souladu  
s trendy současného interiérového designu.  
Ideální pro zařizování dětských pokojíčků, které pak budou  
útulné a opravdu okouzlující. 

Jednoduše se do nich zamilujete! 

Hustá	sametová	látka	je	velice	
měkká	a	příjemná	na	dotek.	 
Lze	ji	také	snadno	čistit	a	je	odolná	
proti	opotřebení,	což	ocení	 
zejména	rodiče	malých	dětí.	
Libovolnými	kombinacemi	růžové,	
modré	a	šedé	lze	vytvářet	 
neobvyklé	a	jemné	vzory.	
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Klasická	šedá	a	prachově	 
modrá	představují	velmi	originální	 
a	nenápadnou	kombinaci	barev,	
která	dobře	ladí	s	bílým	 
a	tmavým	dřevem.	

Panely	mollis®	představují	výrazné	
a	praktické	řešení	pro	výklenek	 
v	hale.	Nyní	se	o	ně	můžete	 
pohodlně	opřít.

R62 R80 R91

BASIC.02
Řada mollis® BASIC.02 se skládá z čalouněných 
komponentů jednoduchých tvarů – čtverců  
a trojúhelníků. K dispozici jsou ve třech barvách  
a dvou formátech. Lze je umístit vertikálně,  
horizontálně nebo v jakékoliv kombinaci tvarů  
a barev. 

Nabízíme	je	v	jedné	velikosti:	 
trojúhelníky	o	rozměrech	30	x	30	a	30	x	30. 
Jednotlivé	prvky	řady	jsou	koncipovány	tak,	aby	vždy	
vytvářely	originální	a	sourodý	vzor	s	vysokou	rozměrovou	
přesností.

30
0 m

m
30

0 m
m

Barvy	výrobků	uvedené	v	katalogu	jsou	určeny	pouze	pro	ilustraci	 
a	od	originálu	se	mohou	mírně	lišit.

37 mm

300 mm300 mm
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Světle	růžová	je	považována	 
za	jednu	z	nejvíce	typických	 
ženských	barev.	Obsahuje	to,	 
co	je	na	„krásnější	polovině	lidstva“	
nejlepší	–	jemnost,	radost	a	jarní	
svěžest.

Kombinace	růžové	a	bílé	je	 
považována	za	ztělesnění	elegance.	
Světle	růžové	stěny	ve	spojení	 
s	bílým	nábytkem	představují	 
minimalistické	a	útulné	řešení.	 
Proč?	Růžová,	která	navozuje	pocit	
útulnosti	a	jemnosti,	dodává	rovněž	
pocit	svěžesti.	Ideálním	doplňkem	
tohoto	dua	jsou	jemné,	stříbrné	 
doplňky	–	malé	rámečky	obrázků,	
štíhlá	zrcadla	a	toaletní	stolky.

Dívčí	pokojíček	zařízený	s	použitím	
prachově	růžové	barvy	bude	půso-
bit	jemně,	ale	určitě	ne	přeslazeně.	
Pastelové	barvy	přinášejí	klid	 
a	harmonii	a	zároveň	dodávají	 
interiéru	lehkost,	což	z	nich	činí	 
ideální	volbu	pro	interiér	malých	
snílků.		



35      

m
ol

lis
®

 BA
SI

C
.   0

2
St

an
da

rd
 C

ol
le

ct
io

ns

Nápady	na	kreativní	úpravu	čela	
postele	mohou	být	neomezené.	
Zajímavým	řešením	je	běžné	
umístění	panelů	mollis®  
v	dřevěných	výklencích.	 
Působivě	vypadá	také	vzor	
zobrazující	diamanty	orámované	
jemným	dřevěným	rámem.	

Modrou	barvu	lze	trvale	využívat	 
v	interiérech	v	téměř	jakékoliv	 
podobě.	Podívejte	se,	 
jak	jednoduše	a	účinně	lze	 
zabezpečit	stěnu	u	palandy.	 
 
Použití	stejných	panelů	v	jiných	
částech	místnosti	dodá	interiéru	
řád	a	konzistenci.
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Perfektní nálada  
a konejšivý klid
Ložnice je jedním z nejintimnějších míst vašeho domova.  
Zařiďte si ji po svém. Proměňte ji v zónu blaženého klidu  
a pozitivních emocí. S použitím panelů mollis® vytvoříte  
tu správnou náladu a zároveň zajistíte dokonalou zvukovou 
izolaci prostoru.

BASIC.03	jsou	dlouhé	panely,	 
které	přestavují	moderní	 
alternativu	ke	klasickým	čtvercům	 
a	obdélníkům.	Jejich	tenký	tvar	 
ve	spojení	s	průhlednou	strukturou	
látky	vytváří	elegantní	a	neobvyklé	
dekorace.
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Šířka	panelů	BASIC.03	je	15	cm.	
Jejich	proporce	jsou	koncipovány	
tak,	aby	vytvářely	charakteristický	
prostorový,	podélný	vzor.	Délka	
tří	panelů	umožňuje	uspořádání	
dekoru	v	několika	variantách.

90	cm	dlouhé	panely	jsou	ideální	
pro	vytvoření	domácího	mini	baru.	
Umístěte	je	10	cm	nad	úroveň	
podlahy,	aby	se	při	mytí	podlahy	
neznečistily.

K09 K11 M03 M12 M20

BASIC.03
Řada mollis® BASIC.03 obsahuje čalouněné prvky  
v jednoduchých a kulatých tvarech.  
Dodáváme je v několika barvách a třech formátech.  
Můžete je uspořádat vertikálně, horizontálně nebo  
ve smíšených kombinacích tvarů a barev.

K	dispozici	jsou	ve	třech	velikostech:	15	x	30,	15	x	60	 
a	15	x	90.	Prvky	řady	jsou	koncipovány	tak,	aby	vytvářely	
originální	a	sourodý	vzor	s	vysokou	rozměrovou	 
přesností.

Barvy	výrobků	uvedené	v	katalogu	jsou	určeny	pouze	pro	ilustraci	 
a	od	originálu	se	mohou	mírně	lišit.

60
0 m

m

30
0 m

m

90
0	m

m

37 mm

150 mm



38 KATALOG VÝROBKŮ A INSPIRACE

Odpočinkový	koutek	nebo	stylová	
ložnice	s	námořnickou	modří	jako	
hlavním	prvkem?	 
Nemusíte	si	vybírat.	Stačí,	když	
ji	šikovně	nakombinujete	s	jinými	
barvami.	Použitím	stejného	prvku,	
barvy	nebo	schématu	v	několika	 
místnostech	učiníte	svůj	domov	
stylovým	a	harmonickým.

 

Staňte	se	tvůrcem	svého	domácího	
prostoru,	nebojte	se	kombinovat	 
panely	ve	svislém	a	vodorovném	 
směru.	Vytvořte	stylovou	kompozici	 
z	panelů	uspořádaných	kolmo	k	hlavní	
dekoraci	a	objevte	sílu	své	kreativity! 
 
Panely	mollis®	vypadají	působivě,	
pokud	jsou	umístěny	na	stěně	v	barvě	
klasických	bílých	cihel

Námořnická modř patří mezi  
nejmódnější barvy, nejen v šatně,  
ale v podstatě v každé interiérové  
dekoraci. Pokud ji použijeme  
místo černé, bude vypadat skvěle  
s nadčasovou, neutrální bílou,  
ale také s barvou surového dřeva  
a elegantní béžovou.
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Jemná	forma	panelů	decentně	
zdůrazňuje	charakter	světlých	
ploch.	Různé	rozměry	panelů	 
ze	stejné	skupiny	na	sebe	mohou	
navzájem	působit	v	různých	 
místnostech	domu,	např.	v	chodbě,	
ložnici	a	obývacím	pokoji,	přičemž	
budou	vytvářet	soudržný	celek,	 
a	přitom	plnit	různé	funkce.	

Ideální	barvou	pro	ložnici	 
je	originální	tyrkysová.	

Jakožto	jeden	z	odstínů	modré	
uklidňuje	a	navozuje	pocit	 
uvolnění	a	odpočinku.	Její	intenzita	
přitom	zároveň	vnáší	do	interiéru	
velké	množství	pozitivní	energie.	
Tyrkysová	barva	dodá	vaší	ložnici	
individuální	charakter	–	ať	už	jste	
energický	člověk	nebo	tichý	
romantik.	

Nábytek	z	přírodního	dřeva	ideálně	
kontrastuje	s	výraznou	tyrkysovou	
barvou.	
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Nástěnná dekorace 
nebo bezpečné místo 
vyhrazené pro zábavu 
nebo učení?
Panely mollis® nejsou jen praktické řešení pro dětské ložnice  
ale také pro další prostory. Můžete je použít k ochraně stěn  
v dětském koutku nebo rohu obývacího pokoje.

Provozujete nějaké zařízení určené pro děti? 
Čalouněné panely jsou ideální pro jesle, školky nebo dětské koutky, 
protože chrání malé děti před zraněním způsobeným nárazem  
na tvrdý povrch. Při použití v různých barevných kombinacích vždy 
zvýrazní tlumené a příliš jednolité interiéry.

Odvážným	a	velmi	elegantním	
dekorem	je	sametová	rybí	kost.	
Neomezené	možnosti	uspořádání	
jistě	zaujmou	náročné	a	kreativní	
klienty,	kteří	si	cení	originality	 
a	rafinované	elegance.
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Nápaditý	design	celé	kolekce	
zajišťuje	dokonalou	vzájemnou	 
harmonii	jednotlivých	prvků	 
a	vytváří	decentní,	a	přitom	velmi	
charakteristický	dekorativní	 
efekt	stěny.

Šikmé	rozvržení	panelů	ABIES	dodá	
elegantní	vzhled	jakémukoliv	 
uspořádání.	Doplněním	celkového	
vzoru	o	jednotlivé	prvky	v	jiné	barvě	
rozbijete	jeho	monotónnost	 
a	překvapíte	svou	nápaditostí.

R21 R41 R91 R95 R100

ABIES
Řada mollis® ABIES se skládá z charakteristicky 
tvarovaných panelů uspořádaných v originálním  
vzoru rybí kosti nebo klikatém vzoru.  
K dispozici jsou ve třech formátech v levostranné  
a pravostranné verzi.  
Můžete je uspořádat vertikálně, horizontálně  
nebo ve smíšených kombinacích tvarů a barev.

K	dispozici	jsou	ve	třech	velikostech:	30	x	45,	30	x	30	 
a	15	x	30.	Pravé	a	levé	komponenty	řady	jsou	určeny	 
k	vytvoření	originální	a	sourodý	vzor	s	vysokou	 
rozměrovou	přesností.

Barvy	výrobků	uvedené	v	katalogu	jsou	určeny	pouze	pro	ilustraci	 
a	od	originálu	se	mohou	mírně	lišit.

15
0 m

m
30

0 m
m

37 mm

300 mm

15
0 m

m

300 mm
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Pokud	chcete	ozvláštnit	svou	ložnici,	
vytvořte	stylový	geometrický	vzor	 
s	šedými	nebo	temně	černými	panely	
z	kolekce	ABIES	na	hlavní	stěně.	
Doplňte	místnost	o	stylové	 
příslušenství	a	ohromíte	tím	každého,	
kdo	k	vám	přijde.

Kombinování	barev	z	jedné	kolekce	
je	inspirativním	úkolem	nejen	pro	
designery	interiéru.	Dekor	vyrobený	 
z	panelů	ze	stejné	látky,	ale	s	různými	
prvky,	se	může	stát	skutečným	
mistrovským	dílem	na	zdi.	Přáli	byste	
si	mít	v	ložnici	prostorový	obrázek?	
Pusťte	se	do	toho	pomocí	schémat	
na	konci	katalogu	a	staňte	 
se	skutečným	bytovým	umělcem!
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Další	informace	a	celá	výrobková	řada	jsou	k	dispozici	na	www.mollis-design.cz

Panely	mollis®	na	vás	udělají	dojem	
svým	geniálním	tvarem!	Pokud	 
se	rozhodnete	pro	jednobarevnou	
variantu,	stále	můžete	vytvořit	něco	
úžasného.	Rozmanitost	prvků	
umožňuje	uspořádat	celou	řadu	
originálních	a	nápaditých	 
geometrických	vzorů	svisle,	 
vodorovně	nebo	diagonálně.

Kolekce	ABIES	vám	umožní	transformovat	zdánlivě	běžný	interiér	do	luxusního	a	sofistikovaného	prostoru.	 
Toto	řešení	si	zamilují	znalci	umění	a	módy.	Panely	mollis®	přemění	klasickou	ložnici	v	nádhernou	ložnici	spojenou	 
s	obývacím	pokojem	budoárového	typu	v	newyorském	stylu.	

Hrajete	si	rádi	s	barvami?	 
Nyní	je	můžete	volně	kombinovat	
bez	obav,	že	by	se	mohlo	cokoliv	
pokazit.	Barvy	a	prvky	kolekce	
ABIES	spolu	vždy	ladí. 
Pro	montáž	použijte	suchý	zip,	 
což	umožní	snadnější	výměnu	
jednotlivých	položek.	
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Instalace nástěnných panelů mollis® je jednoduchá,  
rychlá a čistá. Zvládnete to sami za pár minut. 

Pro aplikaci panelů doporučujeme speciální lepidlo na montáž 
mollis®, které má vysokou počáteční lepivost a po vytvrzení 
pevně drží. 

Montáž:	Vymáčkněte	lepidlo	
pomocí	montážní	pistole	na	několik	
míst,	naneste	na	zeď,	 
lehce	přitlačte	a...	Hotovo.			

Pokud	to	bude	nutné,	máte	asi	10	
minut	na	úpravu	polohy	panelu.
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3.	Doporučujeme	vám	vyzkoušet	si	rozložení	panelů	na	podlaze	nebo	si	nakreslit	na	zeď	vodicí	čáry.

2.	Opatrně	vybalte	panel	z	folie	tak,	 
aby	nedošlo	k	poškození	výrobku.

  

1.	Připravte	si	montážní	nástroje:	
lepidlo,	tužku,	vodováhu	a	pravítko.

5.	Přilepte	panel	na	místo	a	dobře	přitlačte.	
Nezapomeňte	je	dobře	připevnit	v	rozích.

4.	Pomocí	suché	látky	očistěte	zadní	stěnu	
panelu	od	nečistot.	Následně	naneste	lepidlo	
na	panel	ve	vzdálenostech	asi	25	cm.

Při pokládání panelů na zeď je třeba věnovat pozornost 
rovnoměrnému směru látky.

Návod na montáž  
panelů svépomocí  
s použitím montážního 
lepidla



Jako alternativu k montážnímu lepidlu doporučujeme použít 
pásky a podložky na suchý zip s vysokou přilnavostí. 

Uvidíte, že montáž je opravdu jednoduchá! Další výhodou této 
instalace je možnost panely kdykoliv vyměnit bez problémů  
a bez rizika poškození zdi.

Doporučujeme	použít	suchý	zip	 
s	lepidlem	na	jedné	straně.	Prostě	 
je	spojte	a	umístěte	na	několik	míst	 
na	panelu.	Poté	sloupněte	ochrannou	
fólii	a	připevněte	prvek	na	vhodné	
místo	na	zeď	nebo	na	hladký	povrch,	
jako	je	např.	opěrka	hlavy. 
 
Dříve	než	panely	se	suchým	zipem	
přilepíte,	stěnu	důkladně	vyluxujte.
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2.	Opatrně	vybalte	panel	z	folie	tak,	aby	
nedošlo	k	poškození	výrobku.

  

1.	Připravte	si	montážní	nástroje:	zip	nebo	 
páska,	tužka,	řezací	nůž,	vodováha	a	pravítko.

3.	Doporučujeme	vám	vyzkoušet	si	rozložení 
panelů	na	podlaze	nebo	si	nakreslit	na	zeď	 
vodicí	čáry.

4.	Vyluxujte	nasucho	povrch,	na	který	budete 
lepit,	a	poté	na	panel	rovnoměrně	přilepte	 
pásku	nebo	suchý	zip	ve	vzdálenosti	asi	25	cm	
s	bílou	stranou.

Návod na montáž 
svépomocí se suchým 
zipem nebo lepící  
páskou

 
Díky suchému zipu lze panely snadno sejmout.

6.	Pokud	děláte	opěrku	hlavy	na	laminové 
desce,	přilepte	panel	na	vhodné	místo	 
na	desce	a	lehce	přitlačte.

5.	Přilepte	panel	na	požadované	místo	 
na	stěně	a	lehce	přitlačte.
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S použitím šablon  
pro každou řadu  
navrhněte individuální vzor. 
Je to velmi snadné!
Chcete upravit stěnu pomocí panelů mollis®,  
ale máte problém si svůj nápad představit v praxi?  
Snažili jsme se vám to zjednodušit.  
Pokud potřebujete pomoc, použijte předem  
připravené šablony, které vám usnadní navrhování.  
Vybírejte barvy, kombinujte, slaďujte,  
vytvářejte vzory a hlavně si to užijte!  
Změňte interiér tak, že bude  
k nepoznání... podle svého!

KATALOG VÝROBKŮ A INSPIRACE
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Pomocí	vhodných	barev	 
obarvěte	prvky,	které	chcete	 
v	projektu	použít.

Obarvené	prvky	rozřezejte	 
na	jednotlivé	díly	nebo	části,	 
které	vytvoří	vzor.	

Vyberte	si	kolekci	a	prvky,	 
z	nichž	si	chcete	vytvořit	svůj	vlastní	 
a	jedinečný	dekor.

Umístěte	rozřezané	prvky	na	hotové	 
kostkované	pozadí	s	vyznačenou	 
plochou	pro	dekoraci.

1. 2. 3. 4.

Výrobky	mollis®	obsahují	podrobný	
návod	k	montáži	a	příklady	instalace,	
což	výrazně	usnadňuje	práci	bez	 
pomoci	odborníka.	

Zvolte	si	dekor	a	barvu	tak,	aby	vše	dokonale	ladilo	s	vaším	interiérem,	 
tj.	aby	vše	zapadalo	do	barvy	stěn,	nábytku	a	dalších	dekorací.	 
V	navrhování	vám	pomohou	šachovnicové	grafy	uvedené	v	katalogu,	 
kde	můžete	vyznačit	plochu	pro	dekoraci.	
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Dejte průchod 
své kreativitě
Zařizování nebo renovace domova je pro každého náročným úkolem.  
Na jedné straně se těšíme na nový vzhled našeho interiéru, na druhé straně  
se stresujeme a snažíme se, aby všechno šlo podle plánu. 

Při	vytváření	odvážných	návrhů	stojí	za	to	se	zamyslet	nad	tím,	který	z	nich	bude	vypadat	
nejlépe	–	vertikální	rybí	kost	nebo	horizontální	klikatá	čára,	jednoduchá	čtvercová	geometrie	
nebo	kombinace	s	trojúhelníky?	Posaďte	se,	uvařte	si	kávu	a	připravte	si	několik	různých	
návrhů,	z	nichž	si	nakonec	jeden	vyberete.	To	vám	umožní	vybrat	si	tu	nejhezčí	konfiguraci	
panelu	a...	kreativně	strávit	svůj	čas!
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BASIC.01 
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BASIC.01 
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BASIC.02 
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BASIC.03 
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ABIES L 
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ABIES R 
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Výrobce:	StEgu	sp.	z	o.o. 
46-024	Jełowa,	ul.	Dworcowa	8 
tel:	+48	77	421	12	24,	fax	77	469	84	18 
e-mail:	info@mollis-design.com 
www.mollis-design.cz


