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nástenné panely

Standard Collections



Útulné a pokojné  
prostredie vytvorené  
špeciálne pre vás
Zariaďujete si byt alebo dom? 
Chcete vytvoriť útulný a funkčný  
priestor, ktorý bude zodpovedať  
vašim individuálnym potrebám? 
Dekoratívne nástenné panely mollis®  
predstavujú originálne a úplne  
praktické riešenie pre váš interiér!
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Aby sme vyhoveli dynamickým potrebám moderného 
interiéru, vytvorili sme inovatívny rad výrobkov -  
dekoratívne čalúnené nástenné panely mollis®. 
Základným účelom radu mollis® je povrchová úprava  
a alternatíva k mäkkým dekoráciám stien.
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Nový rad výrobkov určených  
pre akýkoľvek priestor,  
ktoré si zákazníci jednoducho  
namontujú sami

Rad výrobkov mollis® sa skladá z moderných dekoratívnych panelov, 
ktoré sú ponúkané v niekoľkých tvaroch a rozmeroch.  
Čalúnené vzory na stene dodávajú interiéru útulný vzhľad  
a vytvára jedinečný farebný dizajn s 3D efektom.
Výrobky mollis® sú detailne prepracované a esteticky dokonalé.  
Sú	vyrábané	z	vysoko	kvalitných	materiálov	dodávaných	certifikovanými	 
výrobcami.	Každý	rad	čalúnených	panelov	mollis®	je	doplnená	vložkou	 
obsahujúci	základné	informácie	o	rade	a	návod	na	montáž.

Špeciálne vybrané  
látky  v	troch	štruktúrach	
a	viac	ako	desať	módnych	

farbách.

Dokonalá povrchová  
úprava detailov a rohov

Výplň je vhodnej  
hustoty, ktorá sa skladá 

z hustej a flexibilné 
polyuretánové peny,  
poskytuje	ideálny	tvar	

pevnej	hrúbky	a	zaisťuje	
dobré	akustické	 

a	tepelnoizolačné	 
vlastnosti.

Vysoká rozmerová  
presnosť   
umožňuje	presné	 
usporiadanie	vzoru	bez	
spájania	-	bez	ohľadu	 
na tvar paneli  
v danej rade.

Vďaka nízkej  
hmotnosti  
komponentov   
nie	je	problém	ju	voľne	
nainštalovať	aj	na	veľmi	
tenké	steny	s	hrúbkou	
od 10 mm.
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Bezpečné a praktické riešenie  
vhodné pre rodinu

Mnoho  
konfigurácií

Namontovať	
dokážete	sami

Zvuková	
izolácia

Izolácia stien

Dodatočné	
príslušenstvo

Bohatá	ponuka	
farieb

Jednoduchá	 
a	rýchla	montáž

Jednoduché	
čistenie

Vodeodolný 
povrch

Ekologické	materiály Vhodné pre 
priestory, kde 
žijú	zvieratá

Príjemné  
na dotyk

Vopred 
pripravené 

šablóny

Rozmerová 
presnosť
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Jednoduchá,	ale	veľmi	robustná	
štruktúra	panelov	blokuje	prúdenie	
studeného	vzduchu	do	interiéru. 
Dosky MDF, vhodná hrúbka,  
hustota	peny	a	vysoko	kvalitné	 
tkaniny	zaručujú	uspokojivý	
izolačný	účinok.

InteriérZdroj 
chladu Stena 

Bohatosť	vzorov	a	formátov	 
panelov mollis®	umožňujú	
kreatívnu	a	praktickú	ochranu	
akéhokoľvek	typu	steny	-	 
či	už	sa	jedná	o	tehly,	 
sadrokartón alebo betón.

Estetická ochrana  
proti chladným stenám
Poznáte ten nepríjemný pocit, keď si oprite ruku alebo chrbát  
o chladnú stenu? 
Panely mollis® vytvorí jedinečnú atmosféru vášho domova  
a zároveň vás vďaka nim už nebudú steny chladiť.
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Výrobky mollis®	tlmia	zvuky	
prichádzajúce	zvonku	 
a	nepríjemnú	ozvenu.

Stena 

Odchýlka

Zdroj 
hluku

Odchýlka

Zníženie	hlasitosti	zvukov,	 
hluku	a	ozveny	až	o	70%

Čalúnené	panely	mollis®	predstavujú	ideálne	riešenie	pre	povrchovú	úpravu	 
tdetskej	izby.	Originálny	dizajn,	materiály	príjemné	na	dotyk	a	mäkká	štruktúra	
umožní	vášmu	dieťaťu	bezpečne	sa	hrať	a	preskúmavať	svet	u	vás	doma!

 

Štúdie potvrdili, že panely mollis® sú schopné 
pohltiť viac ako 70% hluku a zvukov  
v miestnostiach, eliminujú ozvenu a stíšia 
priestory izby, vďaka čomu sa stávajú veľmi 
útulnými.

Účinná zvuková  
izolácia
Čalúnené panely predstavujú absolútne  
praktické a vkusné riešenie, ktoré ozdobia  
a stíšia každú miestnosť, ktorá je pre vás dôležitá. 
Pohodlie, estetika a dobré úžitkové vlastnosti  
v jednom - čo viac si môžete priať?
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Ako	sa	majú	panely	správne	čistiť?	
Stačia	tri	jednoduché	kroky:	 
rozliatu	kvapalinu	utrite	savým	
uterákom	a	prípadné	škvrny	
navlhčite	vodou	a	utrite	vlhkou	
handričkou	a	mydlom.	

Výrobky mollis®, to nie sú len 
čalúnené	panely,	ale	aj	rad	 
praktických doplnkov pre ich  
použitie	-	montážne	lepidlo	 
a	špeciálne	suchý	zips.

Každodenné  
používanie je vždy  
pod kontrolou
Náš byt musí každý deň čeliť veľkému množstvo  
drobných komplikácií, ako sú odtlačky  
od špinavých detských ručičiek, psie alebo  
mačacie chlpy, stopy po včerajšej večeri...  
Panely mollis® sa každý deň veľmi dobre čistia. 
Stačí použiť vysávač a jemne utrieť kusom  
navlhčenej látky alebo špongiou.   
 
Je to také jednoduché!  

Panely mollis® majú rad vlastností, 
ktoré	ovplyvňujú	bezpečnosť	 
použitia	a	ich	životnosť.	 
Výraznou	vlastnosťou	látok	 
M12 a M20 je ich inovatívny  
hydrofóbnosť	,	tj.	inhibovaná	 
absorpcie	tekutín.	Naproti	tomu	
látky K09, K11 a K13 sú príkladom 
látok	so	zvýšenou	odolnosťou	 
proti	plameňom.



09

Pr
ín

os
y

St
an

da
rd

 C
ol

le
ct

io
ns

Zodpovedná  
a ohľaduplná politika 
našej značky  
s ohľadom na obaly, 
ktorá chráni lesy 
Dôslednosť v oblasti ochrany životného prostredia  
spolu s vysokou kvalitou a bezpečnosťou výrobkov  
patrí medzi najvýraznejšie prvky našej značky.

V	rámci	záujmu	našej	spoločnosti	o	ochranu	životného	 
prostredia	sme	zvolili	takú	technológiu	balenia	a	tlače,	 
ktorá	je	optimálna	pre	životné	prostredie	a	vyznačuje	 
sa	nasledujúcimi	vlastnosťami: 
∙ menšia spotreba papiera, lepidiel, farieb a energie  
∙ použitie recyklovateľných materiálov

Výroba	nových	ekologických	obalov	zahŕňa	použitie: 
• recyklovaného kartónu 
• surovín získaných zo zodpovedne regulovaných zdrojov 
(osvedčenie FSC®)

Každoročne zachránime asi 1 615 stromov!

Ekologický	prístup	tejto	značky	
pomáha	chrániť	lesy.	To	ale	nie	je	
všetko.	Dbáme	aj	na	zalesňovanie	
nových oblastí. 

Neustále	investujeme	 
do inovácií zameraných  
na	znižovanie	negatívneho	 
dopadu	výrobných	procesov	 
a	logistiky	na	životné	prostredie.
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Čalúnená stena, ktorú si môžete  
ľahko vyrobiť sami len v niekoľkých 
malých krokoch!
Dekoratívne čalúnené panely sú moderné a originálne dekorácie stien. Je to tiež veľmi rýchly  
a účinný dekoratívny postup, ktorý zvládnete sami behom niekoľkých minút.

Prácu	začíname	prípravou	náradia	a	určením	rozmerov	povrchu,	ktorý	chceme	zakryť	čalúnenými	panelmi.	 
Zmeriame	jeho	presnú	výšku,	dĺžku	a	šírku.	V	ďalšom	kroku	si	vyberieme	kolekciu	a	farbu	z	dostupnej	 
štandardnej	ponuky	mollis®.	Následne	navrhneme	požadovaný	dekor.	Potom	si	vyberiete	vzor,	ľahko	spočítate	
potrebný	počet	panelov,	aby	ste	si	kúpili	len	toľko	materiálu,	koľko	budete	potrebovať.

  
														Označte	si	pracovné	pole	na	stene. 
														Stačí,	keď	zakreslíte	jemné	línie	ceruzkou.

														Pripravte	si	panely	a	montážne	príslušenstvo 
														v	súlade	s	návodom.	Môžete	si	vybrať	z	dvoch	 
														jednoduchých	druhov	aplikácie	-	pomocou	 
														montážneho	lepidla	alebo	suchého	zipsu. 
 
														Umiestnite	vybraný	vzor	na	stenu.

 
Po	dokončení	jemne	„učešte”	štruktúru	látky	 
pomocou	suchej	látky	alebo	kefy,	aby	ste	docielili	 
ešte	lepší	vzhľad.	Všetko	je	hotovo!

1.
2.
3.

KATALÓG VÝROBKOV A INŠPIRÁCIA
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Panely mollis®	vám	poskytujú	
možnosť	ako	si	štýlovo	zariadiť	
vašu	podkrovnú	spálňu	pomocou	
kusu	suchej	látky.	 
Široký	výber	tvarov	a	farieb	 
vám	umožní	vytvoriť	jedinečnú	 
konfiguráciu	ideálne	pre	steny	 
s charakteristickým skosením. 
Mäkké	a	na	dotyk	príjemné	 
opierky	hlavy	budú	pôsobiť	útulne	
aj	v	inak	“surových”	priestoroch.

Čalúnené	panely	mollis® majú dobre premyslené rozmery a proporcie,  
čo	umožňuje	jednoduché	plánovanie	ich	montáže. 
Vďaka	opakovateľnosti	a	veľmi	vysokej	rozmerovej	presnosti	 
možno	použiť	dizajn	s	minimálnou	chybovosťou.

Montáž zvládnete 
sami bez pomoci  
odborníka

Priestor vášho domova by mal odrážať váš vkus, charakter a životný štýl. 
Iba tak sa budete doma cítiť príjemne. Stále väčšia pozornosť je venovaná 
funkčnosti a jedinečnému štýlu našich interiérov, a preto k nim pristupujeme  
s veľkou zodpovednosťou.

Po	náročnej	stavebnej	fáze	alebo	zásadnej	rekonštrukcií	prichádza	čas	 
na	najpríjemnejšiu	časť	zariaďovania	domova,	ktorou	je	výzdoba	izieb,	stien	 
a	dolaďovanie	detailov.	Panely	mollis®	sú	vhodné	pre	akýkoľvek	interiér	a	dodávajú	 
mu	jedinečný	charakter.	Ich	nepochybnou	výhodou	je	jednoduchá	montáž,	 
ktorú	užívateľ	zvládne	sám	počas	veľmi	krátkej	doby.	 
To	znamená	nielen	úsporu	času,	ale	aj	peňazí,	pretože	montáž	panelov	zvládnete	 
bez	pomoci	odborníka.	Navyše	veľké	množstvo	variantov	usporiadania	 
a	výberu	typov	panelov	znamená	skutočnú	revolúciu	v	dizajne	a	možnosť	vytvoriť	 
niečo	naozaj	kreatívneho!
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Neobmedzené  
možnosti vytvárať  
veľmi originálne a útulné  
interiéry a priestory
Dodajte svojmu salónu štýl a nádych luxusu. 
Čalúnené panely mollis® obmedzujú nepríjemné ozveny,  
ktoré vznikajú vo veľkých a otvorených priestoroch  
a zároveň im dodávajú výnimočnú eleganciu a vkus. 
Chcete uviesť nejaký príklad? Usporiadanie tmavých  
geometrických panelov umiestnených do vzoru rybej kosti.  
To je niečo naozaj originálneho!

Zariaďujete	si	domácu	kanceláriu? 
Panely	tlmia	hluk	a	pomôžu	
vám	vytvoriť	naozaj	originálnu	
kanceláriu.	Môžete	ich	usporiadať	
do	zaujímavého	geometrického	
vzoru	alebo	priestorové	vzoru,	 
čím	na	stene	vytvoríte	jemný	 
Ta	originálny	3D	efekt.

Čalúnené	panely	mollis® sú ideálne 
riešenie	pre	predsieň	alebo	halu.	
Slúži	ako	ozdoba	aj	ochrana	steny	
v prípade miest na sedenie alebo 
skríň.	Môžete	ich	tiež	použiť	pre	
ochranu	vchodových	dverí	pred	
chladom	a	hlukom	z	chodby.

KATALÓG VÝROBKOV A INŠPIRÁCIA
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Neobmedzené  
možnosti vytvárať  
veľmi originálne a útulné  
interiéry a priestory

Chcete,	aby	váš	interiér	uchvátil		prichádzajúceho	hneď	pri	vstupe? 
Nie	je	nič	jednoduchšie.	Použite	panely	mollis®	ako	ozdobu	chodby	 
alebo	výklenku	so	sedačkou	pri	vchode	do	domu. 
Pohrajte	sa	s	farbami	a	tvarmi,	staňte	sa	inšpiráciou	pre	seba	aj	ostatných!	

  

Jedným	z	najdôležitejších	prvkov	
interiéru	pre	spánok	je	stena	 
za	posteľou.	Povrchová	úprava	
steny	v	spálni	nepredstavuje	iba	
pozadie	interiéru,	ale	veľmi	často	
dodáva	vzhľad	miestnosti,	celkový	
ráz	a	určuje	jeho	charakter.
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Štýlová	čierna	rybia	kosť	alebo	
šachovnica	v	odtieňoch	šedej?	
Výrobky	značky	mollis® vám 
pomôžu	vytvoriť	originálny	a	 
módny	interiér	priamo	šitý	na	mieru	
vašej osobnosti. Nezabúdajme 
na	to,	že	spálňa	je	miestom,	kde	
čerpáme	nové	sily,	odpočívame	 
a	trávime	asi	1/3	nášho	života.

Spálne
Spálňa je najintímnejším miestom každého domova. 
Nie je náhoda, že sa snažíme o to, aby pôsobila 
útulne a aby sme sa tam cítili dobre. 

Panely mollis®	sú	ideálne	ako	účinná	dekorácia	 
za	posteľou,	lepí	sa	priamo	na	stenu	alebo	 
sa	používajú	pre	úpravu	čela	postele	v	súlade	 
s	pôvodnou	myšlienkou.

KATALÓG VÝROBKOV A INŠPIRÁCIA
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Pokiaľ	máte	radi	béžovú	farbu	 
a	chcete	originálnym	spôsobom	
ozdobiť	pozadie	postele,	vyberte	 
si	nadčasovú	a	mimoriadne	
obľúbenú	(už	niekoľko	sezón)	 
rybiu	kosť.

Rad mollis® ABIES ocenia  
kreatívny	ľudia	a	tí,	ktorý	si	chcú	vo	
svojej	spálni	dopriať	trochu	luxusu.	 
To,	aké	veľké	množstvo	možností	
kombinovania vzorov táto kolekcia 
ponúka, prekvapí aj skúsených 
dizajnérov interiérov.

Čalúnené	panely	mollis®  
sú	vhodné	pre	všetkých	členov	 
domácnosti - aj pre vašich  
zvieracích	kamarátov!	Môžete	
ich	použiť	aj	pre	zakrytie	steny	
okolo	pelechu	vášho	domáceho	
maznáčika.	Pri	správnom	výbere	
farby	sa	panel	stane	kľúčovým	
estetickým	prvkom	celého	interiéru.

Ponuka	mollis®	obsahuje	panely	
dlhé	až	90	cm!	To	umožňuje	vytvárať	
jednoduché	vertikálne	vzory,	bez	toho	
aby	ste	museli	spájať	menšie	prvky	
dohromady. Dekorácie stien alebo 
vytváranie	zadného	čela	postele	 
neboli	nikdy	tak	jednoduché! 
Vertikálne	panely	predstavujú	veľmi	
modernú	a	elegantnú	dekoráciu	
spální.
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Panely mollis®	predstavujú	ideálne	obloženie	steny	za	detskou	postieľkou.	
Mäkká	konštrukcia	chráni	dieťa	pred	bolestivými	pádmi	a	nárazmi	počas	
spánku	alebo	hrania.	Chráni	tiež	pred	chladom,	pretože	nie	je	moc	 
príjemné	dotýkať	sa	holých	stien.	Pokiaľ	vo	svojej	spálni	vytvárate	 
detský	kútik,	rozhodnite	sa	pre	dokonalé	panely,	ktoré	budú	ladiť	 
so štýlom celej izby.

KATALÓG VÝROBKOV A INŠPIRÁCIA

Prirodzené	drevo,	škandinávsky	štýl,	tlmené	farby	porovnané	v	izbe?	
Vytvorte	si	interiér	podľa	svojho	gusta!

Bezpečné miesto  
na hranie pre deti
Detská izba je v každom domove  
jedinečné miesto - plné života,  
energie a radosti.
Chcete pre svoje milované batoľa  
vytvoriť miesto, kde bude v bezpečí  
a ktoré ho bude inšpirovať?
S použitím čalúnených panelov mollis®  
si vytvoríte izbu svojich snov!
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Do	detských	izieb	si	našiel	cestu	
veľmi	obľúbený	námornícky	štýl.
Štýlová,	tmavo	modrá	a	mäkká	
stena	komína	v	kombinácii	s	bielou,	
drevom	a	zaujímavými	detailmi? 
To	je	naozaj	originálny	interiér!

Ozdobné panely mollis®	umožňujú	
takisto	fantastickú	povrchovú	
úpravu	stien	medzi	poschodovými	
posteľami.

Detská izba
Navrhovanie detských izieb patrí v súčasnej  
dobe medzi najnáročnejšie úlohy v oblasti dizajnu  
interiérov. Vzhľadom k obrovskému množstvu štýlov, 
trendov a nápadov môžete čerpať veľa zaujímavých 
inšpiráciou z rôznych zdrojov.

Panely mollis®	je	možné	použiť	na	obloženie	takmer	 
akýchkoľvek	priestorov	-	od	detského	kútika	až	po	štýlovú	
izbu	pre	teenagera			
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Vstup
Chcete urobiť fantastický prvý dojem hneď  
pri vstupe do domu? Máme pre vás riešenie.  
Použite čalúnené panely mollis® vo vestibule  
alebo v hale.

Budú	skvele	fungovať	ako	mäkká	povrchová	úprava	 
na	stene	v	blízkosti	vešiaku,	neobvyklé	usporiadanie	
vnútra	šatníkovej	skrine	alebo	vlastnoručne	zhotovené	 
sedadlo	na	skrinke	alebo	lavici	botníku.	Ak	použijete	 
panely	rovnakého	vzoru	aj	v	iných	miestnostiach,	 
dodáte	svojmu	interiéru	jednotnosť	a	štýl.	
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Miesto na sedenie
Riešenie pre domácu kuchyňu alebo jedáleň, ktoré  
je zároveň praktické aj estetické? Pomocou výrobkov 
mollis® môžete behom chvíľky úplne zmeniť vzhľad 
stoličky, lavice alebo tvrdej kuchynskej stoličky.

Ak	členovia	vašej	rodiny	často	narážajú	operadlom	stoličky	
do	steny,	ochráňte	ju	proti	poškodeniu.	Behom	pár	sekúnd	
pripevníte	panely	na	suchý	zips,	bez	toho	aby	ste	pritom	
poškodili	stenu	alebo	nábytok.

Niekoľko	panelov	prilepených	 
k	drevenému	operadlu	zvýši	zároveň	
vaše	pohodlie	aj	estetickú	úroveň.

Vysoká	stolička	s	mäkkým	 
sedadlom vyrobeným z panelov 
mollis®	predstavuje	originálne,	 
ekonomické	a	účinné	riešenie.



20 KATALÓG VÝROBKOV A INŠPIRÁCIA

Vďaka	mäkkým	panelom	mollis® 
bude	popíjanie	vašich	obľúbených	
nápojov	ešte	príjemnejší;	pomôže	
vám	v	tom	dobre	zabezpečený	
priestor pod barom.

Prevádzkarne	služieb	sú	v	dnešnej	
dobe	koncipované	veľmi	rôznorodo,	
často	sú	sofistikované	a	vykonáva	 
ich	designer.	Lavičky,	sedadlá	 
a	stoličky	zo	upraveného	surového	
materiálu	s	použitím	panelov	mollis® 
budú	oveľa	pohodlnejšie	a	získajú	
úplne nový štýl.

Jedinečná atmosféra - 
proste všade
Výrobky mollis ® sú tiež ideálne pre zariaďovanie úžitkových  
priestorov, ako sú hotely, penzióny, kaviarne, reštaurácie,  
krčmy a kluby. Ak takú prevádzkareň vlastníte, môžete ich  
zabudovať do existujúcej výzdoby.  

Čalúnené panely zmenia váš interiér na nepoznanie  
- dodajú aj tým najobyčajnejším izbám nádych útulnosti.  
Dodávajú pocit pokoja, odstraňujú nepríjemnú ozvenu  
a pokoj vďaka ním bude pôsobiť útulnejšie.  
Môžete s nimi obložiť sedadlá, skrine, bar, dvere alebo steny.
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Široké spektrum  
praktického použitia
Možnosti využitia dekoratívnych panelov  
mollis® sú skutočne neobmedzené.  
Dajte priechod svojej kreativite a načúvajte  
svojej fantázii. 
Mäkké nástenné obrazy, to nie je futuristický  
dizajn v katalógoch, ale funkčné, štýlové  
a ľahko dostupné riešenie pre váš domov.  
Kombinácia panelov z danej série v niekoľkých  
dĺžkach a rôznych farbách vytvoria jedinečný  
a originálny dekor, ktorý bude praktickou  
ozdobou vašej obývačky.
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Bach,	Janis	Joplin	alebo	Beyoncé	?	Nezáleží	na	tom,	akú	hudbu	 
počúvate.	Kvalitu	počúvaní	zvýšite	stlmením	stien,	čím	odstránite	 
nepríjemné	ozveny.	Pre	efektívne	usporiadanie	miestnosti	môžete	 
použiť	prakticky	všetky	typy	panelov.	Každý	model	umožňuje	vytvoriť	
mierne	odlišný	vizuálny	efekt	pri	zachovaní	rovnakých	akustických	 
vlastností.

Elegantná	nadčasová	sivá	v	obývačke?	 
Ide	o	v	súčasnosti	veľmi	populárny	
trend,	ktorý	vám	umožní	získať	pocit	
pokoja a harmónie.

Útulný kútik a miesto 
pre odpočinok
Využite potenciál výklenkov a kútov vo vašom byte. 
Vytvorte si vo svojom dome priestor, do ktorého  
sa budete radi vracať. 

Zariaďte	si	všetky	kúty	svojho	bytu	a	vytvorte	si	útulné	
zákutia,	kde	si	budete	čítať,	pliesť	alebo	napríklad	
počúvať	svoju	obľúbenú	hudbu.	Vytvorte	si	svoje	vlastné	
miesto	pre	odpočinok.	Panely	mollis®	môžete	použiť	pre	
obloženie	kamenných	lavíc,	vyčnievajúcich	nástenných	
prvkov alebo okenných výklenkov.



23

 In
šp

irá
ci

a
St

an
da

rd
 C

ol
le

ct
io

ns

Chcete	svoju	obývačku	večer	 
premeniť	na	domáce	kino?	 
Pre	zlepšenie	akustických	vlastností	
miestnosti	si	obložte	steny	panelmi	
mollis®	a	vychutnajte	si	čistý	 
a	dokonalý	zvuk	vašich	obľúbených	
filmov.	Vhodným	výberom	odtieňa	
panelov,	ktorý	ladí	s	farbami	
prevládajúcimi v dome, si vytvoríte 
jedinečný	interiér.

Domáce  
audio raj  
pre fajnšme- 
krov
Ste milovníkmi dobrej hudby? 
Čistý zvuk, dokonalé  
zafarbenie a schopnosť  
zachytiť inštrumentálne  
tóny - s panelmi mollis® vám 
neunikne ani jedna dôležitá 
nota a váš interiér získa oveľa 
lepšie akustické vlastnosti.

Tmavé	výrobky	mollis®  
sú	ideálne	pre	typicky	mužské	 
a minimalistické interiéry,  
kde	si	vy	sami	určujete	pravidlá,	
ktoré	tu	budú	platiť.
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Podstatou farebného  
usporiadania  
kolekcie sú ideálne  
nakombinované  
palety farieb  
a módne sezónne  
odtiene 
Spoločným rysom výrobkov mollis® je ich  
originálne farebné riešenie. Starostlivo vybraná 
paleta je univerzálná, nadčasová a nájde široké 
uplatnenie v rôznych interiéroch.

Silnou	stránkou	kolekcie	je	príjemná	kombinácia	farieb.
Väčšinu	z	nich	možno	kombinovať	v	jednom	rade.	 
Aj	na	mieru	vytvárané	kombinácie	spolu	budú	ladiť. 
Tajomstvo	spočíva	v	nakombinovaní	jednotlivých	farieb.
Na	prvý	pohľad	to	pôsobí	„neobvykle”,	pretože	sú	iné	 
ako	farebné	sady,	na	ktoré	sú	zákazníci	zvyknutí.	
Presvedčí	vás	však	svoju	originalitou,	prekvapujúcimi	
odtieňmi	a	drobnými	detailami.	 
V	štandardnej	kolekcii	ponúkame	vkusné	kombinácie	
rovnomerných,	hladkých	a	zamatových	farieb.

Horčicovo	žltá,	ktorá	bola	 
v	poslednej	dobe	veľmi	módna	sa	
hodí	k	surovému	drevu,	prírodným	 
doplnkom	i	univerzálne	šedej	 
a	čiernej.	Kontrasty	zdôraznia	
výrazný štýl vašej miestnosti a dodajú 
vám	inšpiratívnu	energiu	na	jednanie.



25

K
ol

ek
ci

a
St

an
da

rd
 C

ol
le

ct
io

ns

Čalúnené	panely	mollis® sa 
vyznačujú	vynikajúcou	povrchovou	
úpravou,	ktorá	venuje	pozornosť	
detailom,	vďaka	ktorým	vzor	 
na stene dokonale ladí a je naozaj 
pôsobivý.

Klasický interiér v kombinácii  
s	výraznou	tyrkysovou	farbou	 
predstavuje	originálny	spôsob, 
ako	zmeniť	charakter	klasických	
štylizovaných	miestností	s	použitím	
farieb.	
Milovníci cestovania ocenia spálne  
v	etno	štýle.	Kombinácia	béžovej	 
a	námorníckej	modrej	dodá	celému	
interiéru	jedinečný	charakter.	 
Na	doladenie	možno	použiť	vankúše	 
so vzorom a lesklých detailov.  
Na	druhej	strane,	námornícka	
modrá	v	modernej	verzii	vo	forme	
panelov,	ktoré	sú	umiestnené	nielen	
vodorovne na stene, ale aj na strope, 
vyzerá naozaj pôsobivo. 
Wow	efekt	je	zaručený!
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Celý rad možností, ako si 
môžete nakonfigurovať svoje 
vlastné architektonické riešenie 
Dekoratívne panely patria medzi najmódnejšie riešenia v oblasti 
dekorácií na stenu a strop. Výrobky mollis® ponúkajú širokú  
škálu tvarov a farieb - od klasických štvorcov a obdĺžnikov,  
cez moderné úzke “prekážky”, až po sofistikované a štýlové 
rybie kosti.

Vyberte si vzor, ktorý bude na vašej stene. Pohrajte sa s tvarmi  
a farbami a prispôsobte rozvrhnutie vašim individuálnym  
potrebám a štýlu, ktorý sa vám páči

Elegantná	tmavo-modrá	pôsobí	
ukľudňujúcim	dojmom.	Práve	
preto	sa	hodí	do	spálne.	Hĺbka	farby	
pomôže	navodiť	pokojnú	atmosféru	
a oddelí vás od vonkajšieho sveta.

Klasická	béžová	alebo	módna	
ružová?	Chladné,	jemné	a	ľahko	
“zaprášené”	-	to	sú	rysy	práškovej	
ružovej	farby,	ktorá	je	známa	 
aj	ako	prachová	ružová.	 
Skvele	sa	s	ňou	pracuje	-	
umožňuje	vytvoriť	moderný	interiér	
škandinávskeho	typu,	bez	toho,	
aby	pôsobil	“presladene”.
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Pri vytváraní našich 
kolekcií sme mysleli  
predovšetkým na vás
Všetky štyri kolekcie panelov mollis® boli navrhnuté tak, 
aby umožňovali ľubovoľné usporiadanie v akomkoľvek 
vzore. Ich rozmery sú proporcionálne a možno vyberať  
z viacerých variantov, vďaka čomu sa k sebe dokonale 
hodia v rámci jednej kolekcie.

Rozmerová	opakovateľnosť	panelov	a	dobre	premyslená	
veľkosť	prvkov	umožňujú	presne	prispôsobiť	vzory	rozmerom	
stien v modernej miestnosti a štandardným rozmerom postelí.  

BASIC.01

BASIC.02

ABIES

BASIC.03
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Štýlová oáza vášho 
pokoja a pohodlia 
Geometrické vzory dodajú obývacej  
izbe originálny charakter a vďaka mäkkému  
a na dotyk príjemnému povrchu bude  
pôsobiť útulnejšie.

Čalúnené panely oozdobia a stlmia  
každý kút vášho domova.  
Môžete si čítať, počúvať  hudbu, 
malebo len tak odpočívať  
v krásnom a príjemnom prostredí.

Geometrické vzory dodajú 
obývacej	izbe	originálny	charakter	
a	vďaka	mäkkému	a	na	dotyk	
príjemnému	povrchu	bude	pôsobiť	
útulnejšie.Čalúnené	panely	ozdobia	
a	stlmia	každý	kút	vášho	domova.	
Môžete	si	čítať,	počúvať	hudbu,	
alebo	len	tak	odpočívať	v	krásnom	
a príjemnom prostredí.

Džínsovina	je	štruktúrovaná	textília	
s	prírodným	vzhľadom	a	jemnou	 
štruktúrou.	Je	dodávaná	 
v	tlmených	farbách	s	jasným,	 
dvojfarebnými	efektom.	 
Jej charakteristickým rysom je 
nízka absorpcia rozliatych látok,  
čo	uľahčuje	jej	čistenie.
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Precízne	upravené	prvky,	
ktoré sú na okrajoch dokonale 
zložené,	vytvárajú	rovnomernú	
líniu	a	harmonický	vzor.

Máte	nepohodlnú	kuchynskú	 
stoličku?	Behom	pár	sekúnd	j 
u	upravíte	na	mäkkú	a	pohodlnú.	
Panely mollis®	sa	pripevňujú	 
neuveriteľne	jednoducho!

K09 K11 K12 M12 R81

BASIC.01
Rad mollis® BASIC.01 obsahuje čalúnené  
komponenty jednoduchých tvarov - štvorca  
a obdĺžnika. Dodávame ich v niekoľkých farbách  
a dvoch formátoch. Možno ich umiestniť vertikálne, 
horizontálne alebo v akejkoľvek kombinácii tvarov  
a farieb.

K	dispozícii	sú	v	dvoch	veľkostiach:	30	x	30	a	60	x	30.	 
Jednotlivé	prvky	rady	sú	koncipované	tak,	aby	vždy	
vytvárali	originálne	a	súvislý	vzor	s	vysokou	rozmerovou	
presnosťou.

60
0 m

m

30
0 m

m

300 mm 300 mm

37 mm

Farby	výrobkov	uvedené	v	katalógu	sú	určené	iba	na	ilustráciu	 
a	od	originálu	sa	môžu	mierne	líšiť.
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Panely mollis®	predstavujú	ideálne	
riešenie	pre	usporiadanie	steny	 
za	televíziou.	Jednofarebné	 
usporiadanie	vytvorí	nádherné	
pozadia	pre	rad	filmových	príbehov.	
Zlepší	tiež	kvalitu	zvuku	a	akustiku	
miestnosti.

Výrobky mollis®	sú	navrhnuté	tak,	 
aby vytvorili optimálné kombinácie  
a	konfigurácie.	Nezáleží	na	tom,	 
aký	priestor	budete	zariaďovať.	 
Aj	keď	týmto	spôsobom	upravíte	len	
malý	kúsok	steny,	vytvoríte	útulné	
prostredie.



31

m
ol

lis
®

 BA
SI

C
.   0

1
St

an
da

rd
 C

ol
le

ct
io

ns

Kombinácia	farieb	jedného	typu	
látky	vám	umožní	vytvoriť	veľmi	
zaujímavý	vizuálny	efekt. 
Geometrické vzory dodávajú  
priestorom	moderný	vzhľad	 
a	vizuálnu	dynamiku.

Zamatové	mäkké	panely	 
nemajú	slúžiť	len	ako	dekorácia,	 
ale predovšetkým sa jedná  
o	funkčné	prevedenie	čela	 
postele v detskej izbe.  
Školsky námornícka modrá dodá 
interiéru	veľmi	moderný	nádych.

Vyššie	sú	uvedené	príklady	usporiadania	panelov	z	kolekcie	BASIC.01.
Jednoduché	geometrické	tvary	sú	založené	na	opakovateľnosti	formátu,	
takže	ich	môžete	kombinovať	v	mnohých	rôznych	konfiguráciách,	pričom	
by	nemali	na	seba	navzájom	negatívne	pôsobiť
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Jemné farby
Kolekcia BASIC.02 obsahuje zamatové, jemné pastelové farby, 
ktoré spolu v akejkoľvek kombinácii pôsobí harmonicky. 
Svetlo modrá a pastelovo ružová sú v dokonalom súlade  
s trendmi súčasného interiérového dizajnu. Ideálne pre 
zariaďovanie detských izbičiek, ktoré potom budú útulné  
a naozaj očarujúce.

Jednoducho sa do nich zamilujete!

Hustá	zamatová	látka	je	veľmi	
mäkká	a	príjemná	na	dotyk.	 
Možno	ju	tiež	ľahko	čistiť	a	je	
odolná	proti	opotrebeniu,	čo	ocenia	
najmä	rodičia	malých	detí.	 
Ľubovoľnými	kombináciami	
ružovej,	modrej	a	šedej	možno	
vytvárať	neobvyklé	a	jemné	vzory.



33

m
ol

lis
®

 BA
SI

C
.   0

2
St

an
da

rd
 C

ol
le

ct
io

ns

Klasická šedá a prachová modrá 
predstavujú	veľmi	originalnu	 
a	nenápadnú	kombináciu	farieb,	
ktorá dobre ladí s bielym a tmavým 
drevom.

Panely mollis®	predstavujú	výrazné	
a praktické riešenie pre výklenok 
v	hale.	Teraz	sa	o	ne	môžete	
pohodlne	oprieť.

R62 R80 R91

BASIC.02
Rad mollis® BASIC.02 sa skladá z čalúnených  
komponentov jednoduchých tvarov - štvorcov  
a trojuholníkov. K dispozícii sú v troch farbách  
a dvoch formátoch. Možno ich umiestniť vertikálne, 
horizontálne alebo v akejkoľvek kombinácii tvarov 
a farieb.

Ponúka	je	v	jednej	veľkosti:	trojuholníky	s	rozmermi	 
30	x	30	a	štvorce	30	x	30.	Jednotlivé	prvky	rady	sú	 
koncipované	tak,	aby	vždy	vytvárali	originálny	a	súvislý	
vzor	s	vysokou	rozmerovou	presnosťou.

30
0 m

m
30

0 m
m

Farby	výrobkov	uvedené	v	katalógu	sú	určené	iba	na	ilustráciu	 
a	od	originálu	sa	môžu	mierne	líšiť.

37 mm

300 mm300 mm



34 KATALÓG VÝROBKOV A INŠPIRÁCIA

Svetlo	ružová	je	považovaná	za	
jednu	z	najviac	typických	ženských	
farieb.	Obsahuje	to,	čo	je	na	„krajšej	
polovici	ľudstva”	najlepšie	-	 
jemnosť,	radosťa	jarná	sviežosť.

Dievčenská	izbička	zariadená	 
s	použitím	prachovej	ružovej	 
farby	bude	pôsobiť	jemne,	 
ale	určite	nie	presladene.	 
Pastelové	farby	prinášajú	pokoj,	
harmóniu	a	zároveň	dodávajú	 
interiéru	ľahkosť,	čo	z	nich	robí	 
ideálnu	voľbu	pre	interiér	malých	
rojkov. 

Kombinácia	ružovej	a	bielej	 
je	považovaná	za	stelesnenie	 
elegancie.	Svetlo	ružové	steny	
vo spojení s bielym nábytkom 
predstavujú	minimalistické	a	útulné	
riešenie.	Prečo?	Ružová,	ktorá	
navodzuje	pocit	útulnosti	a	jemnosti,	
dodáva	tiež	pocit	sviežosti.	Ideálnym	
doplnkom	tohto	dua	sú	jemné,	
strieborné	doplnky	-	malé	rámčeky	
obrázkov, štíhle zrkadlá a toaletné 
stolíky. 
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Nápady	na	kreatívnu	úpravu	čela	
postele	môžu	byť	neobmedzené.	
Zaujímavým	riešením	je	bežné	
umiestnenie	panelov	mollis®  
v drevených výklenkoch.  
Pôsobivo	vyzerá	tiež	vzor	 
zobrazujúci	diamanty	orámované	
jemným dreveným rámom.

Modrú	farbu	možno	trvalo	 
využívať	v	interiéroch	v	takmer	 
akejkoľvek	podobe.	 
Pozrite	sa,	ako	jednoducho	 
a	účinne	možno	zabezpečiť	stenu	 
u	poschodovej	postele.	 
Použitie	rovnakých	panelov	v	iných	
častiach	miestnosti	dodá	interiéru	
poriadok	a	konzistenciu.
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Perfektná nálada  
a uspokojivá pohoda
Spálňa je jedným z najintímnejších miest vášho domova.  
Zariaďte si ju po svojom. 

Premeňte ju v zónu blaženého pokoja a pozitívnych emócií.  
S použitím panelov mollis® vytvoríte tú správnu náladu  
a zároveň zaistíte dokonalú zvukovú izoláciu priestoru.

BASIC.03 sú dlhé panely, ktoré 
prestavujú	modernú	alternatívu	ku	
klasickým	štvorcom	a	obdľžnikom.	
Ich tenký tvar v spojení s  
priehľadnou	štruktúrou	látky	
vytvára	elegantnú	a	neobvyklú	
dekoráciu.	
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Šírka panelov BASIC.03 je 15 cm. 
Ich proporcie sú koncipované tak, 
aby vytvárali charakteristický  
priestorový,	pozdĺžny	vzor.	
Dĺžka	troch	panelov	umožňuje	
usporiadanie	dekoru	v	niekoľkých	
variantoch.

90 cm dlhé panely sú ideálne  
pre vytvorenie domáceho mini 
baru.Umiestnite	ich	10	cm	nad	
úroveň	podlahy,	aby	sa	pri	umývaní	 
podlahy	neznečistili.

K09 K11 M03 M12 M20

BASIC.03
Rad mollis® BASIC.03 obsahuje čalúnené prvky  
v jednoduchých a podlhovastých tvaroch.  
Dodávame ich v niekoľkých farbách a troch 
formátoch. Môžete ich usporiadať vertikálne,  
horizontálne alebo v zmiešaných kombináciách 
tvarov a farieb.

K	dispozícii	sú	v	troch	veľkostiach:	15	x	30,	15	x	60	 
a	15	x	90.	Prvky	radu	sú	koncipované	tak,	aby	vytvárali	 
originálne	a	súvislý	vzor	s	vysokou	rozmerovou	 
presnosťou.

Farby	výrobkov	uvedené	v	katalógu	sú	určené	iba	na	ilustráciu	 
a	od	originálu	sa	môžu	mierne	líšiť.

60
0 m

m

30
0 m

m

90
0 m

m

37 mm

150 mm
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Odpočinkový	kútik	alebo	štýlová	
spálňa	s	námorníckou	modrou	
ako	hlavným	prvkom?	Nemusíte	
si	vyberať.	Stačí,	keď	ju	šikovne	
nakombinujete	s	inými	farbami.
Použitím	rovnakého	prvku,	
farby	alebo	schémy	v	niekoľkých	
miestnostiach	urobíte	svoj	domov	
štýlovým a harmonickým.

Staňte	sa	tvorcom	svojho	domáceho	
priestoru,	nebojte	sa	kombinovať	 
panely vo zvislom a vodorovnom 
smere.Vytvorte	štýlovú	kompozíciu	 
z	panelov	usporiadaných	kolmo	 
k	hlavnej	dekorácií	a	objavte	silu	 
svojej	kreativity!

Panely mollis® vyzerajú pôsobivo,  
ak	sú	umiestnené	na	stene	vo	forme	
klasických bielych tehál.

Námornícka modrá patrí medzi  
najmódnejšie farby, nielen v šatni,  
ale v podstate aj v každej interiérovej  
dekorácií. Pokiaľ ju použijeme  
miesto čiernej, bude vyzerať  
skvele s nadčasovou,  
neutrálnou bielou, ale aj s farbou  
surového dreva a elegantnou béžovou.
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Jemná	forma	panelov	decentne	
zdôrazňuje	charakter	svetlých	
plôch. Rôzne rozmery panelov  
z	rovnakej	skupiny	na	seba	môžu	
navzájom	pôsobiť	v	rôznych	 
miestnostiach	domu,	napr.	 
v	chodbe,	spálni	a	obývačke,	
pričom	budú	vytvárať	súdržný	
celok,	a	pritom	plniť	rôzne	funkcie.

Ideálne	farbou	pre	spálňu	je	 
originálna	tyrkysová.	Ako	jeden	 
z	odtieňov	modrej	upokojuje	 
a	navodzuje	pocit	uvoľnenia	 
a	odpočinku.	 
Jej	intenzita	pritom	zároveň	vnáša	 
do	interiéru	veľké	množstvo	
pozitívnej	energie.	Tyrkysová	farba	
dodá	vašej	spálni	individuálny	 
charakter	-	či	už	ste	energický	
človek	alebo	tichý	romantik.

Nábytok z prírodného dreva ideálne 
kontrastuje	s	výraznou	tyrkysovou	
farbou.	
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Nástenná dekorácia alebo 
bezpečné miesto vyhradené 
pre zábavu alebo učenie?
Panely mollis® nie sú len praktické riešenie pre detské spálne  
ale aj pre ďalšie priestory. Môžete ich použiť na ochranu stien  
v detskom kútiku alebo rohu obývačky.

Prevádzkujete nejaké zariadenie určené pre deti? 
Čalúnené panely sú ideálne pre jasle, škôlky alebo detské kútiky,  
pretože chránia malé deti pred zranením spôsobeným nárazom  
na tvrdý povrch. Pri použití v rôznych farebných kombináciách  
vždy zvýrazní tlmené a príliš jednoliate interiéry.

Odvážnym	a	veľmi	elegantným	
dekorom	je	zamatová	rybia	kosť.
Neobmedzené	možnosti	 
usporiadania	iste	zaujmú	
náročných	a	kreatívnych	klientov,	
ktorí	si	cenia	originality	 
a	rafinovanosť	elegancie.
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Nápaditý dizajn celej kolekcie  
zaisťuje	dokonalú	vzájomnú	
harmóniu	jednotlivých	prvkov	 
a vytvára decentné, a pritom  
veľmi	charakteristický	dekoratívny	
efekt	steny.

Šikmé	rozvrhnutie	panelov	 
ABIES	dodá	elegantný	vzhľad	 
akémukoľvek	usporiadaniu. 
Doplnením	celkového	vzoru	 
o	jednotlivé	prvky	v	inej	farbe	 
rozbijete	jeho	monotónnosť	 
a	prekvapíte	svojou	nápaditosťou.

R21 R41 R91 R95 R100

ABIES
Rad mollis® ABIES sa skladá z charakteristicky 
tvarovaných panelov usporiadaných v originálnom 
vzore rybej kosti alebo kľukatom vzore.  
K dispozícii sú v troch formátoch v ľavostranné  
a pravostranné verzie. Môžete ich usporiadať  
vertikálne, horizontálne alebo v zmiešaných  
kombináciách tvarov a farieb.

K	dispozícii	sú	v	troch	veľkostiach:	30	x	45,	30	x	30	a	15	x	30.	
Pravé	a	ľavé	komponenty	radu	sú	určené	na	vytvorenie	 
originálny	a	súvislý	vzor	s	vysokou	rozmerovou	presnosťou.

 

Farby	výrobkov	uvedené	v	katalógu	sú	určené	iba	na	ilustráciu	 
a	od	originálu	sa	môžu	mierne	líšiť.

15
0 m

m
30

0 m
m

37 mm

300 mm

15
0 m

m

300 mm
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Pokiaľ	chcete	ozvláštniť	svoju	spálňu,	
vytvorte	štýlový	geometrický	vzor	 
s	šedými	alebo	temne	čiernymi	 
panelmi z kolekcie ABIES na hlavnej 
stene. 
Doplňte	miestnosť	o	štýlové	 
príslušenstvo	a	ohromíte	tým	
každého,	kto	k	vám	príde.

Kombinovanie	farieb	z	jednej	kolekcie	
je	inšpiratívnou	úlohou	nielen	pre	
dizajnérov	interiéru.	Dekor	vyrobený	 
z panelov z rovnakej látky,  
ale	s	rôznymi	prvkami	sa	môže	stať	
skutočným	majstrovským	dielom	 
na	stene.	Priali	by	ste	si	mať	v	spálni	
priestorový	obrázok?	Pustite	sa	
do	toho	pomocou	schém	na	konci	
katalógu	a	staňte	sa	skutočným	
bytovým	umelcom!
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Ďalšie	informácie	a	celý	výrobkový	rad	sú	k	dispozícii	na	www.mollis-design.sk

Panely mollis®	na	vás	urobia	
dojem	svojím	geniálnym	tvarom!	
Ak	sa	rozhodnete	pre	jednofarebnú	
variantu,	stále	môžete	vytvoriť	
niečo	úžasné.	Rozmanitosť	prvkov	
umožňuje	usporiadať	celý	rad	 
originálnych	a	nápaditých	 
geometrických	vzorov	zvisle,	 
vodorovne	alebo	diagonálne.

Kolekcia	ABIES	vám	umožní	transformovať	zdanlivo	bežný	interiér	do	luxusného	a	sofistikovaného	priestoru.	 
Toto	riešenie	si	zamilujú	znalci	umenia	a	módy.	Panely	mollis®	premení	klasickú	spálňu	v	nádhernú	spálňu	spojenú	 
s	obývacou	izbou	budoárového	typu	v	newyorskom	štýle.

Hráte	sa	radi	s	farbami?	 
Teraz	ich	môžete	voľne	kombinovať	
bez	obáv,	že	by	sa	mohlo	čokoľvek	 
pokaziť.	Farby	a	prvky	kolekcie	
ABIES	spolu	vždy	ladia. 
Pre	montáž	použite	suchý	zips,	
čo	umožní	jednoduchšiu	výmenu	
jednotlivých	položiek.
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Inštalácia nástenných panelov mollis® je jednoduchá,  
rýchla a čistá. Zvládnete to sami za pár minút.

Pre aplikáciu panelov doporučujeme špeciálne lepidlo  
na montáž mollis®, ktorá má vysokú počiatočnú lepivosť  
a po vytvrdnutí pevne drží. 

Montáž:	Vytlačte	lepidlo	pomocou	
montážnej	pištole	na	niekoľko	
miest,	naneste	na	stenu,	ľahko	
pritlačte	a	...	Hotovo. 
 
Ak	to	bude	potrebné,	máte	asi	 
10	minút	na	úpravu	polohy	paneli.
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3. Odporúčame	vám	vyskúšať	si	rozloženie	panelov	na	podlahe	alebo	si	nakresliť	na	stenu	vodiace	čiary.

2.	Opatrne	vybaľte	panel	z	fólie	tak,	 
aby	nedošlo	k	poškodeniu	výrobku.

  

1.	Pripravte	si	montážne	nástroje: 
lepidlo,	ceruzku,	vodováhu	a	pravítko.

5.	Prilepte	panel	na	miesto	a	dobre	pritlačte. 
Nezabudnite	panel	dobré	pripevniť	 
v rohoch

4.	Pomocou	suchej	látky	očistite	zadnú	stranu 
panelu	od	nečistôt.	Následne	naneste	 
lepidlo na panel vo vzdialenostiach  
asi 25 cm.

Pri pokladaní panelov na stenu je potrebné venovať pozornosť 
rovnomernému smeru látky.

Návod na montáž  
panelov vlastnými silami  
s použitím montážneho  
lepidla



Ako alternatívu k montážnemu lepidlu odporúčame použiť pásky 
a podložky na suchý zips s vysokou priľnavosťou.

Uvidíte, že montáž je naozaj jednoduchá! Ďalšou výhodou tejto 
inštalácie je možnosť panely kedykoľvek vymeniť bez problémov 
a bez rizika poškodenia steny.

Odporúčame	použiť	suchý	zips	 
s lepidlom na jednej strane.  
Proste	ich	spojte	a	umiestnite	na	 
niekoľko	miest	na	paneli.	Potom	 
zlúpnite	ochrannú	fóliu	a	pripevnite	
prvok	na	vhodné	miesto	na	stenu	
alebo na hladký povrch, ako je napr. 
opierke hlavy.

Skôr	než	panely	so	suchým	zipsom	
prilepíte,	stenu	dôkladne	povysávajte.
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2.	Opatrne	vybaľte	panel	z	fólie	tak,	 
aby	nedošlo	k	poškodeniu	výrobku.

  

1.	Pripravte	si	náradie	potrebné	na	montáž: 
Suchý	zips	alebo	páska,	ceruzka,	 
rezací	nôž,	vodováha	a	pravítko.

3. Odporúčame	vám	vyskúšať	si	rozloženie 
panelov	na	podlahe	alebo	si	nakresliť	 
na	stenu	vodiace	čiary.

4.	Povysávajte	nasucho	povrch,	na	ktorý	 
budete	lepiť,	a	potom	na	panel	rovnomern 
prilepte	pásku	alebo	suchý	zips	 
vo	vzdialenosti	asi	25	cm	s	bielou	stranou.

Návod na montáž panelov 
so suchým zipsom alebo 
páskami pomocou  
vlastných síl

 
Vďaka suchému zipsu možno panely ľahko zložiť.

6.	Ak	robíte	opierku	hlavy	na	laminovanej	doske, 
prilepte panel na vhodné miesto na doske  
a	ľahko	pritlačte.

5.	Prilepte	panel	na	požadované	miesto	 
na	stene	a	ľahko	pritlačte.
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S použitím šablón pre každý  
rad navrhnite individuálny vzor. 
Je to veľmi jednoduché! 
Chcete upraviť stenu pomocou panelov mollis®,  
ale máte problém si svoj nápad predstaviť v praxi? 
Snažili sme sa vám to zjednodušiť. 
Ak potrebujete pomoc, použite vopred pripravené  
šablóny, ktoré vám uľahčia navrhovanie. 
Vyberajte farby, kombinujte, zlaďujte,  
vytvárajte vzory a hlavne si to užite! 
 
Zmeňte interiér tak,  
že bude na nepoznanie... podľa svojho!

KATALÓG VÝROBKOV A INŠPIRÁCIA
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Pomocou	vhodných	farieb	 
zafarbite	prvky,	ktoré	chcete	 
v	projekte	použiť.

Vyberte	si	kolekciu	a	prvky,	 
z	ktorých	si	chcete	vytvoriť	svoj	
vlastný	a	jedinečný	dekor.

Zafarbené	prvky	Rozrežte	 
na	jednotlivé	diely	alebo	časti,	 
ktoré vytvoria vzor.

Umiestnite rozrezané prvky na hotové  
kockované	pozadie	s	vyznačenou	 
plochou	pre	dekoráciu.

1. 2. 3. 4.

Výrobky mollis®	obsahujú	podrobný	
návod	na	montáž	a	príklady	inštalácie,	
čo	výrazne	uľahčuje	prácu	bez	pomoci	
odborníka.

Zvoľte	si	dekor	a	farbu	tak,	aby	všetko	dokonale	ladilo	s	vaším	interiérom,	
tj.	Aby	všetko	zapadalo	do	farby	stien,	nábytku	a	ďalších	dekorácií. 
V	navrhovaní	vám	pomôžu	šachovnicové	grafy	uvedené	v	katalógu,	 
kde	môžete	vyznačiť	plochu	pre	dekoráciu.
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Dajte priechod  
svojej kreativite
Zariaďovanie alebo renovácie domova je pre každého náročnou úlohou. 
Na jednej strane sa tešíme na nový vzhľad nášho interiéru, na druhej strane  
sa stresujeme a snažíme sa, aby všetko išlo podľa plánu.

Pri	vytváraní	odvážnych	návrhov	stojí	za	to	sa	zamyslieť	nad	tým,	ktorý	z	nich	bude	vyzerať	
najlepšie	-	vertikálne	rybia	kosť	alebo	horizontálne	kľukatá	čiara,	jednoduchá	štvorcová	 
geometria	alebo	kombinácia	s	trojuholníkmy?		Posaďte	sa,	uvarte	si	kávu	a	pripravte	 
si	niekoľko	rôznych	návrhov,	z	ktorých	si	nakoniec	jeden	vyberiete. 
To	vám	umožní	vybrať	si	tú	najkrajšiu	konfiguráciu	panelu	a...	kreatívne	stráviť	svoj	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 

Ša
bl

ón
y

St
an

da
rd

 C
ol

le
ct

io
ns



52

ABIES L 
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ABIES R 
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Výrobca:	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,	info@mollis-design.sk 
www.mollis-design.sk


