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Przytulne  
i ciche wnętrze 
stworzone  
dla Ciebie
Urządzasz mieszkanie lub dom?  
Stwórz przytulną i funkcjonalną  
przestrzeń, będącą odpowiedzią  
na Twoje indywidualne potrzeby.  
Panele dekoracyjne mollis® to oryginalne  
i bardzo praktyczne rozwiązanie  
dla Twoich wnętrz!  
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Wychodząc naprzeciw dynamicznym potrzebom  
współczesnego rynku wnętrzarskiego, powstała  
innowacyjna linia produktowa - dekoracyjne  
panele tapicerowane mollis®.  
Linia mollis® to elementy wykończeniowe i oryginalna 
alternatywa w zakresie miękkiej dekoracji ścian. 
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Pełna zalet, nowa linia 
produktów DIY dedykowanych  
do każdego rodzaju przestrzeni

Linia produktowa mollis® to nowoczesne panele dekoracyjne dostępne 
w kilkunastu kształtach i wymiarach. Ułożone na ścianie tapicerowane 
wzory nadają wnętrzom przytulny i zarazem niepowtarzalny klimat  
kolorystyczny z efektem 3D.
Produkty mollis®	dopracowane	są	w	każdym	calu	i	bardzo	estetycznie	
wykończone.	Wykonane	zostały	z	wysokogatunkowych	materiałów	
dostarczonych	przez	certyfikowanych	producentów.	 
Do	każdej	linii	paneli	tapicerowanych	mollis®	dołączany	jest	insert	 
z	podstawowymi	informacjami	o	serii	oraz	instrukcją	montażu.	

Specjalnie  
wyselekcjonowane  

tkaniny w	trzech	 
strukturach	i	kilkunastu	 

modnych	kolorach

Doskonale  
wykończone detale 

oraz	naroża

Odpowiedniej  
grubości wypełnienie 
z gęstej i elastycznej 

pianki poliuretanowej 
nadaje	idealny	kształt	 

o	stałej	grubości	 
oraz zapewnia wysokie  
właściwości	akustyczne 

oraz	docieplające

Duża dokładność 
wymiarowa 
pozwala na precyzyjne 
ułożenie	wzoru	 
bez	przesunięć	-	 
niezależnie	od	kształtu	 
panelu w danej serii

Niska waga  
elementów  
pozwala na swobodny  
montaż	nawet	 
na	bardzo	cienkich	 
ściankach	o	grubości 
od 10 mm

Bezpieczne i praktyczne 
rozwiązanie w pełni przyjazne  
domownikom 

Mnogość	 
konfiguracji

Samodzielny 
montaż

Izolacyjność	
akustyczna

Docieplenie 
ściany

Akcesoria  
dodatkowe

Bogata	paleta	
kolorów

Prosty i szybki 
montaż

Łatwość	
czyszczenia

Powłoka	 
hydrofobowa

Ekologiczne	
materiały

Przyjazny  
zwierzętom

Miły	 
w dotyku

Gotowe 
szablony

Dokładność 
wymiarowa
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Produkty mollis®	tłumią	dźwięki	
dochodzące	z	zewnątrz	oraz	
wygłuszają	nieprzyjemny	dla	ucha	
pogłos.	

Ściana	

Odbicie 

Źródło	 
hałasu

Odbicie 

Dźwięk,	hałas	lub	pogłos	 
zredukowany nawet o 70 %

Panele tapicerowane mollis®	to	idealny	pomysł	na	wykończenie	dziecięcego	
pokoju.	Oryginalne	wzory,	miłe	w	dotyku	materiały	oraz	miękka	struktura	 
pozwolą	maluchowi	bezpiecznie	bawić	się	i	poznawać	domowy	świat!

Badania potwierdzają - panele mollis® tłumią 
ponad 70% hałasu i szumu w pomieszczeniach, 
likwidują pogłos i sprawiają, że wnętrze staje 
wyciszone i niezwykle przytulne.

Dzięki	prostej,	ale	bardzo	solidnej	 
konstrukcji paneli zablokowany  
jest	przepływ	zimnego	powietrza	 
do	wnętrza.	 
Płyty	MDF,	odpowiedniej	grubości	 
i	gęstości	gąbka	oraz	wysokiej	 
jakości	tkaniny	gwarantują	 
zadowalający	efekt	izolacyjny.

WnętrzeŹródło	 
chłodu Ściana	

Bogactwo	wzorów	i	formatów	 
paneli mollis® pozwala na kreatywne 
i praktyczne zabezpieczenie  
każdego	rodzaju	ściany	-	zarówno	
tej	wykonanej	z	cegły,	płyt	gipsowo-	 
kartonowych	lub	betonowych.

Estetyczna  
ochrona zimnej  
ściany
Znasz to nieprzyjemne uczucie, gdy dotykasz dłonią  
lub plecami zimnej ściany?  
Panele mollis® zadbają nie tylko o atmosferę w Twoim domu,  
ale również zabezpieczą ściany przed wychłodzeniem.  

Skuteczna  
izolacja  
akustyczna
Panele tapicerowane to niezwykle praktyczne 
oraz gustowne rozwiązanie, które ozdabia  
i wycisza każde ważne dla Ciebie pomieszczenie.  
Komfort, estetyka, użyteczność w jednym -  
czy można chcieć więcej? 
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Jak	czyścić	panele?	 
Wystarczą	trzy	proste	kroki:	 
zbierz	rozlany	płyn	chłonnym	
ręcznikiem,	nanieś	na	plamę	trochę	
wody	i	wytrzyj	wilgotną	ściereczką	 
z	dodatkiem	mydła.	

Produkty mollis® to nie tylko  
tapicerowane	panele,	ale	także	
gama	praktycznych	akcesoriów	 
do	ich	aplikacji	-	klej	montażowy	 
oraz	dedykowane	rzepy.

Codzienne  
użytkowanie  
zawsze
pod kontrolą
Każdego dnia nasz dom staje przed wieloma  
wyzwaniami. Brudne rączki, sierść pupila,  
ślady po nocnym jedzeniu...   
Panele mollis® bardzo łatwo utrzymać  
na co dzień w czystości.  
Wystarczy użyć odkurzacza, a potem przetrzeć  
lekko materiał wilgotną szmatką lub gąbką. 

To proste!

Odpowiedzialna  
i uważna polityka 
marki tree friendly  
packaging 
Konsekwentna polityka ekologiczna, wraz z wysoką  
jakością produktów oraz bezpieczeństwem, jest  
kluczowym elementem działalności biznesowej marki.

W	ramach	realizacji	proekologicznej	polityki	firmy,	 
została	wybrana	najbardziej	optymalna	dla	środowiska	 
technologia	druku	opakowań,	która	charakteryzuje	się:

• mniejszym zużyciem papieru, klejów, farb oraz energii 
• wykorzystaniem surowców wtórnych

W	produkcji	nowych	ekologicznych	opakowań	 
wykorzystywane	są:

• tektury pochodzące z recyklingu 
• surowce pierwotne pochodzące z odpowiedzialnie  
  zarządzanych źródeł (posiadających certyfikat FSC®)

Oszczędzamy około 1615 drzew rocznie!

Dzięki	proekologicznemu	podejściu	
marki,	ratowane	są	istniejące	lasy.	
To	jednak	nie	wszystko.	 
Dodatkowo dbamy o zalesianie 
nowych	obszarów.		

Stale	inwestujemy	w	innowacje,	
które	mają	na	celu	zmniejszać	
negatywny	wpływ	procesów	
produkcji	i	logistyki	na	środowisko	
naturalne.	

Panele mollis® posiadają	szereg	
właściwości,	które	wpływają	 
na	bezpieczeństwo	użytkowania	 
oraz	ich	trwałość. 
Wyróżniającą	cechą	tkanin	 
M12	i	M20	jest	ich	innowacyjna	
hydrofobowość,	czyli	utrudnienie	
we	wchłanianiu	płynów.	 
Tkaniny	K09,	K11,	K13	to	z	kolei	
przykład	tkanin	o	podwyższonej	
trudnopalności.
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Tapicerowana ściana  
w kilku prostych krokach  
- zrób to sam!
Dekoracyjne panele tapicerowane to modna i oryginalna dekoracja ściany. To także bardzo szybki  
i efektowny zabieg dekoracyjny, który można wykonać samodzielnie w kilkanaście minut. 

Pracę	rozpoczynamy	od	przygotowania	narzędzi	oraz	zwymiarowania	powierzchni,	którą	zamierzamy	 
pokryć	panelami	tapicerowanymi.	Mierzymy	dokładnie	jej	wysokość,	długość	i	szerokość.	 
Kolejnym	krokiem	jest	wybór	kolekcji	i	koloru	z	dostępnej	palety	standardowej	mollis®.	 
Następnie	projektujemy	na	szablonie	dekor,	jaki	chcielibyśmy	ułożyć.	 
Mając	już	wybrany	wzór,	możemy	łatwo	policzyć	potrzebną	ilość	paneli,	 
więc	kupujesz	tylko	tyle	elementów,	ile	faktycznie	potrzebujesz.	

	 	 Zaznaczamy	pole	robocze	na	ścianie.	 
	 	 Linie	można	delikatnie	narysować	ołówkiem.	

	 	 Przygotowujemy	panele	oraz	akcesoria	montażowe	 
	 	 zgodnie	z	instrukcją.	Do	wyboru	mamy	dwa	proste	rodzaje	 
	 	 aplikacji	-	na	klej	montażowy	lub	na	rzepy.

	 	 Układamy	wybrany	wzór	na	ścianie.	

Po	skończonym	etapie	układania	warto	dla	lepszego	 
efektu	delikatnie	„uczesać”	strukturę	tkaniny	suchą	 
szmatką	lub	szczoteczką.	I	gotowe!	

1.
2.
3.

Panele mollis®	to	możliwość	 
stylowego	wykończenia	sypialni	 
na	poddaszu.	Duży	wybór	 
kształtów	i	kolorów	pozwala	 
na	stworzenie	wyjątkowej	 
konfiguracji,	idealnie	dopasowanej	
do	ścian	pod	charakterystycznym	
skosem.	Miękkie	i	miłe	w	dotyku	
zagłówki	wykonane	z	paneli	 
będą	przytulnym	akcentem	 
w	nawet	najbardziej	surowych	
wnętrzach.	

Tapicerowane panele mollis®	mają	dogłębnie	przemyślane	wymiary	 
oraz	proporcje,	dzięki	czemu	z	łatwością	zaplanujesz	ich	montaż.	 
Powtarzalność	i	bardzo	duża	dokładność	wymiarowa	pozwalają	 
na	zaprojektowanie	wzoru	z	minimalnym	marginesem	błędu.

Samodzielny 
montaż  
bez pomocy 
fachowca

Domowa przestrzeń powinna być dopasowana do naszego gustu,  
charakteru i stylu życia. Tylko wtedy będziemy czuć się w niej komfortowo. 
Coraz większą uwagę zwracamy na funkcjonalność i unikalny styl naszych 
wnętrz, dlatego z tak dużym zaangażowaniem podchodzimy do ich urządzania.

Po	ciężkim	etapie	budowy	czy	gruntownego	remontu	przychodzi	czas	na	 
najprzyjemniejszą	część,	czyli	dekorację	pomieszczeń,	ozdabianie	ścian,	wybór	detali.
Panele mollis®	to	produkt	pasujący	do	każdego	wnętrza,	nadający	mu	wyjątkowego	
charakteru.	Jego	niewątpliwą	zaletą	jest	banalnie	prosty	montaż,	który	można	wykonać	
samodzielnie,	w	bardzo	krótkim	czasie.	To	nie	tylko	oszczędność	czasu,	ale	również	
pieniędzy	-	poradzisz	sobie	z	aplikacją	paneli	bez	pomocy	fachowca.	 
Dodatkowo	duża	ilość	wariantów	ułożenia	i	wyboru	rodzajów	paneli,	to	prawdziwa	
frajda	z	projektowania	i	możliwość	stworzenia	czegoś	naprawdę	kreatywnego! 

KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 
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Nieograniczone  
możliwości tworzenia  
bardzo oryginalnych  
i przytulnych wnętrz  
oraz przestrzeni
Nadaj swojemu salonowi szyku i odrobiny luksusu.  
Tapicerowane panele mollis® niwelują nieprzyjemny pogłos  
pojawiający się w dużych, otwartych przestrzeniach,  
a do tego nadają niezwykłej elegancji i smaku.  
Przykład? Układ ciemnych paneli geometrycznych,  
ułożonych w jodełkę. Klasa sama w sobie!

Chcesz,	aby	Twoje	wnętrze	zachwycało	od	pierwszych	postawionych	 
w	nim	kroków?	Nic	prostszego.	Użyj	paneli	mollis® jako ozdoby korytarza 
lub	wnęki	z	siedziskiem	przy	wejściu	do	domu.	 
Baw	się	kolorem	i	kształtem,	inspiruj	siebie	i	innych!		

Ściana	za	łóżkiem	w	sypialni	
coraz	częściej	aspiruje	do	miana	
bohatera	wnętrza	nocnego.	
Wykończenie	ściany	w	sypialni	jest	
nie	tylko	tłem	dla	aranżacji	wnętrza,	
ale	bardzo	często	nadaje	 
projektowi	ogólny	wyraz	i	decyduje	
o	jego	charakterze.

Urządzasz	domowe	biuro?	 
Panele	sprawią,	że	jego	wnętrze	 
będzie	wyciszone,	a	jednocześnie	 
oryginalne.	Możesz	ułożyć	je	 
w	formie	ciekawego	wzoru	 
geometrycznego	czy	przestrzennej	
rzeźby,	tworząc	na	ścianie	miękki 
i	niebanalny	efekt	3D.

Panele tapicerowane mollis® to 
świetne	rozwiązanie	w	przedpokoju	
lub	hallu.	Posłuży	ono	zarówno	
jako	dekoracja,	jak	i	ochrona	ściany	
przy	siedzisku	czy	garderobie.	
Możesz	zabezpieczyć	nimi	przed	
chłodem	i	hałasem	z	korytarza	 
lub	ulicy	także	drzwi	wejściowe.	

KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 
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Stylowa	czerń	drobnej	jodełki	 
czy	szachownica	w	odcieniach	
szarości?	Stwórz	z	marką	mollis® 
oryginalne	i	modne	wnętrze,	 
dopasowane	do	Twojego	 
charakteru.	Pamiętajmy,	że 
sypialnia	to	miejsce	regeneracji	 
i	odpoczynku,	w	którym	spędzamy	
około	1/3	naszego	życia.	

Jeśli	jesteś	zwolennikiem	beży	 
i	chcesz	w	niebanalny	sposób	
udekorować	wnękę	za	łóżkiem,	
wybierz	ponadczasową	i	szalenie	
modną	od	kilku	sezonów	jodełkę.	

Seria mollis® ABIES to wyzwanie 
dla	osób	kreatywnych	oraz	 
amatorów	odrobiny	luksusu	 
w	sypialni.	Mnogość	możliwości	
ułożenia	wzorów	z	elementów	 
tej kolekcji zaskakuje nawet  
doświadczonych	projektantów	
wnętrz.	

Panele tapicerowane mollis®  
to produkty przyjazne wszystkim 
domownikom	-	czworonogom	
również!	Możesz	wykleić	nimi	np.	
kawałek	ściany	obok	legowiska	
swojego	pupila.	Przy	odpowiednim	 
doborze	koloru	stanie	się	ono	 
estetycznym	elementem	całości	
wnętrza.	

W	ofercie	mollis®	dostępne	są	
podłużne	panele	typu	long,	 
których	długość	wynosi	aż	90	cm!	 
Pozwala to na komponowanie 
prostych,	pionowych	wzorów,	 
bez	konieczności	łączenia	 
ze	sobą	mniejszych	elementów.	
Wykończenie	ściany	lub	stworzenie	
zagłówka	nigdy	nie	było	tak	proste!	
Pionowe	panele	stanowią	bardzo	
nowoczesną	i	elegancką	dekorację	
sypialni.

Sypialnia
Sypialnia to najbardziej intymna strefa każdego 
domu. Nie bez powodu dbamy o to, żeby panowała 
w niej przytulna i wprawiająca w dobry nastrój  
atmosfera. 

Panele mollis®	doskonale	sprawdzą	się	jako	efektowny	
dekor	za	łóżkiem,	przyklejony	bezpośrednio	do	ściany	 
lub	jako	wezgłowie	wykonane	z	płyty	i	wykończone	 
panelami	według	autorskiego	pomysłu.	

KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 
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Panele mollis®		to	idealne	wykończenie	ściany	za	łóżeczkiem	maluszka.	
Miękka	struktura	chroni	dziecko	przed	bolesnymi	upadkami	i	uderzeniami	
podczas	spania	czy	zabawy.	To	także	izolacja	od	chłodnej,	nieprzyjemnej	
w	dotyku	ściany.	Jeśli	urządzasz	kącik	dla	niemowlaka	w	swojej	sypialni,	
pomyśl	o	panelach,	które	odpowiednio	dopasowane	kolorystycznie	 
mogą	świetnie	wpisać	się	w	stylistykę	całego	pokoju.

KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 

Naturalne	drewno,	skandynawska	stylistyka,	stonowane	kolory	 
w	pokoju	trzecioklasisty?	Urządzaj	wnętrze,	jak	tylko	chcesz!	

Bezpieczna  
strefa zabawy 
dla każdego 
malucha
Dziecięcy pokój to wyjątkowa,  
bo pełna życia, energii i radości 
przestrzeń w każdym domu.  
Chcesz stworzyć swojemu kochanemu 
brzdącowi bezpieczną i inspirującą bazę? 
Wybierz panele tapicerowane mollis®  
i zaprojektuj dla swojej pociechy pokój,  
o jakim marzy! 

Niezwykle popularny styl 
marynistyczny	wkroczył	także	 
do	pokoi	dziecięcych.	 
Stylowa,	granatowa	i	miękka	 
ściana	komina,	a	do	tego	biel,	
drewno	i	ciekawe	dodatki?	 
To	wnętrze	na	pewno	nabierze	
prawdziwego	charakteru!

Panele dekoracyjne mollis® to 
także	fantastyczne	wykończenie	
przestrzeni	pomiędzy	łóżkami	
piętrowymi.

Pokój dziecięcy
Projektowanie pokoi dziecięcych to dziś jedno  
z największych wyzwań wnętrzarskich. Olbrzymia 
ilość stylów, trendów i pomysłów sprawia, że  
możesz czerpać z różnych źródeł masę ciekawych 
inspiracji. 

W	niemalże	każdej	z	nich	znajdzie	się	miejsce	 
na	wykończenie	wnętrza	panelami	mollis® -	od	pokoju	 
dla	maluszka	po	designerską	stylizację	pokoju	nastolatka.	
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KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 

Wejście
Doskonałe pierwsze wrażenie od samego wejścia  
do domu? Mamy na to sposób. Wykorzystaj  
tapicerowane panele mollis® w przedpokoju  
lub wiatrołapie. 

Świetnie	sprawdzą	się	jako	miękkie	wykończenie	ściany	
przy	wieszaku,	nietypowe	zaaranżowanie	wnęki	w	szafie	
czy	wykonane	metodą	DIY	siedzisko	na	szafce	lub	ławce	
do	butów.	Wykorzystanie	tego	samego	wzoru	paneli	 
w	innych	pomieszczeniach	nada	spójności	i	charakteru	
całemu	wnętrzu.	

Siedzisko
Rozwiązanie dla domowej kuchni lub jadalni,  
które będzie zarówno praktyczne, jak i estetyczne?  
Z produktami mollis® ekspresowo wykończysz  
siedzisko, ławeczkę lub twardy taboret kuchenny.

Jeśli	Twoi	domownicy	często	obijają	meble	lub	ścianę 
oparciem	krzesła,	zabezpiecz	ją	przed	uszkodzeniem.	 
W	kilka	sekund	przykleisz	panele	na	rzepy,	nie	niszcząc	
powłoki	ściany	ani	mebli.

Kilka	paneli	przyklejonych	 
do	drewnianego	oparcia	 
sprawi,	że	będzie	ono	wygodne 
i	zarazem	estetyczne.	

Wysoki	hoker	z	miękkim	 
siedziskiem,	wykonanym	 
z paneli mollis®	to	ekspresowe,	 
bardzo ekonomiczne  
i	efektowne	rozwiązanie.
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KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 

Szerokie spektrum  
praktycznych 
zastosowań
Możliwości zastosowania paneli dekoracyjnych  
mollis® są właściwie nieograniczone.  
Uwolnij swoją kreatywność i zrealizuj to,  
co podpowiada Ci wyobraźnia.  
Miękkie obrazy ścienne to nie futurystyczne  
projekty w katalogach, ale funkcjonalne,  
stylowe i łatwo dostępne rozwiązanie  
dla Twojego domu. Połączenie paneli z danej  
serii w kilku długościach i różnych kolorach  
pozwoli stworzyć unikatowy i oryginalny dekor,  
będący praktyczną ozdobą Twojego salonu. 

 
Z	miękkimi	panelami	mollis®  
sączenie	ulubionych	napojów	 
będzie	dużo	przyjemniejsze,	 
gdy	odpowiednio	zabezpieczymy	
przestrzeń	pod	barem.

Dzisiejsze stylizacje lokali  
są	zróżnicowane,	ale	też	coraz	
bardziej	wyszukane	i	designerskie.	
Wykończone	panelami	mollis®	ławy,	
siedziska	i	surowe	hokery	staną	
się	dużo	wygodniejsze	i	nabiorą	
zupełnie	nowego	charakteru.	

Wyjątkowy klimat  
gdziekolwiek  
jesteś
Produkty mollis® to także ogromne możliwości  aranżacyjne  
w przestrzeniach użytkowych, takich jak hotele, pensjonaty,  
kawiarnie, restauracje, puby czy kluby. Jeżeli jesteś właścicielem 
warto pomyśleć o wkomponowaniu ich w istniejący wystrój. 

Tapicerowane panele odmieniają wnętrza nie do poznania  
- nadają przytulności nawet najprostszym w formie pomieszczeniom.  
Wyciszają, niwelują nieprzyjemne echo i pogłos oraz sprawiają,  
że robi się w nich dużo przytulniej.  
Możesz wyłożyć nimi siedziska, loże, bar, drzwi, a także ściany. 
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Bach,	Janis	Joplin	czy	Beyonce?	Nieważne,	jakiej	muzyki	słuchasz.	 
Zadbaj	o	jakość	dźwięku,	wyciszając	ścianę	i	niwelując	drażniący	 
ucho	pogłos.	Do	stworzenia	efektownej	aranżacji	nadadzą	się	praktycznie	
wszystkie	typy	paneli.	Każdy	z	modeli	pozwoli	nam	uzyskać	nieco	inny	
efekt	wizualny,	zachowując	te	same	właściwości	akustyczne.	

Eleganckie,	ponadczasowe	 
szarości	w	salonie?	 
To	dziś	bardzo	popularny	trend,	 
pozwalający	uzyskać	poczucie	 
spokoju	i	harmonii.

Przytulny kąt 
i strefa relaksu
Wykorzystaj potencjał domowych zakamarków  
i wnęk. Stwórz w swoim domu przestrzeń,  
do której będziesz z przyjemnością wracać. 

Zaaranżuj	wszystkie	zakątki	swojego	mieszkania	 
i	zorganizuj	przytulne	gniazdka	do	czytania	książek,	 
dziergania	czy	słuchania	ulubionej	muzyki.	 
Zaprojektuj	swoją	osobistą	strefę	relaksu.	 
Panele mollis®	możesz	zastosować	na	kamiennych	ławach,	
wystających	elementach	ścian	lub	wnękach	okiennych.	

Wieczorami	Twój	salon	zamienia	 
się	w	domowe	kino?	 
Aby	podnieść	walory	akustyczne	
pokoju	zabuduj	ściany	panelami	
mollis®	i	ciesz	się	czystym,	idealnie	
brzmiącym	dźwiękiem	ulubionych	
filmów.	Stwórz	unikalne	wnętrze,	 
dobierając	odcień	paneli	do	 
kolorystyki	panującej	w	całym	domu.	

Domowy 
audio  
raj dla 
konesera
Jesteś pasjonatem dobrej 
muzyki? Czysty dźwięk,  
idealne brzmienie  
i możliwość wychwycenia  
instrumentalnych  
smaczków - z panelami  
mollis® zadbasz o każdą 
cenną nutę i uzyskasz  
znacznie lepszą akustykę  
w swoim wnętrzu.

Ciemne produkty mollis® to 
świetna	propozycja	dla	typowo	
męskich	i	minimalistycznych	
wnętrz,	gdzie	sam	ustalasz	
zasady,	które	w	nich	panują.	
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Tapicerowane panele mollis® 
wyróżniają	się	doskonałym	
wykończeniem	detali,	co	sprawia,	
że	wzór	na	ścianie,	po	precyzyjnym	
dopasowaniu	i	dociśnięciu,	 
wygląda	naprawdę	imponująco.

Klasyczne	wnętrze	w	połączeniu	 
z	wyrazistym	turkusem	-	 
to	oryginalna	forma	przełamania	
kolorem	charakteru	klasycznej,	
stylizowanej	zabudowy.	

Kolorystyka  
kolekcji 
to doskonale  
skomponowane 
palety oraz 
modne odcienie  
sezonowe 
Cechą wspólną produktów mollis® jest oryginalna 
kolorystyka. Pieczołowicie dobrana paleta barw 
oraz odcieni jest uniwersalna, ponadczasowa  
i znajdzie szerokie zastosowanie w różnego  
rodzaju wnętrzach.

Mocną	stroną	kolekcji	jest	przyjazne	łączenie	kolorów.	
Większość	z	nich	można	ze	sobą	zestawiać	w	jednej	
serii.	Nawet	niestandardowe	połączenia	pasują	do	siebie. 
Sekret	tkwi	w	recepturach	poszczególnych	kolorów.	 
Na	pierwszy	rzut	oka	jest	bardzo	„nieoczywista”,	 
inna	niż	zestawy	kolorów,	do	których	przywykli	klienci.	
Przekonuje	jednak	swoją	oryginalnością,	 
zaskakującymi	melanżami	i	drobnymi	niuansami.	 
W	kolekcji	standardowej	oferujemy	gustowne	melanże	
oraz	jednolite,	gładkie,	aksamitne	aple	kolorystyczne.

Bardzo modny w ostatnim czasie 
musztardowy	żółty	świetnie	łączy	 
się	z	surowym	drewnem,	naturalnymi	
dodatkami,	a	także	uniwersalną	
szarością	oraz	czernią.	 
Kontrasty	podkreślą	wyrazisty	 
styl	Twojego	pokoju	i	dodadzą	mu	
inspirującej	energii	do	działania.

Sypialnia	w	stylu	etno	to	gratka	 
dla	miłośników	podróży.	Połączenie	
beżu	i	granatu	nada	wyjątkowego	 
charakteru	całemu	wnętrzu.	 
Smaczku	mogą	dodać	wzorzyste	
poduszki	i	błyszczące	detale.	 
Z	kolei	granat	w	nowoczesnej	wersji	
świetnie	prezentuje	się	w	postaci	
paneli	ułożonych	nie	tylko	na	ścianie,	
w	poziomie,	lecz	także	na	suficie.	
Efekt	wow	gwarantowany!
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KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 

Wiele możliwości  
konfiguracji  
własnego wzoru 
Dekoracyjne panele to jeden z najmodniejszych ostatnio  
pomysłów na dekoracje ścian i sufitów. 
Produkty mollis® to gama kilkunastu kształtów  
i kolorów - od klasycznych kwadratów i prostokątów,  
przez nowoczesne wąskie „płotki”, aż po wyrafinowaną  
i stylową jodełkę. 

To Ty w pełni decydujesz o wzorze, jaki pojawi się  
na Twojej ścianie. Pobaw się kształtem i kolorem  
i dopasuj układ do swoich indywidualnych potrzeb i stylu,  
jaki lubisz.

Elegancki	granat	posiada	duże	
właściwości	uspokajające.	 
Z	tego	powodu	warto	użyć	go	 
w	sypialni.	Głębia	koloru	pomoże	
wykreować	atmosferę	odpoczynku	 
i	odseparowania	od	zewnętrznego	
świata.

Klasyczne	beże	czy	modny	róż? 
Chłodny,	delikatny,	lekko	 
„przykurzony”	-	taki	jest	pudrowy	
róż,	znany	również	jako	dusty	pink.	 
Świetnie	sprawdza	się	we	
wnętrzach	w	stylu	nowoczesnym	 
i skandynawskim bez efektu 
„przesłodzenia”.

Kolekcje  
zaprojektowane  
z myślą o Tobie
Wszystkie cztery kolekcje paneli mollis® zostały  
zaprojektowane tak, by można było je swobodnie 
układać w dowolny wzór. Ich wymiary są proporcjonalne 
i wielokrotne, co sprawia, że są idealnie dopasowane  
do siebie nawzajem w ramach jednej kolekcji. 

Powtarzalność	wymiarowa	paneli	oraz	przemyślane	rozmiary	 
elementów	pozwalają	na	precyzyjne	dostosowanie	układanych	
wzorów	do	wymiarów	ścian	we	współczesnym	budownictwie	
oraz	standardowych	wymiarów	łóżek.		

BASIC.01

BASIC.02

ABIES

BASIC.03
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KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 

Stylowa  
oaza Twojego 
spokoju  
i komfortu 
Geometryczne wzory w salonie  
nadadzą mu oryginalnego charakteru,  
a miękkie i przyjemne w dotyku  
wykończenie sprawi, że zrobi się w nim przytulniej.  
Tapicerowane panele ozdobią i wyciszą każdy kąt  
w Twoim domu. Czytaj, słuchaj muzyki,  
relaksuj się w pięknym i ciepłym otoczeniu. 

Szarości	kolekcji	BASIC.01	 
to	trzy	korespondujące	ze	sobą	 
odcienie o ciekawym splocie  
miękkiego	drelichu.	

Drelich	jest	tkaniną	strukturalną,	 
o	naturalnym	wyglądzie	i	drobnej	 
strukturze.	Występuje	ona	 
w	stonowanych	kolorach	 
z	wyraźnym	efektem	dwutonu.	 
Jej	cechą	charakterystyczną	 
jest	niska	wchłanialność	rozlanych	 
substancji,	dzięki	czemu	łatwo	 
utrzymać	ją	w	czystości.

Precyzyjnie	wykończone	elementy,	
idealnie	spasowane	na	krawędziach	
układają	się	w	równej	linii	i	tworzą	
harmonijny	wzór.	

Niewygodne	siedzisko	kuchennego	
hokera?	W	kilka	sekund	może	stać	
się	miękkie	i	wygodne.	Aplikacja	
paneli mollis®	to	bułka	z	masłem!

K09 K11 K12 M12 R81

BASIC.01
Seria mollis® BASIC.01 to elementy tapicerowane 
o prostych kształtach - kwadratu i prostokąta. 
Dostępne w kilku kolorach i dwóch formatach. 
Można układać je pojedynczo w pionie, w poziomie 
lub w dowolnie mieszanych kombinacjach  
kształtów i kolorów. 

Dostępne	w	dwóch	wielkościach:	30	x	30	i	60	x	30.	 
Elementy	serii	są	tak	zaprojektowane,	aby	razem	zawsze	
tworzyły	oryginalny	i	spójny	wzór	z	zachowaniem	dużej	
dokładności	wymiarowej.

60
0 m

m

30
0 m

m

300 mm 300 mm

37 mm

Kolory	produktów	prezentowanych	w	katalogu	mają	charakter	poglądowy	
i	mogą	nieco	różnić	się	od	oryginału.
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KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 

Łączenie	kolorów	z	jednego 
rodzaju	tkaniny	pozwala	uzyskać	
bardzo	ciekawy	efekt	wizualny.	
Geometryczne	wzory	dodają	
przestrzeniom	nowoczesności	 
oraz	dynamiki	wizualnej.	

Aksamitne	miękkie	panele	 
to	nie	tylko	dekoracyjne,	 
ale przede wszystkim funkcjonalne 
wykończenie	wezgłowia	łóżka	 
w	dziecięcym	pokoju.	 
Szkolny	granat	doda	wnętrzu	
bardzo	modnego	charakteru.

Powyżej	przykładowe	schematy	ułożenia	paneli	z	kolekcji	BASIC.01.	
Proste,	geometryczne	kształty	powstały	na	bazie	powtarzalności	formatu,	
dzięki	czemu	można	łączyć	je	w	wielu	różnych	konfiguracjach	 
bez	efektu	przesunięcia.	

Panele mollis®	są	świetnym	 
rozwiązaniem	dla	aranżacji	 
ściany	za	telewizorem.	 
Ułożone	w	jednym	kolorze,	 
będą	wykwintnym	tłem	 
dla	wielu	filmowych	historii. 
Poprawią	także	jakość	dźwięku	 
i	akustykę	panującą	w	pokoju.	

Produkty mollis®	są	zaprojektowane	
tak,	aby	optymalnie	można	było	 
je	ze	sobą	łączyć	i	konfigurować.	 
Nie	jest	ważne,	jaką	przestrzeń	 
chcesz	zaaranżować.	 
Nawet	niewielki	kawałek	ściany,	
wykończony	w	ten	sposób	doda	 
jej	miłej	przytulności.	
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KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 

Delikatne  
pastele
Kolekcja BASIC.02 to aksamitne, delikatne pastele,  
które efektownie współgrają ze sobą w dowolnej konfiguracji. 
Kolor jasnoniebieski i pastelowy róż doskonale wpisują się  
w aktualne trendy wnętrzarskie. Idealne do aranżacji dziecięcych 
przestrzeni, nadające im ciepła i uroku. 

Zakochasz się w nich! 

Gęsta	tkanina	typu	welwet	jest	 
niezwykle	miękka	i	aksamitna	 
w	dotyku.	Jest	także	łatwa	 
w czyszczeniu i odporna na  
ścieranie,	co	docenią	zwłaszcza	
rodzice	małych	dzieci.	 
Róż,	błękit	i	szarość	można	ze	
sobą	swobodnie	łączyć,	tworząc	 
nietypowe,	subtelne	wzory.	

Klasyczna	szarość	i	zgaszony	błękit	
to	bardzo	oryginalne	i	nieoczywiste	
połączenie	kolorystyczne,	które	
świetnie	komponuje	się	z	bielą	 
i	ciemnym	drewnem.	

Panele mollis® to ekspresowe  
i	praktyczne	rozwiązanie	 
dla	wnęki	w	przedpokoju.	 
Możesz	się	teraz	swobodnie	
oprzeć.

R62 R80 R91

BASIC.02
Seria mollis® BASIC.02 to elementy tapicerowane  
o prostych kształtach - kwadratu i trójkąta. 
Dostępne w trzech kolorach i dwóch formatach. 
Można układać je pojedynczo w pionie, w poziomie 
lub w dowolnie mieszanych kombinacjach  
kształtów i kolorów. 

Dostępne	w	jednej	wielkości:	30	x	30	i	trójkąty	30	x	30. 
Elementy	serii	są	tak	zaprojektowane,	aby	razem	zawsze	
tworzyły	oryginalny	i	spójny	wzór	z	zachowaniem	dużej	
dokładności	wymiarowej.30

0 m
m

30
0 m

m

Kolory	produktów	prezentowanych	w	katalogu	mają	charakter	poglądowy	
i	mogą	nieco	różnić	się	od	oryginału.

37 mm

300 mm300 mm
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KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 

Jasny	róż	uznawany	jest	za	jeden	 
z	najbardziej	kobiecych	kolorów.	
Ma	bowiem	w	sobie	wszystko	to,	
co	najlepsze	w	piękniejszej	stronie	
ludzkości	-	delikatność,	radość	 
i	prawdziwie	wiosenną	świeżość.

Aranżacja	dziewczęcego	pokoju	 
z	wykorzystaniem	pudrowego	 
różu	będzie	delikatna,	 
ale	na	pewno	nie	przesłodzona.	 
Pastele	wprowadzają	spokój	 
i	harmonię,	a	jednocześnie	nadają	
wnętrzom	lekkości,	dlatego	 
są	idealnym	wyborem	do	wnętrz	 
małych	marzycielek.		

Połączenie	różu	z	bielą	jest	
uznane	za	kwintesencję	elegancji.	
Jasnoróżowe	ściany	zestawione	
z	białymi	meblami	to	rozwiązanie	
minimalistyczne	i	ciepłe	zarazem.	
Dlaczego?	Róż,	choć	wnosi	 
przytulność	i	łagodność,	 
ma	w	sobie	także	świeżość.	 
Idealnym	dopełnieniem	tego	 
duetu	są	delikatne,	srebrne	dodatki	-	
drobne	ramy	obrazów,	smukłe	 
lustra	i	toaletki.

Pomysłów	na	kreatywne	
wykończenie	wezgłowia	nie	da	się	
zliczyć.	Ciekawym	rozwiązaniem	
jest	np.	regularne	ułożenie	paneli	
mollis®	w	drewnianej	wnęce.	 
Świetnie	zaprezentuje	się	także	
wzór	w	stylowe	karo,	oprawiony	
delikatną,	drewnianą	ramką.	

Błękit	może	zagościć	we	
wnętrzach	praktycznie	w	każdej	
formie.	Zobacz,	jak	prosto	 
i	efektownie	można	zabezpieczyć	
ścianę	przy	łóżku	piętrowym.	 
Użycie	w	innych	częściach	pokoju	
tych	samych	paneli	nada	wnętrzu	
porządku	oraz	spójności.



36 37      

m
ol

lis
®

 BA
SI

C
.   0

3
St

an
da

rd
 C

ol
le

ct
io

ns

KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 

Doskonały nastrój  
i kojące wyciszenie
Sypialnia to jedno z najbardziej intymnych miejsc w Twoim domu. 
Zaaranżuj ją po swojemu.  
Niech stanie się strefą błogiego odpoczynku i pozytywnych 
emocji. Dzięki panelom mollis® stworzysz odpowiedni  
nastrój, ale też zapewnisz idealną izolację akustyczną wnętrza.  

BASIC.03	to	panele	typu	long,	
będące	nowoczesną	alternatywą	
dla	klasycznych	kwadratów	 
i	prostokątów.	Ich	smukły	kształt	
w	połączeniu	z	wyraźną	strukturą	
tkaniny	tworzy	eleganckie	 
i	nietuzinkowe	dekoracje.		

Szerokość	paneli	BASIC.03	 
to	15	cm.	Ich	proporcje	zostały		
zaprojektowane	w	taki	sposób,	
aby	tworzyły	charakterystyczny	
przestrzenny,	wzdłużny	wzór.	 
Trzy	długości	paneli	pozwalają	 
na	aranżację	dekoru	w	kilkunastu	
wariantach	ułożenia.	

Panele	o	długości	90	cm	idealnie	
sprawdzą	się	do	wykończenia	 
domowego	barku.	 
Pamiętaj	jednak,	aby	umieścić	 
je	10	cm	nad	podłogą,	by	nie	uległy	
zabrudzeniu	podczas	sprzątania.	

K09 K11 M03 M12 M20

BASIC.03
Seria mollis® BASIC.03 to elementy tapicerowane  
o prostych, podłużnych kształtach.  
Dostępne w kilku kolorach i trzech formatach.  
Można układać je w pionie, w poziomie lub  
w mieszanych kombinacjach kształtów i kolorów.

Dostępne	w	trzech	wielkościach:	15	x	30,	15	x	60	 
i	15	x	90.	Elementy	serii	są	tak	zaprojektowane,	 
aby	razem	zawsze	tworzyły	oryginalny	i	spójny	wzór	 
z	zachowaniem	dużej	dokładności	wymiarowej.

Kolory	produktów	prezentowanych	w	katalogu	mają	charakter	poglądowy	
i	mogą	nieco	różnić	się	od	oryginału.

60
0 m

m

30
0 m

m

90
0 m

m

37 mm

150 mm
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KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 

Kącik	relaksu	czy	stylowa	sypialnia	
z	granatem	w	roli	głównej?	 
Nie	musisz	wybierać.	 
Umiejętnie	połącz	jedno	z	drugim.	 
Wykorzystując	ten	sam	element,	
kolor	lub	schemat	w	kilku	
pomieszczeniach,	sprawisz,	 
że	Twój	dom	będzie	stylowy	 
i	harmonijny.

Bądź	kreatorem	swojej	domowej	
przestrzeni,	odważnie	łącząc	ze	sobą	
panele	w	pionie	i	w	poziomie.	 
Stwórz	stylową	kompozycję	z	paneli	
ułożonych	prostopadle	do	głównego	
dekoru	i	przekonaj	się	o	sile	swojej	
kreatywności!

Panele mollis®	świetnie	prezentują	 
się	na	tle	ścian	wyłożonych	klasyczną	
białą	cegłą.

Delikatna forma paneli subtelnie 
podkreśli	charakter	jasnych	
przestrzeni.	Różne	wymiary	paneli	
z	tej	samej	grupy	mogą	ze	sobą	
współgrać	w	różnych	 
pomieszczeniach	domu,	np.	 
w	przedpokoju,	sypialni	i	salonie,	
tworząc	spójną	całość,	 
ale	spełniając	odmienne	funkcje.	

Doskonałą	barwą	do	sypialni	 
jest	oryginalny	turkus.	 
Jako	jeden	z	odcieni	niebieskiego	
działa	on	kojąco,	sprzyja	relaksacji	 
i	wypoczynkowi.	Z	drugiej	strony	
jego	intensywność	wnosi	do	
wnętrza	dużą	dawkę	pozytywnej	
energii.	Bez	względu	na	to	czy	
jesteś	osobą	energiczną,	czy	też	 
spokojnym romantykiem – turkus 
pozwoli	podkreślić	indywidualny	
charakter	Twojej	sypialni.	

Naturalne drewno mebli  
to	doskonały	pomysł	na	oryginalny	
kontrapunkt	dla	wyrazistego	
turkusu.	

Granat to obecnie jeden  
z najmodniejszych kolorów,  
nie tylko w garderobie, ale przede  
wszystkim w dekoracji wnętrz.  
Traktowany jako druga czerń,  
doskonale prezentuje się  
z ponadczasową, neutralną bielą,  
ale też z surowym drewnem  
i eleganckimi beżami.
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KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 

Ścienna dekoracja 
czy bezpieczna  
strefa dla zabawy  
i rozwoju?
Panele mollis® to nie tylko praktyczne rozwiązanie  
dla dziecięcej sypialni, ale również dla pozostałych przestrzeni. 
Możesz zabezpieczyć nimi ściany w pokoju zabaw  
lub kącik w salonie.

Prowadzisz obiekt z przeznaczeniem dla dzieci? 
Panele tapicerowane świetnie sprawdzą się w żłobkach, 
przedszkolach, czy klubokawiarniach, chroniąc przebywające  
tam maluchy przed urazami spowodowanymi uderzeniem  
w twardą powierzchnię. Wykorzystane w różnych kombinacjach  
kolorystycznych, są zawsze wyrazistym akcentem w stonowanych  
i zbyt jednolitych wnętrzach. 

Aksamitna	jodełka	to	odważny	 
i	bardzo	elegancki	dekor.	 
Nieograniczone	możliwości	 
ułożenia	są	wyzwaniem	dla	
wymagających	oraz	kreatywnych	
klientów,	którzy	cenią	sobie	
oryginalność	oraz	wyrafinowaną	
elegancję.

Przemyślany	projekt	całej	kolekcji	
sprawia,	że	poszczególne	elementy	
idealnie	ze	sobą	współgrają,	
tworząc	efekt	miękkiej,	ale	bardzo	
charakterystycznej,	dekoracyjnej	
ściany.

Układ	paneli	ABIES	w	skosie	 
doda	szyku	każdej	aranżacji.	 
Uzupełnienie	całej	układanki	 
pojedynczymi elementami w innym 
kolorze,	przełamie	monotonię	wzoru	 
i	zaskoczy	fantazyjnością.	

R21 R41 R91 R95 R100

ABIES
Seria mollis® ABIES to panele o charakterystycznym 
kształcie układające się w deseń oryginalnej  
jodełki lub zygzaków.  
Dostępne w trzech formatach w wersji lewej  
i prawej. Można układać je w pionie, w poziomie lub  
w mieszanych kombinacjach kształtów i kolorów.

Dostępne	w	trzech	wielkościach:	30	x	45,	30	x	30	 
i	15	x	30.	Elementy	lewe	i	prawe	serii	są	tak	zaprojektowane,	 
aby	razem	zawsze	tworzyły	oryginalny	i	spójny	wzór	 
z	zachowaniem	dużej	dokładności	wymiarowej.

Kolory	produktów	prezentowanych	w	katalogu	mają	charakter	poglądowy	
i	mogą	nieco	różnić	się	od	oryginału.
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KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 

Więcej	informacji	oraz	pełna	oferta	produktowa	dostępna	jest	na	stronie	www.mollis-design.com

Panele mollis®	zachwycą	Cię	 
swoją	pomysłową	formą!	 
Nawet,	jeśli	zdecydujesz	się	tylko	 
na	jeden	kolor,	możesz	stworzyć	 
na	jego	bazie	coś	niesamowitego.	 
Różnorodność	elementów	pozwala	 
na	ułożenie	wielu	oryginalnych	 
i	nieoczywistych	wzorów	 
geometrycznych	w	pionie,	 
w	poziomie	lub	po	skosie.

Kolekcja	ABIES	pozwala	przemienić	z	pozoru	zwykłe	wnętrze	w	luksusową,	wyrafinowaną	przestrzeń.	 
To	rozwiązanie,	w	którym	zakochają	się	koneserzy	sztuki	i	stylu.	Z	panelami	mollis®	przeobrazisz	klasyczną	sypialnię	 
w	wykwintny,	buduarowy	salon	sypialniany	w	nowojorskim	stylu.	

Lubisz	bawić	się	kolorami?	 
Łącz	je	dowolnie	bez	obawy,	 
że	coś	pójdzie	nie	tak.	 
Kolorystyka i elementy kolekcji  
ABIES	zawsze	do	siebie	pasują.	

Do	montażu	użyj	rzepów,	by	łatwiej	
było	wymieniać	elementy.

Gdy	chcesz	dodać	charakteru	
sypialni,	stwórz	na	głównej	ścianie	
stylową,	geometryczną	układankę	 
z	szarości	lub	głębokiej	czerni	
paneli	z	kolekcji	ABIES.	 
Uzupełnij	ją	o	stylowe	dodatki,	 
a	Twoja	przestrzeń	oczaruje	
wszystkich.	

Łączenie	kolorów	z	jednej	kolekcji	 
to	inspirujące	wyzwanie	nie	tylko	 
dla	projektantów	wnętrz.	 
Dekor wykonany z paneli z tej samej 
tkaniny,	ale	z	różnych	elementów,	
może	stać	się	prawdziwym	 
arcydziełem	na	ścianie.	 
Marzy	Ci	się	przestrzenny	obraz	 
w	sypialni?	Skorzystaj	ze	schematów	
zamieszczonych	na	końcu	katalogu 
i	poczuj	się	jak	domowy	artysta!
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Montaż paneli ściennych mollis® jest prosty, szybki i czysty.  
Bez problemu można go wykonać samodzielnie w kilka minut. 

Do aplikacji paneli polecamy dedykowany klej montażowy  
mollis®, który ma dużą siłę początkowego klejenia  
oraz charakteryzuje się silnym wiązaniem po utwardzeniu. 

W alternatywie do kleju montażowego polecane są także taśmy 
rzepowe oraz rzepy punktowe o dużej przyczepności.

Montaż jeszcze nigdy nie był taki prosty! Dodatkowym plusem 
tego rodzaju montażu jest możliwość dowolnej zamiany paneli  
w dowolnym momencie bez kłopotu i niszczenia ściany.

Montaż:	Klej	wyciskamy	za	
pomocą	pistoletu	montażowego	
punktowo	w	kilku	miejscach,	
przykładamy	do	ściany,	lekko	
dociskamy	i	gotowe.	

Mamy	około	10	minut	na	to,	 
aby	poprawić	w	razie	konieczności	
położenie	panelu.

Polecamy rzepy z jednostronnym  
klejem.	Wystarczy	połączyć	je	ze	sobą	 
i	w	kilku	miejscach	nanieść	na	panel.	
Następnie	należy	odkleić	białą	folię	 
zabezpieczającą	i	przytwierdzić	 
element w odpowiednim miejscu  
do	ściany	lub	gładkiej	powierzchni,	 
np.	zagłówka.

Przed	klejeniem	paneli	na	rzepy	należy	
bardzo	dokładnie	odkurzyć	ścianę. 
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3.	Zalecamy	próbne	ułożenie	paneli	na	podłodze	lub	rozrysowanie	linii	pomocniczych	na	ścianie.

2.	Delikatnie	rozpakuj	panel	z	folii,	tak	aby		
	 nie	uszkodzić	produktu.

  

2.	Delikatnie	rozpakuj	panel	z	folii,	tak	aby		
	 nie	uszkodzić	produktu.

  

1.	Przygotuj	narzędzia	do	montażu:		
	 klej,	ołówek,	poziomicę	i	linijkę.

1.	Przygotuj	narzędzia	do	montażu:	rzepy	 
	 lub	taśmę,	ołówek,	nożyk,	poziomicę	i	linijkę.

5.	Przyklej	panel	w	odpowiednim	miejscu,	 
	 lekko	go	dociskając.	Pamiętaj,	aby	 
	 precyzyjnie	dopasować	go	w	narożach.

4.	Oczyść	suchą	szmatką	tył	panelu	z	pyłku.	 
	 Następnie	nałóż	klej	na	panel	w	odstępach	 
	 około	25	cm.

3.	Zalecamy	próbne	ułożenie	paneli	na	 
	 podłodze	lub	rozrysowanie	linii	pomocniczych		 	
	 na	ścianie.

4.	Odkurz	na	sucho	powierzchnię	klejenia, 
	 a	następnie	przyklej	równomiernie	na	panel	 
	 w	odstępach	około	25	cm	taśmę	lub	rzepy	 
	 białą	stroną.

UWAGA: Podczas układania paneli na ścianie warto zwrócić 
uwagę na jednolity kierunek ułożenia splotu tkaniny. 

Instrukcja  
samodzielnego 
montażu paneli  
na klej montażowy

Instrukcja  
samodzielnego  
montażu paneli  
na rzepy lub taśmę

UWAGA: Zastosowanie rzepów ułatwia szybki demontaż paneli.

6.	Jeżeli	robisz	zagłówek	na	płycie	 
	 laminowanej,	przyklej	panel	w	odpowiednim		
	 miejscu	na	formatce	i	lekko	dociśnij.

5.	Przyklej	panel	w	odpowiednim	miejscu	 
	 na	ścianie,	lekko	go	dociskając.
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Pokoloruj	elementy,	które	 
chcesz	użyć	w	swoim	projekcie	 
na	odpowiednie	kolory.

Wybierz	kolekcję	oraz	elementy,	 
z	których	chcesz	ułożyć	swój	
własny	i	niepowtarzalny	dekor.	

Wytnij	pokolorowane	elementy	 
na	pojedyncze	kawałki	lub	sekcje, 
aby	ułożyć	z	nich	wzór.	

Przyłóż	wycięte	elementy	do	gotowego	 
tła	w	kratkę,	na	którym	masz	zaznaczony	
obszar	jaki	będziesz	dekorować.	

1. 2. 3. 4.

Zaprojektuj swój  
indywidualny wzór, korzystając 
z szablonów dla każdej serii. 
To bardzo proste!
Chcesz zaaranżować ścianę panelami mollis®,  
ale masz kłopot z wizualizacją swojego pomysłu?  
Zadbaliśmy o to, aby Ci to ułatwić.  
Jeśli potrzebujesz wsparcia, masz do dyspozycji gotowe  
szablony, z którymi projektowanie będzie znacznie prostsze.  
Koloruj, łącz, twórz wzory i przede wszystkim - baw się! 

Odmień wnętrze nie do poznania... po swojemu!

Produkty mollis®	zawierają	 
szczegółową	instrukcję	montażu	 
oraz	przykłady	ułożenia,	co	znacznie	
ułatwia	samodzielną	pracę.	

Wybierz	dekor	oraz	kolorystykę,	które	będą	idealnie	pasować	do	Twoich	
wnętrz,	tj.	współgrać	z	kolorem	ścian,	mebli	i	innymi	dekoracjami.	 
Projektowanie	ułatwią	ci	załączone	w	katalogu	plansze	w	kratkę,	 
na	których	możesz	zaznaczyć	swój	obszar	do	dekoracji.	

Sz
ab

lo
ny

 
St

an
da

rd
 C

ol
le

ct
io

ns

Uruchom swoją 
kreatywność
Wykańczanie domu czy remont to dla każdego z nas spore wyzwanie.  
Z jednej strony ekscytujemy się z powodu nowego wyglądu naszego wnętrza,  
a z drugiej stresujemy, czy wszystko wyjdzie według planu. 

Sięgając	po	odważne	wzory,	warto	sprawdzić,	który	z	nich	będzie	prezentował	się	najlepiej	-	
jodełka	w	pionie	czy	w	poziomym	zygzaku,	prosta	geometria	kwadratu	czy	kombinacja	 
z	trójkątami?	Usiądź	wygodnie,	napij	się	kawy	i	przygotuj	kilka	różnych	opcji	do	wyboru.	 
To	pozwoli	wybrać	najbardziej	atrakcyjną	konfigurację	paneli	oraz...	kreatywnie	spędzić	czas!

KATALOG PRODUKTÓW I INSPIRACJE 
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BASIC.01 BASIC.01 
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BASIC.02 BASIC.03 
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ABIES L 
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ABIES R 
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Producent:	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.com


