
kids collection



Odkryj dziecięcy świat kolekcji paneli tapicerowanych            .

Discover the children’s world of             upholstered panels.



SET
4 elementy / 4 elements

Set_LAS / Set_FOREST

PODUSZKA Z WKŁADEM / PILLOW WITH INSERT

kolekcja / collection: LAS / FOREST
nadruk dwustronny / print on both sides
40 x 40 cm

MONO_F
jasny zielony / light green

MONO_E
szałwia / sage





Piękne pastelowe barwy wpisują się idealnie  
w obowiązujące trendy.

Beautiful pastel colours perfectly fit into  
current trends.

be a
superhero!





MONO_B
szary / grey

MONO_D
granat / navy

SET
4 elementy / 4 elements

Set_ALPAKI / Set_ALPACAS

PODUSZKA Z WKŁADEM / PILLOW WITH INSERT

kolekcja / collection: ALPAKI / ALPACAS
nadruk dwustronny / print on both sides
40 x 40 cm



Panele tapicerowane doskonale sprawdzą się także 
jako element wykończeniowy siedzisk lub oparć.

Upholstered panels are also the perfect finishing 
element of seats and backrests.



for fun!





MONO_B
szary / grey

MONO_A
róż / pink

SET
4 elementy / 4 elements

Set_KOTY / Set_CATS

PODUSZKA Z WKŁADEM / PILLOW WITH INSERT

kolekcja / collection: KOTY / CATS
nadruk dwustronny / print on both sides
40 x 40 cm



Kolekcje paneli tapicerowanych mollis  
świetnie łączą się z drewnianymi lamelami LINEA.

Collections of mollis upholstered panels perfectly 
match LINEA wooden panels.



MONO_B
szary / grey

MONO_C
turkus / turquoise

SET
4 elementy / 4 elements

Set_UFO

PODUSZKA Z WKŁADEM / PILLOW WITH INSERT

kolekcja / collection: UFO
nadruk dwustronny / print on both sides
40 x 40 cm





SET
4 elementy / 4 elements

Set_SZOPY / Set_RACCOONS

PODUSZKA Z WKŁADEM / PILLOW WITH INSERT

kolekcja / collection: SZOPY / RACCOONS
nadruk dwustronny / print on both sides
40 x 40 cm

MONO_B
szary / grey

MONO_A
róż / pink



Kolekcje zostały 
stworzone z myślą
o najmłodszych.
Wzory pobudzają 
wyobraźnię, tworząc 
unikalny klimat 
dziecięcej przestrzeni.

Our collections were 
designed with children 
in mind. The patterns 
stimulate imagination 
and create a unique 
atmosphere in 
children’s rooms.dream big!



Estetyczna ochrona od zimnej ściany. Gęsta pianka w połączeniu z wysokiej jakości tkaniną,
zapewnia skuteczną izolację cieplną.

An aesthetically pleasing protection from cold walls. Thick foam combined with high-quality fabric 
provides effective thermal insulation.



Komfort i akustyka! Badania wykazują izolację 
akustyczną paneli             na poziomie  
aż 70%!

Aesthetically pleasing soundproofing.           
            panels guarantee 70% of acoustic 
insulation, which was confirmed by tests.





get inspired!
    
    www.mollis-design.com

    stegu_inspired
    facebook.com/stegupl

stegu sp. z o.o.
ul. Dworcowa 8
46-024 Jełowa

info@stegu.com

STEGU Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie. Prezentowane materiały mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wymiary, masy i kolory produktów itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.  
Z uwagi na technikę druku kolorystyka produktów może nieznacznie różnić się od rzeczywistej. STEGU Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian technicznych i technologicznych produktów.

STEGU Sp. z o. o. is not responsible for misprints and transcription errors. Materials presented has visual character only and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. Dimensions, weights, colors, etc. of products has estimate character only.  
The color of products may vary slightly from the actual due to the printing technique. STEGU Sp. z o. o. reserves the right to make any technical and technological changes of the products.


