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kárpitozott falpanelek
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kényelmes  
és csendes belső  
terek csak Önnek
lakás vagy házszépítésben gondolkodik? 
hozzon létre egy hangulatos  
és funkcionális teret, amely  
megfelel az egyéni igényeknek. 
a mollis® dekoratív fali panelek  
páratlan és praktikus megoldást  
kínálnak a belső terekhez!
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annak érdekében, hogy megfeleljünk a modern  
lakberendezési piac dinamikusan változó igényeinek, 
létrehoztunk egy új innovatív termékcsoportot,  
a mollis® dekoratív, kárpitozott falpaneleket. 
a mollis® termékcsalád elemei valódi alternatívát  
nyújtanak a puha faldekorra.
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egy új termékcsalád a DIY világában 
bármilyen helyiségben

a mollis® termékei között megtalálja a legmodernebb, dekoratív fali  
paneleket, melyek többféle formában és méretben kaphatók.  
Kárpitozott minták az egyedi és hangulatos belső terekhez,  
színes hangulat 3D-s hatással.
A mollis® temékek minden egyes centimétere kifinomult, esztétikailag jól átgondolt. 
Elismert gyártók kiváló minőségű anyagaival dolgozunk.  
Minden egyes mollis® panelcsoport mellé biztosítunk egy rövid leírást mely  
tartalmazza a legfontosabb  információkat és felrakási útmutatót.

gondosan kiválogatott 
anyagok  3 struktúrában, 

több mint 12 divatos  
színben.

Finoman kidolgozott  
részletek, tökéletes 

formák

A megfelelő sűrűségű, 
kemény és rugalmas 

poliuretán hab, ideális 
merev formát  

ad, magas hang- és 
hőszigetelő  

tulajdonságot biztosít.

a magas méretbeli  
pontosság  
lehetővé teszi a minta  
precíz felhelyezését,  
anélkül hogy hulladék  
keletkezne-attól  
függetlenül, hogy  
az adott sorozatban  
milyen a panel formája.

A könnyű súlynak 
köszönhetően 
már akár 10mm  
vastagságú falakra  
is fel lehet helyezni  
a paneleket.
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Biztonságos, praktikus és  
teljesen családbarát megoldás

Sokféle egyedi 
megoldás

Nem igényel 
szakembert

Akusztikus 
szigetelés

Fali szigetelés

További 
kiegészítők

Gazdag  
színpaletta

Egyszerű és gyors 
kivitelezés

Könnyen 
tisztítható

Hidrofób 
bevonat

Ökológiai  
anyagok

Állatbarát Kellemes 
tapintású

Kész  
sablonok

Dimenziós 
pontosság
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A panelek egyszerű, de nagyon 
robusztus felépítése lehetővé teszi  
a hideg levegő áramlásának  
megakadályozását a belső térben.
Az MDF táblák, a megfelelő szivacs 
vastagság és sűrűség, valamint  
a kiváló minőségű szövetek tökéletes 
szigetelési hatást garantálnak.

BelsőA hideg 
forrása Fal 

A mollis® panel, nem pusztán  
egy falburkolat,  sokkal inkább egy 
hangulatforrás, egy energia központ, 
ami a különleges design és  
formatervezésnek köszönhetően, 
nem csak kreatív, de gyakorlati 
védelmet biztosít- legyen az tégla, 
gipszkarton vagy beton.

nincs többé üres hideg fal, 
csak tökéletes és esztétikus 
falvédelem
sokan panaszkodnak arra, hogy lakásukban a fal szinte árasztja  
a hideget! Hideg a felülete, hideg a tapintása - és különösen  
akkor jelent ez problémát, ha valamiért a fallal érintkezni kell. 
erre a problémára tökéletes megoldás a mollis® panel nemcsak  
páratlan esztétikai hatást nyújt, hanem megóvja  
a falakat a lehűléstől is.
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A mollis® termékek elnyelik  
a külső hangokat és a kellemetlen 
visszhangot.

Fal 

Eltérés

A zaj 
forrása

Eltérés 

A hangok, zajok és a visszhang 
akár 70% -kal csökkent

A mollis® kárpitozott paneljei tökéletes megoldást kínálnak akár  
a gyerekszobában is. A hamisítatlan formatervezésű, kellemes tapintású  
anyagok és a puha szerkezet lehetővé teszi gyermekének a biztonságos  
játékot és az otthoni világ felfedezését!

 

A kutatások megerősítik - a mollis® panelek  
a helyiségekben a zaj és a hangok több mint 
70% -át elnyomják, kiküszöbölik a visszhangot 
és elnémítják a belső teret, rendkívül 

hatékony 
hangszigetelés
a kárpitozott panelek nagyon praktikus  
és ízléses megoldást kínálnak – díszítik és 
hangszigetelik az Ön összes fontos helyiségét. 
kényelem, esztétikum, praktikum, mi mást 
kérhetne még egyszerre?
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A kiömlött folyadékot itassuk  
fel egy nedvszívó anyaggal, majd  
a foltot megfelelő folttisztító szerrel 
finoman dörzsöljük át  és egy puha 
ruhával töröljük tisztára.

A mollis nem csak falipaneleket 
kínál, hanem különféle praktikus 
kiegészítők is elérhetők.  
Ragasztóanyag és tépőzár  
a megfelelő rögzítéshez.

mindennapi  
használatra tervezve
minden napi életünk során otthonunk is számos  
kihívással néz szembe. maszatos, piszkos kéz,  
éjszakai ételek nyomai, kiskedvencünk szőre… 
a mollis® paneleket nagyon könnyű minden  
nap tisztán tartani. csak használjon porszívót,  
és enyhén törölje le az anyagot egy nedves ruhával  
vagy szivaccsal. 
 
Ennyire egyszerű!

A mollis® paneleknek számos  
olyan tulajdonsága van, amelyek  
befolyásolják a használat  
biztonságát és tartósságát. 
Az M12 és M20 szövetek  
innovatív hidrofób képességgel 
 rendelkeznek, azaz gátolják  
a folyadék felszívódását. 
A K09, K11, K13 szövet fokozott 
égésgátló hatással rendelkezik.
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Mi figyelünk a körny- 
ezetvédelmre a magas  
termékminőséggel  
és a környezetbarát  
csomagolással
 a brand ökológiai módszerei, a termékek gyártása  
lehetővé teszik a erdők megmentését, és ez még nem  
minden! Nagy figyelmet fordítunk az új területek  
erdősítésére is. A márka figyel a környezetvédelemre,  
magas termékminőség és biztonság mellett fabarát  
csomagolást szolgáltat. 
 
A vállalat környezetbarát szemléletének köszönhetően  
kiválasztottuk a környezet számára a legoptimálisabb  
csomagolási és nyomtatási technológiákat: 
• kevesebb papír, ragasztó, festék és energia felhasználása 
• újrahasznosítható anyagok használata

Az új ökológiai csomagolás előállítása az alábbiakat  
foglalja magában: 
• újrahasznosított karton 
• felelősségteljesen nyert elsődleges nyersanyagok 
 kezelt források (FSC® tanúsítvánnyal)

Ezzel a kezdeményezéssel 1615 fát óvunk meg évente!

A márka ökológiai módszerei  
és a termékek gyártása  
segítik vé az erdők megmentését, 
és ez még nem minden!  
Nagy figyelmet fordítunk  
az új területek erdősítésére is.

Cégünk folyamatosan befektet olyan 
innovációkba, amelyek célja a termelési 
folyamatok és a logisztika természetes  
környezetre gyakorolt negatív hatásainak 
csökkentése
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kárpitozott fal néhány  
egyszerű lépésben - Do it Yourself,  
azaz csináld magad
a dekoratív kárpitozott panelek ízléses praktikus megoldás mindenki számára.  
nagyon gyors és hatékony, bámulatos eljárás, amelyet Ön is elvégezhet pár percen belül.

A munkát az eszközök előkészítésével és méretezéssel kezdjük. Megmérjük a felületet, amelyet dekorálunk, 
annak pontos magassága, hosszúsága és szélessége szükséges. A következő lépés a kollekció és a szín 
kiválasztása a rendelkezésre álló mollis® standard palettából. Ezután megtervezzük azt a dekorációt, amelyet  
el akarunk rendezni. Miután kiválasztottuk a mintát, könnyen kiszámolhatjuk a panelek számát és csak  
a szükséges mennyiséget vásároljuk meg.

  Jelölje meg a munkamezőt a falon.  
               Finoman nyomon követheti a vonalakat ceruzával.

  Készítse elő a paneleket és a szereléshez szükséges  
               eszközöket az utasításoknak megfelelően.  
               Kétféle felrakási mód közül választhat -  
               ragasztó vagy tépőzáras.

               Helyezze a választott mintát a falra. 

 
A befejező szakasz után érdemes finoman  
„fésülni” a szövet szerkezetét száraz ruhával  
vagy kefével a jobb hatás érdekében. 

Ilyen egyszerű az egész!

1.
2.
3.

TermékkaTalógus és InspIrácIók az oTThonához
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A mollis® panelek stílusos opciót 
nyújtanak arra, hogy berendezze 
tetőtéri hálószobáját, csupán 
egy száraz rongyra, ecsetre van 
szüksége. A formák és színek 
széles választéka lehetővé teszi, 
hogy Ön megalkossa az Ön  
egyedi megoldását, elrendezését.  
Ideális kifejezetten ferde,  
asszimetrikus falakra.  
A puha kellemese tapintású 
fejtámasz meghittséget,  
otthonosságot teremt még  
a legnyersebb enterőrökben is.

A kárpitozott mollis® panelek alaposan átgondolt méretekkel   
és arányokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik szerelésük egyszerű 
megtervezését. Az ismételhetőség és a pontosság megakadályozza  
egy minta megtervezésénél a hibalehetőségeket.

készítsd magad, 
egyszerűen  
szakember nélkül

az otthont mindenkinek a saját ízlésének, karakterének és életmódjának  
megfelelően kell kialakítani, ezáltal lesz kényelmes és otthonos a lakóhelye. 
Ebben tudunk mi segíteni, hiszen nálunk egyre nagyobb figyelmet kap belső 
tereink funkcionalitása és egyedi stílusa.

Egy kihívást jelentő építési szakasz vagy jelentős felújítás után következik  
a legkellemesebb rész, amely a szobák és a falak dekorációja, valamint a részletek 
megválasztása. A mollis® panelek bármilyen belső használatra alkalmasak, egyedi  
karaktert és stílust kölcsönöznek. Kétségtelen előnye a könnyű és gyors kivitelezés.  
Ezzel nem csak időt és pénzt takarít meg, de a panelek felrakása szakember  
segítsége nélkül is megoldható. 
Ráadásul az elrendezés és a panelek típusainak nagy választéka egészen egyedi  
formavilágot jelent a tervezésben és a megvalósításban egyaránt. 
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korlátlan  
lehetőségek  
igazán eredeti és  
barátságos belső terek
Alkosd meg velünk a stílusod, adj hozzá egy kis luxust!  
a kárpitozott mollis® panelek csökkentik  
a kellemetlen visszhangot, miközben kivételes  
eleganciát és hangulatot biztosítanak.  
ajánljuk a sötét geometriai paneleket,  
halszálka mintával elrendezve. Önmagáért beszél!

Otthoni irodát szeretne? 
A mollis termékek segítenek egy 
kiválóan hangszigetelt hangulatos 
irodát kialakítani. A geometriai 
mintázattal puha és eredeti 3D-s 
hatás hozható létre a falon.

A mollis® kárpitozott panelek 
kiváló megoldást kínálnak  az 
előszobában vagy az  
előcsarnokban. Dekorációként 
és falvédelemként is tökéletesen 
megállja a helyét egy heverő vagy  
a szekrény mellett. 
Használja őket a bejárati ajtó 
védelmére a hideg és a folyosó 
zajai ellen.

TermékkaTalógus és InspIrácIók az oTThonához
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korlátlan  
lehetőségek  
igazán eredeti és  
barátságos belső terek

Régóta szeretné, hogy belső tere elegáns legyen? Semmi sem  
egyszerűbb. Használja a mollis® paneleket a folyosó vagy beugró 
díszítéséhez. Játssz bátran a színekkel és formával, inspiráld magad  
és másokat is!

  

A hálószobában az ágy mögött 
lévő fal, meghatározza a szoba 
karakterét és jellegzetes hangulatot 
kölcsönöz a helyiségnek.
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Stílusos fekete vagy sakktábla 
szürke árnyalataiban?  
Készítsen páratlan és divatos  
belső teret,  személyre szabottan  
a mollis® panelekkel.  
Ne feledje, hogy a hálószoba  
regenerációs hely, benne az ágy 
nem csak a napjainkat keretezi, 
hanem az életünket is, aminek  
az 1/3-át töltjük.

hálószoba
A hálószoba, mint bensőséges helyiség,  
ugyanolyan gondos tervezést igényel,  
mint a konyha vagy nappali.  
nyugalmat, kényelmet és biztonságot  
kell nyújtania használója számára.

A mollis® panelek tökéletesen hatékony dekorációként 
szolgálnak az ágy mögött, közvetlenül a falra ragasztva 
vagy ágytámlaként.

TermékkaTalógus és InspIrácIók az oTThonához
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Szereted a bézst és különleges 
módon szeretnél dekorálni? 
Válaszd az időtlen és rendkívül 
divatos (most már több évszakra 
szóló) halszálka mintát.

A mollis® ABIES sorozat kihívást 
jelent a kreatív és a luxus  
szerelmeseinek. A minták  
rendezésének számos  
lehetősége a kollekció elemeinek 
felhasználásával még a tapasztalt 
belsőépítészek számára  
is örömteli meglepetést tartogat.  
experienced interior designers.

A mollis® kárpitozott panelek 
mindenki számára praktikus és 
barátságos megoldást kínálnak.  
Akár háziállata számára is 
kialakíthat egy részt a panelekből, 
amivel kiskedvence szívesen 
játszik. A helyes színválasztással  
az egész épület díszévé válik

A mollis® választéka akár 90 cm 
hosszú paneleket is kínál. Lehetővé 
tesszük, hogy egyszerű függőleges 
mintákat komponáljon anélkül, 
hogy kisebb elemeket össze kellene 
kapcsolnia.

Faldekoráció vagy fejléc létrehozása 
még soha nem volt ilyen egyszerű! 
A függőleges panelek, modern és 
elegáns hálószoba dekoráció.
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Egy gyerekszoba kialakításánál szempont a praktikum, a biztonság,  
a kényelem és a dekoratív megjelenés egyaránt.  
A mollis® panelek a fal tökéletes felületét jelentik a kiságynál.  
A puha szerkezet megvédi a gyermeket az esetleges sérülésektől,  
alvás vagy játék közben. Kiválóan szigetel a hűvös, kellemetlen  
tapintású falfelületeken is. Amennyiben baba sarkot szeretne berendezni  
a hálószobában, gondoljon azon panelekre, amelyek jól illeszkedhetnek  
az egész szoba stílusához.

TermékkaTalógus és InspIrácIók az oTThonához

Természetes fa, skandináv stílus, visszafogott színekkel egy kisiskolás 
szobájában? Díszítsd a belső teret, ahogy szeretnéd!

Biztonságos 
játszószoba minden 
gyermek számára
a gyerekek szobája minden otthonban 
különleges hely, tele élettel, energiával 
és örömmel. Biztonságos, ugyanakkor 
inspiráló dolgot akar létrehozni  
gyermeke számára?
Válasszon mollis® kárpitozott paneleket, 
és tervezze meg álmai szobáját!
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A rendkívül népszerű tengerparti 
stílus a gyermekszobába  
is bejutott. Stílusos, sötétkék egy 
kis fehér, egy kis fa és érdekes 
részletek? Ez a belső tér minden 
bizonnyal egyedi hangulatot áraszt!

A mollis® dekoratív panelek 
kiválóan alkalmazhatóak   
az emeletes ágyaknál is. Egészen 
egyedi kínálattal rendelkezünk. 

gyerekszoba
a gyermekek szobáinak megalkotása manapság  
az egyik legnagyobb belsőépítészeti kihívás.  
a stílusok, trendek és ötletek hatalmas választéka 
segít igazán érdekes enteriőrt megálmodni.

Szinte minden helyiségben be lehet tenni a mollis®  
paneleket - kezdve a baba saroktól a tinédzser szobákig.   
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Bejárat
Válasszon kárpitozott mollis® paneleket  
a folyosón vagy az előszobában, ha egyedi  
designt szeretne megvalósítani.

Remekül megálja a helyét az előszobában,   
vagy a szekrény mellett. Használja ugyanazt  
a mintázatot  más helyiségekben is, így egységes  
tereket alakíthat ki. 
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Ülőfelület
Szeretne olyan konyhát vagy étkezőt, ami egyszerre 
praktikus és esztétikus? a mollis® termékekkel egy 
szempillantás alatt elkészítheti a tökéletes ülőhelyet, 
padot vagy a konyhaszéket.

A dekorpanelek a falat is megvédik a székek okozta  
esetleges sérülésektől. A tépőzárral könnyen  
és gyorsan felrakhatóak a panelek, anélkül, hogy  
a falfelület megsérülne.

A székek támlájához ragasztott  
panelek egyidejűleg kényelmesek  
és esztétikusak. 

A mollis® panelekből készült  
puha üléssel ellátott székek, 
gazdaságos és hatékony  
megoldást kínálnak.
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A finom mollis® panelek sokkal  
kellemesebbé teszik kedvenc 
italának kortyolgatását egy jól 
megtervezett bárpult mellet.

A különleges fali panelek 
kiküszöbölik a kellemetlen 
visszhangot, és meghitté  
kellemessé teszik a szobát. 
Lehetőség van ülések, beugrók, 
bárpultok, ajtók dekorálására is.  
A mollis® panelekkel készített 
padok, ülések és székek  
kényelmesebbek és teljesen  
új hangulatot ársztanak. 

egyedi hangulat, bárhol
a mollis® termékek nagyszerű lehetőségeket kínálnak  
a közösségi helyiségekben is. például szállodákban,  
vendégházakban, kávézókban, éttermekben, pubokban  
és klubbokban. gondoskodjon Ön is róla, hogy vendégeit  
egyedülálló enteriőrben fogadja.  

a kárpitozott panelek különleges hangulatot varázsolnak  
a belső terekben, egy csapásra új köntösbe öltöztetik a helyiséget -  
még a legegyszerűbb szobák hangulatát is feldobják. 



21

In
sp

irá
ci

ók
st

an
da

rd
 c

ol
le

ct
io

ns

a panelek  
alkalmazásának  
széles skálája
a mollis® dekoratív panelek felhasználásának  
lehetőségei gyakorlatilag korlátlanok. 
Engedje szabadjára fantáziáját, kreáljon gyönyörű 
összeállításokat. a puha faldekorok nem csak  
futurisztikusak, hanem funkcionális, stílusos  
és könnyen elérhető megoldások az Ön otthona 
számára. az adott sorozatból álló panelek  
kombinációi több méretben és színben,  
egyedi és eredeti hatást adnak a nappalinak. 
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Bach, Janis Joplin vagy Beyoncé? Nem számít, milyen zenét hallgat.
Vigyázzon a hangminőségre a fal hangszigetelésével és a bántó visszhang 
megszüntetésével. A hatékony elrendezéshez gyakorlatilag minden típusú 
panelt felhasználhat. Mindegyik modell lehetővé teszi számunkra, hogy 
kissé eltérő vizuális hatást kapjunk, miközben ugyanazokat az akusztikus 
tulajdonságokat megőrizzük.

Elegáns, időtlen szürkeség a nappaliban? 
Manapság nagyon népszerű trend, ami békét  
és a harmónia teremt az Ön otthonában.

egy hangulatos sarok 
és relaxációs zóna
Használja ki az otthoni dekorálás lehetőségét. 
használjon mollis® paneleket és hozzon létre  
egy helyet otthonában, ahová örömmel tér vissza.

Tervezze meg személyes relaxációs zónáját. Használhatja  
a mollis® paneleket kiugró falakon vagy ablakmélyedéseken.
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Szereti a házimozit?  
Kiváló lehetőség a nappaliban.  
A szoba akusztikus tulajdonságainak  
javítása érdekében használja a falon  
a mollis® paneleket, és élvezze  
kedvenc filmjeinek tiszta, tökéletes 
hangját. Készítsen egyedi belső 
kialakítást úgy, hogy kiválasztja  
a házban alkalmazott színek  
megfelelő árnyalatát. 

otthoni  
zenehallgatás 
élménye az 
ínyencek 
számára
szenvedélyesen szereti  
a jó zenét? Tiszta hang, 
tökéletes hangzás - a mollis® 
panelekkel gondoskodhat 
minden értékes hangjegyről, 
és sokkal jobb akusztikát 
érhet el az enteriőrben.

A sötét mollis® termékek  
tipikusan férfiasak és kiválóak 
a minimalista belső terekhez, 
remek hangulatot kölcsönöznek.
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a kollekció  
színválasztéka  
a tökéletesen össze-
állított palettáktól  
a divatos szezonális 
árnyalatokig
a mollis® termékek közös jellemzője az eredeti  
színvilág. a gondosan megválasztott paletta  
univerzális, időtlen és széles választékot kínál.

A kollekció erős oldala a kellemes színkombináció. 
A sorozatok bárhogy variálhatóak.  
A titok az egyes színek receptjeiben rejlik. 
Első pillantásra talán szokatlan a különbség  
a jól bevált és megszokott színvilágokhoz képest.   
Ugyanakkor az eredetiségével, kellemes hangulatával  
és a finom árnyalatokkal mindenkit meggyőznek az új 
színek. A standard kollekcióban ízléses keverékeket  
és egyenletes, sima, bársony színeket kínálunk.

A mustársárga, amely most  
nagyon divatos, jól megy a nyersfa,  
természetes kiegészítőkhöz,  
valamint az univerzális szürke  
és fekete szín is kiváló választás. 
A kontrasztok hangsúlyozzák  
a szoba stílusát, és inspiráló  
energiát adnak a mindennapokhoz. 
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A kárpitozott mollis® paneleket 
kiváló részletvonalak jellemzik, 
amelyek a falon a pontos illesztés 
után igazán lenyűgözőnek.

A klasszikus belső tér, türkizkékkel 
kombinálva, nosztalgikus, letisztult, 
elegáns hatást kelt.

Az etno stílusú hálószoba igazi 
élvezet az utazás szerelmeseinek. 
A bézs és a sötétkék kombinációja 
egyedülálló karaktert kölcsönöz  
a belső térnek. A mintás párnák  
és a fényes részletek kiváló  
hangulatot teremtenek a szobában. 
A modern stílusú sötétkék lenyűgöző 
hatást kelt, panelek nemcsak  
a falon hanem a mennyezeten  
is megjelennek.  
A „wow” hatás garantált!



26 TermékkaTalógus és InspIrácIók az oTThonához

Rengeteg lehetőség és 
hatalmas választék
a dekoratív panelek használata az egyik legdivatosabb  
ötlet a fal- és mennyezetdekorációra. a mollis® termékek 
számtalan alakban és színben találhatóak - a klasszikus  
négyzetektől és téglalapoktól a modern keskeny formáig 
egészen a kifinomult és elegáns halszálkáig.

Válassza ki az Önnek legjobban tetsző mintát.  
Játsszon a formákkal és a színnekkel, majd igazítsa  
a paneleket az egyéni igényekhez és a kívánt stílushoz.

Az elegáns sötétkék nyugtató  
tulajdonságokkal rendelkezik.  
Ez jó ok, hogy a hálószobában  
is használja. A színek mélysége 
megkönnyíti a minőségi pihenést 
és a külvilágtól való visszavonulás 
relaxáció lehetőségét.

Klasszikus bézs vagy divatos 
rózsaszín? Hűvös, finom, kissé 
halvány rózsaszín, más néven 
púder rózsaszín. Kiválóan működik 
a modern és a skandináv belső 
terekben, giccses hatás nélkül.
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a kollekció
a mollis® panelek mind a négy sorozatát úgy 
tervezték, hogy bármilyen mintázatban szabadon 
illeszkedjenek.  méretük arányos és többszörös, 
ami tökéletesen passzol egymáshoz egy kollekción 
belül. 

A panelek méretpontossága és az elemek átgondolt 
tervezése lehetővé teszi a minták pontos felhelyezését  
a modern belső terekben és a standard ágyak méreteihez 
egyaránt.

BASIC.01

BASIC.02

ABIES

BASIC.03
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a béke és  
a nyugalom szigete
a nappali geometriai mintázatai eredeti  
karaktert adnak, a puha és kellemes tapintású 
lapok pedig módfelett kényelmesek.  
a kárpitozott panelek díszítik és  
elnémítják otthonának minden sarkát.  
Tökéletes kikapcsolódás -  legyen  
az olvasás vagy zenehallgatás.  
Élvezze a pihenést egy gyönyörű 
és meleg környezetben.

A BASIC.01 szürke kollekció  
háromféle árnyalatban,  
egyedi farmerhatással.

A farmer strukturált, természetes 
megjelenésű és finom szerkezetű 
szövet. Visszafogott színekben 
kapható, tiszta kéttónusú hatás.
Jellemzője az alacsony nedvszívó 
képesség, így könnyű  
a tisztántartása. 



29

m
ol

lis
®

 BA
SI

C
.   0

1
st

an
da

rd
 c

ol
le

ct
io

ns

Az elemek méretpontosan  
befejezettek és tökéletesen 
hajlítottak a széleknél, ezáltal 
egyenletes vonalvezetést 
tesznek lehetővé, hogy  
a minta harmonikus legyen.

Kényelmetlen konyhai szék?  
Néhány másodperc alatt puhává  
és barátságossá alakíthatja  
a mollis® panelekkel.

K09 K11 K12 M12 R81

BasIc.01
a mollis® BasIc.02 sorozat kárpitozott darabokból 
áll, egyszerű alakzatokban - négyzet és háromszög.
három színben és két formátumban kaphatóak.
Összeállíthatók függőlegesen, vízszintesen vagy 
bármilyen vegyes alak- és színkombinációban.

Egy méretben kapható: 30 x 30 cm és 30 x 30 cm 
háromszög. A sorozat elemeit úgy tervezték, hogy mindig 
eredeti és koherens mintát hozzanak létre.

 

60
0 m

m

30
0 m

m

300 mm 300 mm

37 mm

A katalógusban bemutatott termékek színei eltérhetnek  
a panelek valós színárnyalataitól. 
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A mollis® panelek kiváló megoldást 
kínálnak a TV-készülék mögé. 
Az egyedi színek egyedi mozis 
élményt kínálnak.  
A mollis® falburkolat javítja  
a hangminőséget és a helyiség 
akusztikáját is.

A mollis® termékeket úgy  
tervezték, hogy bármilyen térben  
gyorsan és egyszerűen  
felhelyezhetőek legyenek.
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Kombinálja bátran a színeket, 
hozzon létre egyedi hatásokat  
a geometrikus elemekkel. 

A bársonyos puha panelekkel 
nemcsak dekorálni lehet, hanem 
funkcionális kialakítást is biztosít  
az ágytámlánál a gyerekszobában. 
A sötétkék nagyon divatos  
karaktert ad a belső terekhez.

A fenti példák a BASIC.01 kollekció paneleinek elrendezésére szolgálnak.
Az egyszerű, geometriai alakzatok a formátum megismételhetőségén 
alapulnak, így sokféleképpen kombinálhatók.
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Finom pasztell
A BASIC.02 kollekció bársonyos, finom pasztell,  
amely harmonizál bármilyen koncepcióban. 
a világoskék és pasztell rózsaszín tökéletesen megfelel  
a jelenlegi belsőépítészeti trendeknek.  
kiválóan alkalmas gyerekszobában, melegséget és varázslatot 
csempésznek a térbe.

A sűrű bársonyos anyag rendkívül 
puha tapintású, könnyen tisztítható 
és kopásálló. 
A rózsaszín, a kék és a szürke  
szabadon kombinálható, ezáltal 
igazán harmonikus és különleges 
hangulatot tud teremteni  
a szobában. 
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A klasszikus szürke és a kék 
nagyon eredeti színkombináció, 
amely jól illeszkedik a fehér  
és a sötét fához.

A mollis® panel praktikus  
megoldás lehet akár folyosón is. 
Pihenj egy kicsit és játssz velünk! 

R62 R80 R91

BasIc.02
a mollis® BasIc.02 sorozat kárpitozott darabokból 
áll, egyszerű alakzatokban - négyzet és háromszög.
három színben és két formátumban kaphatóak.
Összeállíthatók függőlegesen, vízszintesen vagy 
bármilyen vegyes alak- és színkombinációban.

Egy méretben kapható: 30 x 30 cm és 30 x 30 cm 
háromszög. A sorozat elemeit úgy tervezték, hogy mindig 
eredeti és koherens mintát hozzanak létre.

30
0 m

m
30

0 m
m

A katalógusban bemutatott termékek színei csak demonstrációs jellegűek, 
eltérhetnek az eredeti színektől. 

37 mm

300 mm300 mm
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A világos rózsaszín az egyik 
leginkább nőies szín. Finomság, 
öröm és tavaszi frissesség.

A lányszobában egy kis púder 
rózsaszín? Miért ne? A púder 
rózsaszín könnyed és természetes 
hatást kelt. A pasztellszínek  
nyugalmat és harmóniát biztosítanak 
bármilyenk térben. Tökéletes  
választás a kis álmodózoknak. 

A rózsaszín és a fehér kombinációja 
az elegancia megtestesítője. Világos 
rózsaszínű falak, párosítva fehér 
bútorokkal, minimalista és hangulatos 
megoldás. Miért a rózsaszín? Egyedi 
kellemes hangulatot és szelídséget 
kölcsönöz, friss érzést ad. A duó 
tökéletes kiegészítője a finom, ezüst 
kiegészítők - kis képkeretek, tükrök 
és fésülködő asztalok. 
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Izgalmas megoldás a mollis® 
panelek alkalmazása fejtámlaként. 
Az elegáns gyémánt minta, finom 
favázas kerettel lenyűgöző hatást 
eredményez!

A kék szinte bármilyen formában 
megállja a helyét a belső terekben. 
Lásd, hogyan lehet egyszerűen 
és hatékonyan díszíteni a falat egy 
emeletes ágynál.
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Tökéletes hangulat  
és nyugalom
a hálószoba, mint az intim zónákhoz tartozó terület,  
gondos tervezést igényel. nyugalmat, kényelmet és biztonságot  
kell nyújtania használója számára.  
rendezze be szobáját a harmonia és béke szigetének. 

a mollis® panelekkel megteremti a megfelelő hangulatot,  
ugyanakkor biztosítja a tökéletes hangszigetelést.

A BASIC.03 nagy panelek,  
amelyek modern alternatívája  
a klasszikus négyzetnek és  
téglalapnak.  
Vékony alakja, egyedi szövet 
szerkezettel párosítva, elegáns 
és szokatlan dekorációs hatást 
eredményez.
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A BASIC.03 panelek szélessége  
15 cm. Arányaikat úgy tervezték 
meg, hogy jellegzetes térbeli, 
hosszanti mintázatot hozzanak 
létre. A három panelhossz lehetővé 
teszi a dekor többféle elrendezését. 

A 90 cm hosszú panelek kiválóan 
alkalmazhatóak egy otthoni minibár 
kialakításához. Csak ügyeljen arra, 
hogy 10 cm-rel a padló fölé  
helyezze őket, hogy tisztítás  
közben ne koszolódjanak. 

K09 K11 M03 M12 M20

BasIc.03
a mollis® BasIc.03 sorozat kárpitozott elemek, 
egyszerű, hosszúkás alakban.  
Több színben és három formátumban elérhetőek. 
Függőlegesen, vízszintesen és vegyes  
kombinációban is felhasználhatóak. 

Három méretben kapható: 15 x 30 cm, 15 x 60 cm  
és 15  x 90 cm. A sorozat elemeit úgy tervezétk,  
hogy a panelek  minden variációban nagy pontossággal 
illeszkedjenek egymáshoz.

A katalógusban bemutatott termékek színei csak demonstrációs jellegűek, 
eltérhetnek az eredetitől.

60
0 m

m

30
0 m

m

90
0 m

m

37 mm

150 mm
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Használja bátran ugyanazt az 
elemet, színt vagy sémát több 
helyiségben, stílusossá  
és harmonikussá teszi otthonát.

Készítsen elegáns kompozíciót  
a fő elemekre  merőlegesen  
elrendezett panelekből.  
Használja bátran a fantáziáját. 

A mollis® panelek lenyűgöző  
hatást nyújtanak a klasszikus fehér 
téglával is.

a sötétkék az egyik legdivatosabb  
szín, a belsőépítészetben. 
egy kis feketével és fehérrel  
fűszerezve kiváló időtlen  
hatást eredményez, nyersfával  
és elegáns bézzsel is kombinálható.
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A panelek formája finoman 
hangsúlyozza a világos terek 
karakterét. Használjon bátran 
ugyanolyan paneleket különböző 
méretekből egy adott helyiségben, 
pl. hálószoba, nappali, folyosó, 
ezáltal is egységet harmoniát 
alkotva a házban.

A hálószoba tökéletes színe  
a türkiz. A kék árnyalatai  
megnyugtatják és elősegítik  
a pihenést. Intenzitása nagy  
mennyiségű pozitív energiát bocsát 
a térbe. Függetlenül attól,  
hogy energikus vagy csendes  
romantikus típus - a türkiz kiváló 
egyedi választás hálószobájába. 
 
A természetes fa mellett  
nagyszerűen tud érvényesülni  
a türkiz szín.
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Faldekoráció vagy nyílt tér, 
szórakozáshoz és  
oktatáshoz?
a mollis® panelek nemcsak a gyermekek hálószobájában  
kínálnak praktikus megoldást hanem más tereknél is.  
használhatja a falak védelmére a játszószobában vagy  
a nappali sarkában. 

a kárpitozott panel kiváló választás óvodákban, vagy  
kávézókban, óvják a gyerekeket a kemény felületek okozta 
sérülésektől. Különböző színkombinációkban érdemes  
használni, visszafogott és homogén belső terekben.

A bársonyos halszálka egy merész 
és nagyon elegáns dekoráció. 
A korlátlan elrendezési lehetőség 
kihívást jelenthet az igényes és 
kreatív ügyfelek számára,  
akik értékelik az eredetiséget  
és a kifinomult eleganciát.

TermékkaTalógus és InspIrácIók az oTThonához
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A teljes kollekció átgondolt 
kialakítása révén az egyes elemek 
tökéletesen harmonizálnak 
egymással, lágy, de nagyon  
jellegzetes dekoratív hatást hoznak 
létre.

Az ABIES panelek ferde elrendezése 
igazán elegáns szobát kölcsönöz. 
Ha a teljes mintát egyetlen elemmel 
egészíti ki, eltérő színben, megtöri  
a minta monotonitását, és bámulatos 
eredményt kaphat.

R21 R41 R91 R95 R100

aBIes
a mollis® aBIes sorozat jellegzetes formájú  
panelekből áll, amelyek halszálka vagy cikk-cakk 
mintázatban vannak elrendezve.

Három méretben kapható: 30 x 45cm, 30 x 30cm és  
15 x  30cm. Három formátumban kapható, bal és jobb 
változatban. Függőlegesen, vízszintesen megannyi alakzat 
és szín kombinációja.

A katalógusban bemutatott termékek színei csak demonstrációs jellegűek, 
így eltérhetnek az eredeti árnyalatoktól. 

15
0 m

m
30

0 m
m

37 mm

300 mm

15
0 m

m

300 mm
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Ha igazán különleges eredményt  
szeretne elérni, hozzon létre egy 
elegáns, geometrikus mintát  
a fali ABIES kollekció szürke vagy  
mélyfekete paneleivel.  
Használjon bátran elegáns elemeket  
háloszobájában is.

A kollekció színeinek kombinálása 
inspiráló kihívás a belsőépítészek 
számára is. Ugyanazon anyagból 
készült, de különféle elemekkel  
ellátott dekorációk valódi  
remekművé válhatnak a falon.  
Szeretne egy hatalmas képet  
a hálószobában? Használja  
a katalógus végén található 
ábrákat, és úgy fogja magát érezni,  
mint egy igazi művész!
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További információ és a teljes termékskála elérhető a www.mollis-design.hu

A mollis® panelek bárkit 
lenyűgöznek ötletes formájukkal! 
Még ha csak egy színt is használ, 
csodálatos képet varázsolhat 
szobájában. Az elemek sokfélesége 
lehetővé teszi számos geometriai 
mintázat függőleges, vízszintes 
vagy átlós elrendezését.

Az ABIES kollekció lehetővé teszi egy látszólag hétköznapi belső tér átalakítását fényűző, kifinomult térré.  
Ez egy olyan megoldás, amibe a művészet és a stílus kedvelői garantáltan beleszeretnek. A mollis® panelekkel  
a klasszikus hálószobát átalakíthatja finom, nőies szobává, vagy nappalit berendezheti New York-i stílusban.

Szeret a színekkel játszani?  
Kombinálja őket szabadon, semmi 
ok az aggodalomra! Az ABIES 
kollekció színei és elemei mindig 
egyeznek. Használja a tépőzárat  
a felrakáshoz, hogy megkönnyítse 
az elemek cseréjét.
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a mollis® lapok felragasztása rendkívül gyors és egyszerű. 
Néhány perc alatt saját kezűleg is elvégezhető a felrakásuk.   
a panelek rögzítéséhez a gyártó a mollis® saját ragasztóanyagát 
ajánlja. 

A ragasztóanyagot több helyen  
vigyük fel a panelek hátoldalára, 
majd finom de határozott  
mozdulattal nyomjuk fel a falra  
a dekorpanelt.

Ha kell akár 10 perc alatt  
is felrakhatóakm a panelek. 
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3. Javasoljuk, hogy állítsa először össze a földön vagy húzzon segédvonalakat a falra.

2.  Óvatosan csomagolja ki a panelt a 
fóliából, hogy ne sértse meg a terméket.

  

1. Készítse elő a segédeszközöket: 
ragasztó, ceruza, vízmérték és vonalzó.

5. Ezután kenje fel a ragasztót a táblára kb. 
25 cm távolságban.

4. Száraz ruhával tisztítsa meg a panel  
hátulját.

Ha a paneleket falra helyezi, figyeljen szövésminta egységes 
irányára.

Útmutató a panelek  
ragasztóval történő  
rögzítéséhez



a ragasztó használata helyett javasoljuk a magas tapadású 
tépőzáras szalagot vagy párnát is. A kivitelezés még soha nem 
volt ilyen egyszerű! A paneleket a későbbiekben bármikor,  
gond nélkül nélkül cserélheti a falfelület megsértése nélkül.

Öntapadós tépőzárral ajánljuk.  
Ragassza fel a falra, majd húzza  
le a fehér védőfóliát, és rögzítse  
az elemet adott helyen a falhoz vagy  
más felülethez, pl. fejtámla.

A tépőzáras panelek ragasztása előtt 
alaposan porszívózza le a falat.
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Tépőzáras vagy  
szalagpanelek  
összeszerelése

2. Óvatosan csomagolja ki a panelt a 
fóliából, hogy ne sértse meg a terméket.

  

1. Készítse elő a segédeszközöket:  
ragasztó, ceruza, vízmérték és vonalzó.

3. Javasoljuk, hogy állítsa először össze  
a földön vagy húzzon segédvonalakat a falra.

4. Hagyja megszáradni ragasztófelületet,  
majd ragasszaa a szalagot vagy a tépőzárat  
egyenletesen a táblához kb. 25 cm-es  
távolságban.

 
A tépőzáras használat megkönnyíti a panelek gyors szétszerelését.

6. Ragassza a helyére a panelt, enyhén  
nyomja meg. Ne felejtse el pontosan illeszteni  
a sarkoknál.

5. Ragassza a panelt megfelelő helyre,  
enyhén nyomja meg.
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Tervezze meg egyedi mintáját  
az egyes kollekciók  sablonjai 
segítségével. Nagyon egyszerű!
szeretné a falat a mollis® panelekkel dekorálni, de nincs elég 
ötlete, mi segítünk Önnek! Ha segítségre lenne szüksége,  
kész sablonokkal rendelkezünk, hogy a tervezés egyszerű legyen. 
színezzen, keverje és illessze össze a mintákat.  
Legyen innovatív, ötleteljen bátran!

Változtassa meg a belső teret a saját  
egyedi elgondolása szerint!
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47

Színezze be a használni vágyott 
elemeket a megfelelő színekkel.

Válassza ki a kollekcióból a kívánt 
elemeket, amelyekből elkészítheti 
saját, egyedi dekorációját.

A kiszínezett részek egyedi méretre 
vághatóak, vagy sorba rendezhetőek.

Helyezze a vágott elemeket a kész 
kockás háttérhez, ahol kijelölte  
a díszítendő területet.

1. 2. 3. 4.

A mollis® termékek részletes kivitelezési 
útmutatót  és példákat tartalmaznak, 
amelyek nagyban megkönnyítik az Ön 
munkáját.

Válasszon olyan dekorációt és színsémát, amely tökéletesen megfelel 
a kívánt belső térnek, passzol a falak, a bútorok és más dekorációk 
színéhez. A tervezést a katalógushoz csatolt kockás táblázatok segítik, 
ahol megtervezheti a dekorálandó felületet.
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Legyen bátor!  
engedje szabadon kreativitásáty
az otthon kialakítása vagy felújítása mindenki számára kihívást jelent. 
Egyrészt izgatottak vagyunk a belső tér új megjelenése, hangulata miatt,  
másrészt szeretnénk ha minden a tervek szerint zajlana. 

Az egyedi tervek megvalósítása érdekében érdemes megnézni, melyik passzol  
az ön otthonához a legjobban – halszálka, függőleges vagy vízszintes, cikk-cakk,  
egyszerű négyzet alakú geometria vagy háromszögekkel való kombináció?  
Dőljön hátra, igyon egy korty kávét, és készítsen különféle megoldásokat. 
Minden adott, hogy egy páratlan kombinációt létrehozzon, hozza ki magából  
a kreatív művészt!
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BasIc.01 

TermékkaTalógus és InspIrácIók az oTThonához



49

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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Gyártó: 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.hu


