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Para ir ao encontro das necessidades dinâmicas de um 
mercado exigente em decoração de interiores, criámos a 

®linha de produtos Mollis  painéis decorativos almofadados.
®A linha de produtos Mollis  trata-se de elementos para 

decoração de paredes em interiores.
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Uma nova linha de faça você mesmo
dedicada a qualquer tipo de espaço

®A linha de produtos Mollis  consiste em painéis decorativos disponíveis em 
vários formatos e dimensões. Padrões estofados organizados nas paredes 
interiores transmitem uma vibração de cores aconchegante e um efeito 3D 

®Os produtos Mollis  possuem um acabamento refinado e estético.
Fabricados em materiais de elevada qualidade com origem em fornecedores 
certificados.
Cada painel estofado é fornecido com um encarte contendo as informações 
básicas sobre a série e instruções de montagem.

possibilitando a 
organização precisa 
e sem folgas, 
mesmo entre peças 
de diferentes séries

permitem uma 
aplicação facilitada 
mesmo em paredes 

Todos os detalhes e 
cantos com um 

acabamento perfeito

dando o formato 
ideal com espessura 

fixa e assegurando 
propriedades 

térmicas e acústicas

em três estruturas e 
em mais de uma 

dúzia de cores na 

Faça você 
mesmo

Isolamento 
acústico

Isolamento 
parede

Multiplicidade
configurações

Grande 
variedade cores

Simples e fácil 
instalação

Precisão 
dimensional

Acessórios 
originais

Materiais amigos 
do ambiente

Amigos dos 
animais

Agradável ao 
toque

Revestimento 
hidrofóbico

Fácil limpeza Modelos 
prontos a usar
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®Os produtos Mollis  suprimem o ruído
externo e o desagradável eco.
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Já sentiu com certeza a sensação desagradável 
®quando toca uma parede fria. Os painéis Mollis  não 

contribuem apenas para uma melhor atmosfera como 
protegeram as paredes de terem um toque frio.

A estrutura simples mas muito 
robusta dos painéis permite 
bloquear o fluxo de ar frio para o 
interior. Placas de MDF, espessura, 
densidade de esponja adequadas e 
tecidos de alta qualidade garantem 
um efeito de isolamento 
satisfatório.

A riqueza de designs e formatos 
®dos painéis Mollis  permite a 

proteção criativa e prática de 
qualquer tipo de parede - seja de 
tijolo, gesso cartonado ou betão.

®Os painéis estofados Mollis  são a ideia perfeita para decorar um quarto 
de criança. Designs originais, estrutura suave e agradável ao toque que 
permitirá à sua criança brincar com segurança e explorar o mundo.
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Todos os dias, a nossa casa enfrenta muitos 
desafios: mãozinhas sujas, pelo de animais 
domésticos, vestígios de comida noturna ... os 

® painéis Mollis são muito fáceis de limpar. 

Basta usar um aspirador para limpar o pó e um 
pano húmido. 

É tão simples!

Bastam três passos simples: 
recolha o líquido derramado com 
uma toalha absorvente, aplique um 
pouco de água na mancha e limpe 
com um pano húmido e sabão.

afetam a segurança de uso e a sua 
durabilidade. Uma característica 
distintia dos tecidos M12 e M20 é 
sua hidrofobicidade inovadora, ou 
seja, absorção nula de líquidos. 
Por sua vez, os tecidos K09, K11, 
K13 são um exemplo de tecidos 
com retardamento de chama 
aumentado.

®Os produtos Mollis  não são 
apenas os painéis estofados, mas 
também uma gama de práticos 
acessórios para a sua aplicação - 
adesivo de montagem e Velcro 
próprio.

A abordagem ecológica da marca 
permite salvar as florestas.
Mas isso não é tudo.
Nós também contribuímos para a 
reflorestação de novos locais.

Uma política ambiental consistente, juntamente com 
produtos de alta qualidade e segurança, são elementos-
chave do negócio da marca.

Como parte da política ambiental correta da empresa, 
selecionamos a melhor tecnologia de impressão de 
embalagens para o meio ambiente, que se caracteriza 
por:
Ÿ

Ÿ

A produção de novas embalagens ecológicas envolve o 
uso de:
Ÿ
Ÿ

Economizamos cerca de 1.615 árvores por ano!

Investimos continuamente em 
inovações que visam reduzir o 
impacto negativo dos processos 
produtivos e logísticos sobre o meio 
ambiente.
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Inicie pelo planeamento, preparando as ferramentas e dimensionando a superfície que pretende revestir com os painéis estofados. Meça a altura, 
®comprimento e largura de forma exata. Escolha em seguida a coleção e a cor da oferta disponível de padrões Mollis . Organize o padrão que deseja 

utilizar, de forma a escolher não apenas a quantidade necessária de painéis como o seu formato.

Após a etapa de acabamento, poderá “pentear” suavemente 
a estrutura do tecido com um pano seco ou pincel para um 
melhor efeito. Tudo pronto!

Prepare os painéis e utilize os acessórios conforme 
as instruções. Tem à sua escolha duas formas 
práticas de montagem - por adesivo ou velcro.

Aplique o painel na parede.

Marque a área de trabalho.
Poderá traçar as linhas ao de leve com um lápis.

®Os painéis estofados Mollis  possuem dimensões e proporções bem 
pensadas, permitindo um fácil planeamento da sua montagem. A 
repetição e a alta precisão dimensional permitem o projeto de um padrão 
com uma margem mínima de erro.

®Os painéis Mollis  oferecem a 
opção de uma disposição elegante 
do seu quarto no sótão. Uma 
ampla seleção de formas e cores 
permitem criar uma configuração 
única, ideal para paredes com uma 
inclinação característica. Macio e 
agradável ao toque, um painel de 
cabeça de toque aconchegante, 
mesmo em interiores mais 
primitivos.

Depois de uma fase desafiadora de construção ou de grandes remodelações, chega a 
hora da parte mais agradável, que é a decoração dos quartos e das paredes, e a 

®escolha dos detalhes. Os painéis Mollis  são um produto adequado para qualquer 
interior, conferindo-lhe um carácter único. A sua vantagem indiscutível é a facilidade de 
montagem sem necessidade de um profissional, podendo ser realizado em muito 
pouco tempo. Isto poupará não apenas tempo, mas também dinheiro.

Além do mais o vasto leque de combinações, a variedade de formas, significam uma 
verdadeira explosão de design e a capacidade de criar algo realmente criativo!
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®Dê à sua sala um estilo e um pouco de luxo. Os painéis Mollis  
estofados reduzem o eco desagradável que aparece em 
grandes espaços abertos, ao mesmo tempo que lhes confere 
elegância e bom gosto excepcionais. 
Exemplo? Um layout de painéis geométricos escuros, 
dispostos num  padrão de espinha. Classe por si só!

®Os painéis estofados Mollis  são 
uma ótima solução no hall de 
entrada. Servirá tanto como 
decoração quanto como proteção 
de parede como assento ou 
armário. Você pode usá-los para 
proteger a porta de entrada contra 
o frio e o ruído do corredor.

Está a organizar o seu escritório 
em casa? Os painéis deixarão seu 
interior silencioso e ao meu tempo 
com um toque original.
Pode organizá-los num padrão 
geométrico interessante ou 
escultura espacial, criando um 
efeito 3D suave e original na 
parede.

Gostaria que seu interior fosse arrebatador desde os primeiros passos 
que você deu nele? Nada poderia ser mais simples. Use os painéis 

®Mollis  como decoração do corredor ou encastrado como assento na 
entrada da casa. Brinque com a cor e a forma, inspire-se a si mesmo e 
aos outros!

A parede atrás da cama do quarto 
aspira cada vez mais a se tornar o 
herói do interior noturno. O 
acabamento da parede do quarto 
não é apenas o pano de fundo 
para o interior, mas muitas vezes 
dá ao design uma expressão geral 
e determina o seu caráter.
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®Os painéis Mollis  são perfeitos como 
decoração eficaz atrás da cama, colados 
diretamente na parede ou como 
cabeceira de cama com acabamento em 
painéis de acordo com uma ideia original.

Elegante espinha de peixe preto 
ou tabuleiro de xadrez em tons de 
cinza?
Crie um interior original e 
moderno adaptado à sua 
personalidade com a marca 

®Mollis . Lembre-se de que um 
quarto de dormir é um local de 
regeneração e descanso, onde 
passamos cerca de 1/3 de 

®A oferta Mollis  apresenta painéis 
de até 90 cm de comprimento!
Isso permite que você componha 
padrões verticais simples sem ter 
que conectar elementos menores. 
Decorar a parede ou criar uma 
cabeceira nunca foi tão fácil! 
Painéis verticais são uma 
decoração de quarto muito 
moderna e elegante.

®Os painéis estofados Mollis  são 
amigos com todos os membros da 
família - também para os de quatro 
patas! Você pode usá-los para 
forrar um pedaço de parede ao 
lado da cama do seu animal de 
estimação. Com a escolha certa 
da cor, ele se tornará um elemento 
estético de todo o interior. 

Se é adepto do bege e quer 
decorar o encosto da cama de uma 
forma original, opte pelo intemporal 
e extremamente moderno (já há 
várias estações) em espinha. A série 

®Mollis  ABIES é um desafio para 
indivíduos criativos e entusiastas de 
um pouco de luxo no quarto. A 
infinidade de possibilidades para 
organizar padrões usando 
elementos desta coleção é uma 
surpresa até mesmo para designers 
de interiores experientes.

In
sp

ira
çõ

es

CATÁLOGO DE PRODUTOS E INSPIRAÇÕES



C
ol

eç
ão

 S
ta

nd
ar

d

2 316 17

O estilo marinho extremamente 
popular também fez o seu caminho 
para os quartos das crianças. 

O azul marinho com tons suaves, o 
branco, a madeira, em detalhes 
interessantes. Um interior 
definitivamente com um caráter 
personalizado.

®Os painéis decorativos Mollis   
também são um acabamento 
fantástico entre os beliches.

®Os painéis Mollis  são o acabamento de parede perfeito atrás de um 
local de berço. A estrutura macia protege a criança de quedas e 
solavancos enquanto dorme ou brinca. É também o isolamento de uma 
parede fria e desagradável ao toque. Se você a organizar um cantinho 
para bebés, pense nos painéis perfeitos que combinam com o estilo de 
todo o quarto.

Madeira natural, estilo escandinavo, cores suaves no quarto de um 
adolescente? Decore o interior a seu gosto!

Quase todas as áreas podem ser acabadas com 
®painéis Mollis  - desde o canto de um bebê até a 

estilização de um quarto de adolescente.
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Eles vão funcionar muito bem como um acabamento 
macio na parede perto do cabide, arranjo incomum do 
guarda-roupa ou umbanco de cadeira...faça você. Use o 
mesmo padrão de painéis em outras salas para dar 
coerência e personalidade ao interior.

Se as suas visitas costumam bater na parede com as 
costas de uma cadeira, proteja-a de danos. Você levará 
apenas alguns segundos para colar os painéis no velcro 
sem danificar a parede ou os móveis.

Vários painéis presos ao encosto 
de madeira o tornarão confortável 
e estética ao mesmo tempo. Um 
banco alto com assento macio 

®feito de painéis Mollis  é uma 
solução rápida, económica e 
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As estilizações dos locais de hoje 
são variadas, mas também mais 
sofisticado e inovadores. Bancos, 
assentos e bancos em bruto com 

®acabamento em painéis Mollis  
ficarão muito mais confortáveis e 
assumirão um caráter 
completamente novo.

®Os painéis suaves Mollis  tornarão 
a degustação das suas bebidas 
favoritas muito mais agradável com 
um espaço devidamente protegido 
sob o bar.
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Bach, Janis Joplin ou Beyoncé? Não importa que música ouve. 
Cuide da qualidade do som silenciando a parede e eliminando o eco 
irritante. Pode utilizar todos os modelos de painéis para criar um 
combinação eficaz. Cada modelo permitirá obter um efeito visual 
ligeiramente diferente, mantendo as mesmas propriedades acústicas.

Cinza elegante e intemporal na sala de estar?
É uma tendência muito popular hoje, permitindo que você tenha uma 
sensação de paz e harmonia.

Arrume todos os cantos do seu apartamento e organize 
recantos aconchegantes para ler livros, tricotar ou ouvir a 
sua música favorita. Projete a sua zona de relaxamento 

®pessoal. Pode usar painéis Mollis  em bancos de pedra, 
elementos de parede salientes ou reentrâncias de janela.

A sua sala transforma-se num home 
cinema à noite? Para melhorar as 
qualidades acústicas da sala, use os 

®painéis Mollis  na parede e desfrute 
do som limpo e perfeito de seus 
filmes favoritos. Crie um interior 
único, escolhendo a tonalidade dos 
painéis que se ajustam às cores 
predominantes na casa.

®Os produtos Dark Mollis  são uma 
excelente escolha para interiores 
tipicamente masculinos e 
minimalistas, onde pode definir as 
regras que prevalecem nesses locais.
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O ponto forte da coleção está na agradável combinação 
de cores. A maioria delas pode ser combinada em uma 
série. Até combinações personalizadas combinam. O 
segredo está nas combinações de cores individuais, 
criando locais originais que surpreendem pelas pequenas 
nuances. Na coleção standard, oferecemos misturas de 
bom gosto e cores uniformes, suaves e aveludadas.

O amarelo mostarda, que 
recentemente está na moda, combina 
muito bem com madeira crua, 
acessórios naturais, assim como 
cinza universal e preto. Os contrastes 
enfatizam o estilo expressivo da sua 
sala e fornecem energia inspiradora 
para agir.

25

Um interior clássico em combinação 
com um turquesa distinto é uma 
forma original de quebrar o caráter 
de edifícios clássicos e estilizados 
utilizando a cor.

Um quarto em estilo étnico é um 
deleite para os entusiastas de 
viagens. A combinação de bege e 
azul marinho dará um caráter único a 
todo o interior. Travesseiros 
estampados e detalhes brilhantes 
podem adicionar sabor. Por outro 
lado, o azul marinho na versão 
moderna impressiona na forma de 
painéis dispostos não só na parede, 
horizontalmente, mas também no 
teto. Efeito ”Wow” garantido!

®Os painéis estofados Mollis  
distinguem-se por um excelente 
acabamento de detalhes, o que 
torna o padrão na parede preciso 
mem cada promenor, um aspecto 
realmente impressionante.
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BASIC.01

BASIC.02

ABIES

BASIC.03

Bege clássico ou rosa da moda?
Frio, delicado, ligeiramente 
“empoeirado” - essas são as 
características do rosa pó, também 
conhecido como rosa empoeirado. 
Funciona muito bem em interiores 
modernos e escandinavos sem um 
efeito açucarado.

O elegante azul marinho tem 
ótimas propriedades calmantes. É 
um bom motivo para usá-lo no 
quarto. A profundidade da cor 
ajudará a criar uma atmosfera de 
descanso e separação do mundo 
exterior.

A repetição dimensional dos painéis e o tamanho bem 
pensado dos elementos permitem uma adaptação 
precisa dos padrões às dimensões das paredes na 
construção moderna e às dimensões padrão das camas.
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K09 K11 K12 M12

60
0 

m
m

30
0 

m
m

300 mm 300 mm

Os cinzas da coleção BASIC.01 
são três tons correspondentes 
com uma interessante estrtura de 
denim macio. 

O denim é um tecido estruturado 
com um aspecto natural e uma 
estrutura fina. Disponível em cores 
suaves com um claro efeito de dois 
tons. Sua característica é a baixa 
absorção de substâncias 
derramadas, o que facilita a sua 
limpeza.

Elementos com acabamento 
preciso, perfeitamente alinhados 
nos limites, formando uma linha 
uniforme e criam um padrão 
harmonioso.

Banco de cozinha desconfortável? 
Pode ficar macio e aconchegante 
em alguns segundos. A aplicação 

®dos painéis Mollis  é fácil!

As cores dos produtos apresentados no catálogo têm caráter 
meramente demonstrativo e podem diferir ligeiramente do original.

37 mm

Disponível em dois tamanhos: 30 x 30 e 60 x 30.
Os elementos da série são projetados para fornecer 
sempre um padrão original e coerente com alta precisão 
dimensional.

R81
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®Os painéis  Mollis  são uma 
excelente solução para decorar a 
parede por trás da televisão. 
Melhoram a qualidade do som 
como também a acústica do local.

®Os produtos  Mollis  foram 
concebidos para assegurar a 
melhor combinação e 
configuração. Não importa o 
espaço que pretende decorar. 
Mesmo um pequeno espaço 
decorado com proporcionará um 
belo aconchego.

Decorar com painéis macios 
®Mollis  proporcionará um 

acabamento funcional da 
cabeceira da cama. 

O azul marinho adicionará um 
caráter moderno ao interior.

Acima encontrará alguns das configurações possíveis com a coleção 
BASIC.01. Formas simples e geométricas, que baseadas na repetição, 
permitem as mais diversas configurações

Combinar cores do mesmo tipo de 
tecido permite criar um efeito visual 
muito interessante. Os padrões 
geométricos adicionam 
modernidade e dinâmica visual aos 
espaços.

®
M

ol
lis

 B
A

S
IC

.0
1

CATÁLOGO DE PRODUTOS E INSPIRAÇÕES



C
ol

eç
ão

 S
ta

nd
ar

d

2 332 33

R62 R80

30
0 

m
m

30
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m
m

37 mm

300 mm300 mm

O tecido de veludo denso é 
extremamente macio e suave. 
Também é fácil de limpar e 
resistente ao desgaste, o que é 
especialmente apreciado por pais 
de crianças pequenas.

Disponível em um tamanho: 30 x 30 e 30 x 30 
triângulos.Os elementos da série são projetados para 
sempre criar um padrão original e coerente com alta 
precisão dimensional.

R91

Cinza clássico e azul empoeirado 
são uma combinação de cores 
muito original e pouco óbvia que 
combina bem com madeira branca 
e escura.

As cores dos produtos apresentados no catálogo têm caráter meramente 
demonstrativo e podem diferir ligeiramente do original.

®Os painéis Mollis  são uma solução 
rápida e prática para uma 
reentrância no corredor. Agora 
você pode realizar pequenos 
apontamentos decorativos.
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O rosa claro é considerado uma 
das cores mais femininas. Tem o 
melhor da humanidade: 
delicadeza, alegria e frescor e um 
efeito verdadeiramente primaveril. 

A decoração do quarto de 
uma menina usando o rosa 
claro, torna-o delicado, mas 
não em demasia! Os painéis 
transmitem serenidade e 
harmonia, ao mesmo tempo 
que conferem leveza ao 
interior. Tornam-se assim locais 
perfeitos para os interior dos 
pequenos sonhadores. A 
combinação de rosa e branco 
é considerara a essência da 
elegância. Paredes rosa claro 
combinadas com móveis 
brancos são uma solução 
minimalista e aconchegante. 
Por quê? O rosa, embora traga 
o aconchego e suavidades, 
também á um toque de 
frescura. O complemento 
perfeito para este cenário 
serão os acessórios em prata, 
como pequenas molduras, 
espelhos finos, etc.

O azul pode entrar 
permanentemente em decoração 
interior utilizando qualquer forma. 
Veja por exemplo a simplicidade 
com que protege a parede junto a 

® um beliche. Usar os painéis Mollis
trará ordem e consistência ao 
interior.

®
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2Ideias não faltam como decorar a 

zona de cabeceira da cama. Uma 
solução interessante é a colocação 
em forma regular dos painéis 

® Mollis com uma moldura em 
madeira. O padrão em diamante é 
uma das configurações mais 
utilizada.
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K09 K11 M03 M12
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37 mm

150 mm Disponível em três tamanhos: 15 x 30, 15 x 60 e 15 x 
90.Os elementos da série são projetados para sempre 
criar um padrão original e coerente com alta precisão 
dimensional.

A coleção BASIC.03 contém 
painéis longos que são uma 
alternativa moderna aos quadrados 
e retângulos clássicos. A sua forma 
esguia combinada com uma 
estrutura de tecido de cores claras, 
cria uma decoração elegante e 
incomum.

A largura dos painéis BASIC.03 é 
de 15 cm. Suas proporções foram 
projetadas de forma a criar um 
padrão espacial característico e 
longitudinal. Três comprimentos de 
painel permitem a disposição da 
decoração em várias variantes.

Os painéis de 90 cm de 
comprimento são perfeitos para o 
acabamento de um mini-bar 
doméstico.Apenas certifique-se de 
colocá-los 10 cm acima do chão 
para que não fiquem sujos durante 
a limpeza.

As cores dos produtos apresentados no catálogo têm caráter meramente 
demonstrativo e podem diferir ligeiramente do original.

M20
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Um canto de relaxamento ou um 
quarto elegante com o azul 
marinho no papel principal?
Você não tem que escolher.
Combine um com o outro com 
estilo. Ao utilizar o mesmo 
elemento, cor ou esquema em 
várias divisões, tornará a sua casa 
elegante e harmoniosa

Seja o criador do espaço da sua casa, 
ousando misturar painéis verticalmente 
e horizontalmente. Crie uma 
combinação elegante e dê liberdade à 
sua imaginação. 

®Os painéis Mollis  parecem 
impressionantes contra um fundo de 
paredes revestidas com tijolos brancos 
clássicos.

A cor perfeita para o quarto é o 
turquesa original. Como uma das 
tonalidades do azul, acalma e 
promove relaxamento e descanso. 
Por outro lado, a sua intensidade 
traz ao interior uma grande dose 
de energia positiva. 
Independentemente de ser uma 
pessoa enérgica ou um romântico, 
o turquesa realça o caráter 
individual do seu quarto. Móveis de 
madeira natural são uma ótima 
ideia para um contraponto original 
para o turquesa expressivo.

A forma delicada dos painéis enfatiza 
subtilmente o caráter dos espaços 
iluminados. Várias dimensões de 
painéis do mesmo grupo podem 
interagir em diferentes locais da casa, 
por ex. no corredor, quarto e sala, 
criando um todo coerente, mas 
cumprindo funções diferentes.
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Disponível em três tamanhos: 30 x 45, 30 x 30 e 15 x 
30.Os componentes esquerdo e direito da série são 
projetados para criar um padrão original e coerente 
com alta precisão dimensional.

A decoração em espinha de peixe 
é uma abordagem arrojada e muito 
elegante. As possibilidades 
ilimitadas de arranjos criam um 
desafio para clientes exigentes e 
criativos que valorizam a 
originalidade e a elegância 
refinada.

O design cuidadoso de toda a 
coleção torna os elementos 
individuais perfeitamente 
harmoniosos entre si, criando um 
efeito suave na decoração, mas 
muito característico.

O padrão inclinado dos painéis 
ABIES adicionará elegância a 
qualquer local .Complementando 
todo o padrão com elementos 
únicos numa cor diferente, quebra 
a monotonia do padrão e 
surpreende com o capricho.

As cores dos produtos apresentados no catálogo têm caráter meramente 
demonstrativo e podem diferir ligeiramente do original.
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Combinar cores de uma coleção é 
um desafio inspirador não apenas 
para designers de interiores. Uma 
decoração feita de painéis do 
mesmo tecido, mas com 
elementos diferentes, pode se 
tornar uma verdadeira obra-prima 
na parede. Você está sonhando 
com uma foto espaçosa no 
quarto? Use os diagramas no final 
do catálogo e sinta-se um artista 
caseiro!

Quando quiser adicionar 
personalidade a um quarto, crie 
um padrão geométrico elegante 
com painéis cinza ou preto 
profundo da coleção ABIES na 
parede principal. Complete-o com 
acessórios elegantes e o seu 
espaço irá deslumbrar.

Gosta de brincar com as cores? 
Combine-os livremente, sem se 
preocupar com a possibilidade de 
algo dar errado. Cores e elementos 
da coleção ABIES combinam 
sempre. Use velcro para uma 
aplicação mais fácil e posterior 
troca de peças.

A coleção ABIES permite que transforme um interior aparentemente comum num espaço luxuoso e sofisticado. 
®Esta é uma solução pela qual os conhecedores de arte e estilo se apaixonarão. Com os painéis poderá Mollis  

transformar um quarto clássico num local requintado no estilo de Nova York.

®Os painéis Mollis  irão impressioná-
lo com sua forma engenhosa! 
Mesmo que escolha apenas uma 
cor, você pode criar algo incrível. A 
variedade de elementos permite 
que você organize muitos padrões 
geométricos originais, na vertical, 
horizontal ou diagonal.

Informações adicionais e toda a linha de produtos estão disponíveis em www.mollis-design.com
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1. Prepare as ferramentas: adesivo, lápis, 
nível e régua.

2. Retire as peças da embalagem com 
cuidado para não as danificar.

3. Aconselhamos que faça um planeamento no chão e/ou que marque linhas guia na 
parede.

4. Utilize um pano limpo para limpar a parte 
de trás do painel de alguma poeira. Aplique 
o adesivo em intervalos de 25cm.

5. Coloque o painel no local planeado e 
pressione ligeiramente. Lembra-se de 
ajustar bem nos cantos.

Montagem: Aperte o adesivo com 
uma pistola de montagem e aplique 
em vários pontos, aplique na 
parede, pressione levemente e 
...terminou.
Se necessário, pode 10 minutos 
depois reajustar a posição do 
painel.

  

1. Prepare as ferramentas: adesivo, lápis, 
nível e régua.

2. Retire as peças da embalagem com 
cuidado para não as danificar.

3. Aconselhamos que faça um planeamento 
no chão e/ou que marque linhas guia na 
parede.

4. Limpe as superfícies com um pano limpo 
e seco. Cole as tiras de Velcro, 
pressionando uniformemente e aplique em 
intervalos de 25cm.

Recomendamos Velcro com 
adesivo numa das faces. Aplique 
tiras em diversos locais do painel. 
Em seguida retire a película 
protetora e aplique no local 
planeado ou numa superfície lisa 
(ex: encosto).

Antes de fazer a aplicação limpe a 
parede muito bem a seco.

5. Coloque o painel no local planeado e 
pressione ligeiramente. Lembra-se de 
ajustar bem nos cantos.

6. Se estiver a aplicar num encosto de 
cabeça em uma placa laminada, cole o 
painel em um local adequado na placa e 
pressione levemente.
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Escolha uma decoração e um esquema de cores que combinem 
perfeitamente com o seu interior, ou seja, combinem com a cor das 
paredes, móveis e outras decorações. O design será facilitado por 
gráficos quadriculados anexos no catálogo, onde poderá marcar a sua 
área para decoração.

®Os produtos Mollis  contêm 
instruções de montagem 
detalhadas e exemplos de 
instalação, o que facilita muito o 
trabalho sem assistência.

Alcançando designs arrojados, vale a pena verificar qual ficará melhor - espinha de 
peixe vertical ou zigue-zague horizontal, geometria quadrada simples ou combinação 
com triângulos? Sente-se, tome um gole de café e prepare várias opções diferentes à 
sua escolha. Isso permitirá que escolha a configuração de painel mais atraente e gaste 
o seu tempo de forma criativa!

Escolha a coleção e os elementos 
com que deseja criar o seu 
padrão.

Pinte os elementos que deseja 
usar no seu projeto com as cores 
apropriadas.

Corte os elementos coloridos em 
partes ou seções individuais para 
formar um padrão.

Coloque os elementos cortados 
contra o fundo quadriculado, no 
qual marcou a área para 
decoração.
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Manufacturer: 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
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