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Panele tapicerowane 



Czeka Cię remont? Urządzasz? 
A może po prostu potrzebujesz zmiany? 
Dzięki produktom Vilo samodzielnie odmienisz dom:  
tanio, prosto i szybko. A efekt będzie wyjątkowy. 

Poznaj panele tapicerowane Vilo. To prosty sposób na 
odnowienie ścian, który nada im miękkiego i przyjemnego 
charakteru. Ich intuicyjny montaż oraz szeroki wybór  
kształtów i kolorów pozwolą Ci na stworzenie przytulnego 
klimatu w Twoim domu. 
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Dom od nowa.
Łatwo i przyjemnie
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Małe zmiany mogą zdziałać cuda! 
A gdyby tak w ciągu kilku godzin odnowić wnętrze sypialni albo salonu? Bez zbędnych przygotowań,  
gromadzenia sprzętu, wielkiego sprzątania po remoncie? Z panelami tapicerowanymi jest to niezwykle proste.  
Ta miękka forma dekoracji ścian na dobre zagościła w trendach wnętrzarskich ze względu na połączenie 
funkcjonalności i walorów estetycznych. 

Panele nie tylko dodają pomieszczeniom ciepła, odpowiednio dobrany kolor może zupełnie odmienić Twoje wnętrze. 
Na pewno docenisz ich szybki, czysty montaż, który bez trudu możesz wykonać samodzielnie i jeszcze tego samego 
dnia cieszyć się efektem. 

W naszej ofercie znajdziesz 5 uniwersalnych formatów.  
Możesz łączyć ze sobą te same kształty lub wykorzystać różne wzory. Zabaw się kreatywnością!

Miękka dekoracja ścian 
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Kolory tkanin dostępne w ofercie paneli tapicerowanych zostały dobrane tak, abyś mógł je ze sobą dowolnie  
łączyć, a ich nasycenie i gama kolorystyczna w modny sposób podkreślały charakter Twojego wnętrza. 
Jaki efekt chcesz uzyskać? Mocnego akcentu czy stonowanej harmonii? 
Z panelami Vilo wszystko jest możliwe! 

Przemyślana kolorystyka 

Granatowy Butelkowa Zieleń

MusztardowySzary

Grafitowy

Pudrowy Róż Morski
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Miękkie, przyjemne 
w dotyku tkaniny.

Nadaj wnętrzom miękkiego i ciepłego klimatu dzięki  
panelom tapicerowanym Vilo. W zależności od Twoich  
potrzeb sprawdzą się one w każdym pomieszczeniu:  
sypialni, salonie, pokoju dziecka, a nawet przedpokoju. 

Stwórz własny, unikalny projekt dzięki połączeniu  
odpowiednich kolorów i kształtów. Już na etapie planowania 
remontu poczuj radość z nadchodzącej zmiany. 

Przytulna dekoracja 

Kolekcja paneli
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Przytulna sypialnia 
w wymarzonym kolorze.
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Panele tapicerowane  |  Kształty

REGULAR 1
Format: 30x60 cm 
Montaż: pionowy i poziomy  

Wybierz układ dla swojego domu: 

Dostępny również w kolorach: 
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Dostępny również w kolorach: 

REGULAR 2
Format: 15x60 cm 
Montaż: pionowy i poziomy  

Wybierz układ dla swojego domu: 
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REGULAR 3
Format: 30x30 cm 
Montaż: pionowy i poziomy  
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Wybierz układ dla swojego domu: 

Panele tapicerowane  |  Kształty

Dostępny również w kolorach: 
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OVAL
Format: 15x60 cm 
Montaż: pionowy 

Wybierz układ dla swojego domu: 
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Dostępny również w kolorach: 
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Panele tapicerowane  |  Kształty

GEO
Format: 30x35cm 
Montaż: pionowy i poziomy  

Wybierz układ dla swojego domu: 
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Dostępny również w kolorach: 
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Panele tapicerowane  |  Zalety

SZYBKI  
MONTAŻ

SZEROKI WYBÓR 
KOLORÓW  

I KSZTAŁTÓW

PRECYZYJNIE 
WYKONANE

MIĘKKIE  
W DOTYKU

CZYSTY  
MONTAŻ

SAMODZIELNY 
MONTAŻ

Marzy Ci się miękki zagłówek łóżka?
A może chcesz odświeżyć przedpokój i dodać mu 
unikalnego stylu? Zrób to z panelami tapicerowanymi Vilo!
Docenisz ich staranne wykonanie, przemyślane kolory  
oraz uniwersalne kształty.

Intuicyjny montaż pozwoli Ci na uzyskanie miękkiego 
wykończenia ścian w kilka godzin. Możesz zrobić to 
samodzielnie klejąc panele do ściany lub montując je 
na taśmę rzepową. Oba sposoby nie wymagają wielkich 
przygotowań i sprzątania.  
Ciesz się imponującym efektem od razu po wykonanej pracy.

Szybki sposób na 
przytulne wnętrze
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Panele tapicerowane  |  Instrukcja montażu

Przed montażem oczyść 
ścianę z zabrudzeń,  
np. szmatką nasączoną 
środkiem czyszczącym  
na bazie alkoholu.

Ułóż panele na podłodze 
zgodnie z wybranym 
schematem.

Korzystając z poziomicy 
narysuj linię pionową 
poziomą. Pamiętaj, aby linie 
nie wychodziły poza obszar 
pola montażowego.

Nałóż punktowo klej Vilo na 
tył panelu – na środku oraz  
w narożnikach.

Tak przygotowany panel 
przyłóż w wyznaczonym 
miejscu rozpoczynając 
wyklejanie schematu.

Kontynuuj wyklejanie 
układając panele zgodnie  
z wybranym schematem.

Dociskaj każdy panel do 
ściany. Pamiętaj, że masz 
ograniczony (wiązaniem kleju) 
czas pozwalający na  
korektę ułożenia.

Użyj dedykowanego kleju Vilo 
i ciesz się szybką zmianą

Wybrałeś panele tapicerowane idealnie dopasowane do  
wnętrza Twojego domu, teraz czas je zamontować.  
Efekt uzyskasz bardzo szybko – to naprawdę łatwe! 

Montaż na klej 
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Przed montażem oczyść 
ścianę z zabrudzeń,  
np. szmatką nasączoną 
środkiem czyszczącym  
na bazie alkoholu.

Ułóż panele na podłodze 
zgodnie z wybranym 
schematem.

Korzystając z poziomicy 
narysuj linię pionową 
poziomą. Pamiętaj, aby linie 
nie wychodziły poza obszar 
pola montażowego.

Potnij taśmę rzepową na paski 
o dł. 5-6 cm. Złącz obie części 
taśmy, zdejmij folię ochronną 
z jednej strony taśmę i przyklej 
do tylnej części panelu.

Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi  
na opakowaniu taśmy.

Zdejmij folię ochronną  
z zewnętrznej strony taśmy.

Tak przygotowany panel 
przyłóż w wyznaczonym 
miejscu rozpoczynając 
wyklejanie schematu.

Przyklej panele do ściany 
w wyznaczonym miejscu. 
Dociskaj każdy panel 
do ściany.

Masz wątpliwości?
Nie jesteś pewien, jak zamontować panele tapicerowane?  
Zajrzyj na stronę www.vilohome.com. Znajdziesz tam film z montażu naszych paneli.

Montaż na rzep

Niniejszy katalog jest publikowany 
jedynie w celach informacyjnych. 
Kopiowanie i rozpowszechnianie 
jakichkolwiek materiałów zawartych  
w katalogu bez pisemnej zgody 
wydawcy jest zabronione.  
Kolory zamieszczone w katalogu  
mogą odbiegać od rzeczywistości. 
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