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Planning a renovation? Settling into a new place?
Or maybe you just need a change?
With Vilo products you can change your place on your own:
affordable, quick and easy. And the effects will be unique. 

Think about how much will change when you start with the
walls. Wood? Concrete? Brick? Now it is possible!
Decorative wall Motivo will allow you to easily get the desired 
effect. It is not only easy to install and trouble-free to use,
but above it all will make your home really beautiful.  
Just take a look.

Your home, as new. 
It’s that simple!
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Помислете си колко много можете да промените ако 
започнете само със стените. Дървесина? Бетон? Тухли? 
Това вече е възможно!
Декоративните панели Motivo ви позволяват лесно да 
постигнете желания ефект. Те са не само лесни за монтаж 
и безпроблемни при употреба, но и ще направят дома ви 
истински красив.
Само погледнете!

Домът ви като нов. 
Толкова е просто!
Планирате ремонт? Нанасяте се в ново жилище? Или може би 
просто имате нужда от промяна?
С продуктите Vilo можете да промените дома си без 
професионална помощ: достъпно, бързо и лесно. 
А ефектът ще е поразителен.
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Start with the wall Pick the best option for you
No more hardships for wallpapering, plastering or painting - just stick Motivo panels to the wall.  
Intuitive installation and a huge range of patterns will let you adjust the room as you wish.  
The effects will surprise you!

Enjoy your renovation with Vilo. Our wall is water-resistant and easy to clean, which is why it perfectly 
passes the exam in the kitchen, bathroom or hallway. Thanks to its durability it will serve you for years. 
Motivo is a DIY product, so anyone can install it without construction team. The assembly is so simple 
that it quickly turns into fun with family or friends. Motivo is a wall perfect for everyone looking for 
interesting patterns at a reasonable price.

Motivo wall is available in a wide range of patterns for everyone to make their ideas come true.
In this catalogue we are presenting 128 decors divided into three collections – Modern, Classic and Fun.
The decorative wall is built from light panels 265 cm long. The panels differ in width and their number in 
a package. We created special pictograms describing the rules of pattern composition to help you orient 
in our broad offer. Choose the best option for you.

This pictogram means that in the package are 4 panels 
with a width of 25 cm. You need 4 panels to create a full pattern. 

Decors marked with this pictogram are 33 cm wide. There are 3 panels 
in the package. All 3 panels are needed to create a full pattern.

In this case, each of 4 panels having a width of 25 cm  is the same,  
i.e. the pattern is repeatable.

This pictogram indicates that the package contains 
3 panels with a width of 33 cm. Each panel is the same, 
i.e. the pattern is repeatable.
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Започнете със стените Направете най-добрия избор
Без затрудненията, произтичащи от лепенето на тапети, шпакловането и боядисването - просто 
залепете Motivo върху стената. Интуитивният монтаж и огромният избор от цветове ще ви позволят да 
преобразите стаята както пожелаете. Резултатът ще ви изненада!

Motivo се предлага в широка гама декори за да сбъдва идеите на всеки. В този каталог ви представяме 
128 декора, разделени в 3 колекции - Modern, Classic и Fun. Motivo се изгражда от леки панели с 
дължина 265cm, като панелите се различават по ширина и брой в пакет. Създадохме за вас специални 
пиктограми, указващи правилата за композиция на декора, за да ви помогнем да се отиентирате в 
нашата богата оферта.

Тази пиктограма означава че в пакета има 4 панела с ширина 25 см. и дължина 265 см. 
За създаването на един цял декор са необходими всичките 4 панела. 

Панелите, обозначени с тази пиктограма, са широки 33 см. и дължина 265 см. Един пакет 
съдържа 3 панела, които са необходими за създаването на един цял декор. 

В този случай, всички 4 панела са с ширина 25 см., дължина 265 см. и са еднакви, т.е. 
декорът се повтаря и няма значение каква е последователността на монтажа. 

Тази пиктограма обозначава пакет, който съдържа 3 идентични панела, всеки от които е 
с ширина 33 см. и дължина 265 см. т.е. декорът отново се повтаря. 

Тази пиктограма се среща при дървесните и едноцветни декори. Всеки панел е с ширина 
10 см, дължина 260 см., и декорът се повтаря. 10 броя в пакет.

Насладете се на ремонта с Vilo. Нашата ламперия е водоустойчива и лесна за почистване, затова 
перфектно преминава изпитанията в кухнята, банята и коридора. Благодарение на издръжливостта ѝ, 
тя ще ви служи с години. Motivo е DIY продукт, който всеки може сам да инсталира без професионални 
майстори. Монтажът е толкова лесен, че бързо се превръща в забавление за семейството и приятелите. 
Стенните панели Motivo са перфектни за всеки, който търси интересни декори на разумна цена.
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Modern Collection
For practical people who follow the latest trends

Want to be up-to-date? The Modern Collection was designed 
just for you. A combination of toned-down colours and bold 
textures will help you achieve a fashionable look. Adjust your 
rooms to yourself with a broad range of motives – inspired by 
traditional materials and artistic fantasy.  
Modernity has many faces.

You are never bored at home

Inspiration is everywhere
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just for you. A combination of toned-down colours and bold 
textures will help you achieve a fashionable look. Adjust your 
rooms to yourself with a broad range of motives – inspired by 
traditional materials and artistic fantasy.  
Modernity has many faces.

You are never bored at home

Inspiration is everywhere

Колекция Modern

Искате да сте съвременни? Колекция Modern е създадена 
точно за вас. Комбинацията от приглушени тонове и смели 
текстури ще ви помогне да постигнете стилен и модерен 
изглед. Приспособявайте помещенията към собствената си 
индивидуалност с богат избор от мотиви - вдъхновени от 
традиционни материи и артистична фантазия.
Модата има много лица.

За практични хора, които следват тенденциите

Вдъхновението е навсякъде

Вкъщи никога не е скучно
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Motivo Modern  | 

Направете стаята си уютна! Изберете един от декорите Motivo 
вдъхновени от естествената дървесина. Цветовете в офертата 
ще стоплят пространството ви. Те са също и приспособими - 
подхождат на всяка стая.

*За поръчка на нестандартни декори, моля погледнете страница 37

Selva
Нестандартен

Natural Plank
Стандартен

White Plank
Ново! Стандартен

Coffee Wood
Стандартен

Light Wood
Стандартен

Бърза промяна
Монтажът на стенна декорация Motivo е бърз 
и лесен. Още повече, процесът е чист и можете 
да използвате помещенията веднага след 
приключване на работа.

Декори

Grey Wood
Стандартен

DIGITAL
B

DIGITAL
B

DIGITAL
B

DIGITAL
B

DIGITAL
C

DIGITAL
F
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*За поръчка на нестандартни декори, моля погледнете страница 37

Motivo Modern  | Декори

Concrete Mash
Нестандартен

Silver Tiles
Нестандартен

Patchwork
Стандартен

Arabesque
Нестандартен

Mirage
Стандартен

Mikado Style
Стандартен

Rusty Concrete
Нестандартен

Silver Lines
Стандартен

DIGITAL
B

FLEXO
P

FLEXO
P

FLEXO
P

DIGITAL
C

DIGITAL
C

DIGITAL
F

DIGITAL
F

Sheer
Стандартен

DIGITAL
C
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Бели или червени? Знаем колко добре изглеждат. През 
последните години тухлите набират популярност в 
интериорния дизайн. С панелите Motivo могат да влязат и 
във вашия дом. Тухлените декори са идеални за различни 
пространства, като дефинират отчетливо техния характер.

*За поръчка на нестандартни декори, моля погледнете страница 37

Motivo Modern  | 

Ornament Brick
Стандартен

Loft Brick
Стандартен

Red Brick
Стандартен

Brown Slate
Стандартен

White Brick
Cтандартен

Декори

Впечатляваща структура
Избрани декори Motivo имат текстура, която 
взаимодейства със светлината, което придава 
натурално излъчване на декора.

DIGITAL
B

DIGITAL
B

DIGITAL
F

DIGITAL
F

DIGITAL
F

Street Brick
Нестандартен

DIGITAL
C
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*За поръчка на нестандартни декори, моля погледнете страница 37

Motivo Modern  | Декори

Canvas Warm
Стандартен

Askot Grey
Стандартен

Graphite Dec. Tiles
Стандартен

Concrete Stripes
Нестандартен

Silver Dec. Tiles
Стандартен

Daisy
Нестандартен

Newspaper
Стандартен

DIGITAL
B

DIGITAL
B

DIGITAL
B

FLEXO
P

FLEXO
P

DIGITAL
C

DIGITAL
C

Piedra
Нестандартен

Piedra Pastello
Нестандартен

DIGITAL
F

DIGITAL
F
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Classic Collection
For people, who seek comfort and peace in their space.

If you appreciate comfortable style and timeless design this is the 
collection for you. Classic choice of colours and textures will allow 
you to arrange your rooms to be both stylish and harmonious. 
Warm colours and inspiration coming from nature will help you to 
establish a cosy mood there.

You can change your home

Classic is always trendy
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If you appreciate comfortable style and timeless design this is the 
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You can change your home

Classic is always trendy

Колекция Classic

Ако оценявате комфортния стил и неостаряващия дизайн, това е 
вашата колекция. Класически избор от цветове и текстури ще ви 
позволи да обзаведете пространството си едновременно със стил 
и хармония, а топлите цветове и вдъхновението от природата ще ви 
помогнат да въведете в него настроение за уют.

За тези, които търсят уют и спокойствие в дома си

Можете да преобразите дома си

Класиката винаги е на мода
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Декори

Помислете каква класика харесвате най-много и изберете темата и цвета. Ако се спрете на 
дървесина, обърнете внимание че видът и цветът могат значително да изменят интериора. 
Естественото кафяво ще го направи по-топъл, а нюансите на сивото ще му придадат по-свеж вид.

Motivo Classic  | Декори

*За поръчка на нестандартни декори, моля погледнете страница 37

Аrenoso
Стандартен

Andalusia Granada
Ново! Стандартен

Antique Wood
Стандартен

Ashy Wood
Стандартен

Biscuit Marble
Стандартен

Greco Beige
Стандартен

Лесен монтаж със залепване
Търсите лесно решение? Панелите Moti-
vo са много леки, което ги прави лесни за 
инсталация директно върху стената с лепило.

GLUE

DIGITAL
B

DIGITAL
B

FLEXO
P

FLEXO
P

DIGITAL
C

DIGITAL
F
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ДекориMotivo Classic  | Декори

*За поръчка на нестандартни декори, моля погледнете страница 37

Grey Felt
Нестандартен

Carrara Marble
Нестандартен

Grey Marble
Нестандартен

Grey Linen
Стандартен

Light Brown Wood
Cтандартен

Narrow Brick
Стандартен

Reclaimed Wood
Стандартен

Marble Mosaic
Ново! Стандартен

5 години гаранция
Очаквайте най-доброто! Motivo прави стените 
устойчиви и издръжливи, което ви позволява да 
им се радвате дълги години. Сигурни сме в това.

Winter_Marble
Стандартен

DIGITAL
B

DIGITAL
B

DIGITAL
B

FLEXO
P

DIGITAL
C

DIGITAL
C

DIGITAL
F

DIGITAL
F

DIGITAL
F
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ДекориMotivo Classic  | Декори

*За поръчка на нестандартни декори, моля погледнете страница 37

Marmino Blue
Стандартен

Marmino Beige
Стандартен

Marmino Green
Стандартен

Marmino Bolzano
Стандартен

Marmino Toscania
Стандартен

Водоустойчиви
Искате да обновите вашата кухня или баня? 
Motivo предоставя пълна влагоустойчивост 
и лесно почистване, необходими в мокрите 
помещения.

FLEXO
P

FLEXO
P

FLEXO
P

FLEXO
P

FLEXO
P
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Аранжирайте дома си като започнете от входа! Когато 
планирате обновяване, не забравяйте коридора, защото 
всички знаем колко важно е първото впечатление. Изберете 
подходящи цветове и декори за стените. Светлата гама ще 
осветли интериора и ще му придаде класическо излъчване.

ДекориMotivo Classic  | Декори

*За поръчка на нестандартни декори, моля погледнете страница 37

Toffy Wood
Стандартен

Smoky Wood
Стандартен

Trecento Carrara
Cтандартен

Twine Grey
Стандартен

Warm Concrete
Стандартен

Tulipе
Стандартен

Rusty Brick
Стандартен

DIGITAL
B

DIGITAL
B

DIGITAL
B

DIGITAL
B

FLEXO
P

DIGITAL
C

DIGITAL
C
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Fun Collection
For individualists at every age

You need freedom of expression? You can express yourself with 
your space. This is why we created the Fun collection – original, 
diverse, full of strong motives and bold colours. Express yourself!

Express yourself

Catch the moment!
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Fun Collection
For individualists at every age

You need freedom of expression? You can express yourself with 
your space. This is why we created the Fun collection – original, 
diverse, full of strong motives and bold colours. Express yourself!

Express yourself

Catch the moment!

Колекция Fun

Имате потребност от свобода за изява? Изразете себе си чрез 
своето пространство. За тази цел създадохме колекция Fun - 
оригинална, разнообразна, изпълнена със силни мотиви и смели 
цветове. Изразете себе си!

За индивидуалистите от всички възрасти

Уловете мига!

Изразете себе си
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Привлича ви разнообразието? Полудувайте на воля! Растителните 
мотиви елегантно ще внесат нов живот в трапезарията, а 
цветните тухлички ще презаредят позитивно всекидневната ви.

ДекориMotivo Fun | Декори

*За поръчка на нестандартни декори, моля погледнете страница 37

Fun Brick
Нестандартен

Colour Wood
Стандартен

Jungle
Нестандартен

Търсите ли вдъхновение?
Вижте нашите продукти в различни 
интериорни дизайни на 
www.vilohome.com/bg

DIGITAL
C

DIGITAL
C

DIGITAL
F
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Fun Collection
For individualists at every age

You need freedom of expression? You can express yourself with 
your space. This is why we created the Fun collection – original, 
diverse, full of strong motives and bold colours. Express yourself!

Express yourself

Catch the moment!

Едноцветни и 
дървесни декори

Тази колекция е предназначена за хора, които оценяват 
непреходната красота на естествената дървесина. Тези декори не 
се натрапват и създават уют и топлина. 

За хора, които оценяват семплото Естествена топлина

Спокойствие и уют



30 31

Едноцветни и дървесни декори  |

** Предлага се в различни дъжини

Бреза
Стандартен**

Махагон
Стандартен**

Светло кафяв
Стандартен**

Череша
Стандартен**

Дъб
Стандартен**

Бор
Стандартен**

Бял мат
Стандартен**

COLOUR
105

COLOUR
105

WHITE
105

COLOUR
105

COLOUR
105

COLOUR
105

COLOUR
105

Широчина 10 см. с фуга
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Дъб
Стандартен**

Сребрист бор
Стандартен**

Бор
Стандартен**

Бял лак
Стандартен**

Бял мат
Стандартен**

WOOD
250

WHITE
250

WOOD
250

WHITE
250

WOOD
250

Едноцветни и дървесни декори  |  Широчина 25 см.
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Dedicated trims Vilo B1-B5 
These types of trims are dedicated to a specific 
application when assembling Motivo walls,
e.g. connecting with the ceiling. Choose the trim with 
the colour most suitable to the colour of panels.

White

Olive

Sand

Birch

Pine

Mocca

Beige

Light brown

Grey

Green bottle

Graphite

Mint

B 601

B 605

B 609

B 617

B 621

B 604

B 608

B 616

B 620

B 602

B 606

B 614

B 618

B 603

B 607

B 615

B 619

Motivo Finishing trims

Universal finishing trim Vilo B6
Thanks to its construction, self-adhesive trim B6 has 
universal usage. This trim is perfect to connect panels with 
each other (e.g. corners) or with a wall (finishings). The width 
of a trim is 34 mm. Big range of colours helps to match the 
trim with the selected Motivo decor. 

New colours - allow you to perfectly match 
the trim to Motive decors

New dimensions - thanks to thinner trims the finishing  
of your decorative wall is even more delicate 

B5
Internal angle

B4
Top edge 
finishing trim 
(only in white)

B3
Joint

B1
External angle 

B2
Universal trim U

You’ve already found a pattern 
for you? To achieve the perfect result use one 
of our finishing trims.

B1

12 m
m

12 mm

B2

24 mm

B3

B4

B5

12 m
m

Довършителни профили

Универсален профил Vilo B6
Благодарение на гъвкавата си структура, самозалепващата 
лента B6 е с универсално приложение. Профилът перфектно 
свързва панелите един с друг (напр. в ъглите) или към 
стената (завършване). Ширината му е 50mm. Богатата 
цветова гама му помага идеално да се съчетае с избрания 
Motivo декор.

*Нови цветове

Вече сте намерили своя декор? 
За постигането на перфектни резултати 
използвайте довършителни профили.

* * *

*
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the trim to Motive decors

New dimensions - thanks to thinner trims the finishing  
of your decorative wall is even more delicate 

B5
Internal angle

B4
Top edge 
finishing trim 
(only in white)

B3
Joint

B1
External angle 

B2
Universal trim U

You’ve already found a pattern 
for you? To achieve the perfect result use one 
of our finishing trims.
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Стандартни довършителни профили
Всеки от тези профили има специфично приложение 
при монтажа на стенна декорация Motivo. Изберете 
профила с най-подходящ цвят!

Благодарение на цветовото съответсвие и прецизната 
изработка на нашите довършителни профили, вашата 
стена ще изглежда изключително елегантна. 

Универсален 
профил

Завършващ
профил

Декоративен 
профил

Свързващ 
елемент

Бял

Бор

Махагон

Дъб Сребро

Бреза

Светло кафяв

Череша



36 3746 47

Installation using an adhesive
If the walls are even, choose quick installation with 
adhesive directly on the wall:
1.  Use assembly adhesive for inside applications (you 

can buy at any DIY store).
2.  Apply the adhesive on the panels making the “S” shape 

and fix the panel to the wall with its tongue on the left 
side.

3.  Hold the panel for several seconds, then install next 
panel.

Installation on a frame
In case of uneven wall you first have to even the 
installation surface by building a wooden frame 
(detailed manual can be found here -> www.vilohome.
com):
1.  Install the trims of the frames perpendicularly to 

the placement of the panels (if you place the panels 
vertically, the trims should be attached horizontally).

2.  The easiest way to attach the panels to the frame is 
with a tacker. Attach them on the right side, behind 
the slot.

Regardless of the installation method it is important to place the panels in order from left to right. A single panel 
should be attached to the wall and the subsequent one should be placed with its tongue in the slot of the previous 
one. Look at the panels in both widths. 

You have chosen Motivo decorative wall? Now you just have to install it.  
You can achieve the desired effect in two ways. It is really easy!
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Motivo Installation guide

All colours shown in this publication are only sample colors and should not be considered as original ones.

Panels marked with numbers 
During the installation, attach the panels 
in proper order (1, 2, 3,…).

Panels are not numbered
The panels may be installed in any order.

For most decors the pattern is compiled of 3 or 4 panels.  
Check if the panels have numbers printed on the backside:

Also, remember the rules of installing panels. Pay attention to the pattern 
composition on your decorative wall. 

1 2 3 4 1 2 3

Still not sure? 
If you’re not certain how to mount 
the Motivo system, just visit our website 
at www.vilohome.com. There you 
will find video and installation guidelines 
for our walls.

Ръководство за инсталация

Монтаж със залепване
Ако стените са сравнително равни, изберете бърза 
инсталация с лепене директно върху тях:
1. Използвайте монтажно лепило за интериорна 

употреба (можете да го закупите във всеки DIY 
магазин)

2. Нанесете лепилото върху панела във формата на S и 
го закрепете на стената с езичето (нута) отляво.

3. Задръжте панела за няколко секунди, след което 
продължете със следващия панел.

Инсталация върху скара
В случай че стените имат неравности, можете да 
изравните инсталационната повърхност с дървена или 
алуминиева скара (подробна инструкция за това можете 
да откриете тук: www.vilohome.com):
1. Инсталирайте летвите перпендикулярно на панелите 

(ако ще монтирате панелите вертикално, монтирайте 
летвите хоризонтално).

2. Най-лесният начин за фиксиране на панелите към 
рамката е с такер. Фиксирайте отдясно върху перото.
Продължете със следващия панел.

Избрали сте декоративните панели Motivo? Сега просто трябва да ги 
монтирате. Можете да постигнете желания резултат за два дни. Наистина 
е лесно!

Без значение какъв метод на монтаж ще изберете, важно е да подреждате панелите от ляво на дясно. Първият 
панел се фиксира върху стената и всеки следващ се поставя с езичето във вдлъбнатината на предния. Огледайте 
и двете дължини на панелите.

нут

перо
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Installation using an adhesive
If the walls are even, choose quick installation with 
adhesive directly on the wall:
1.  Use assembly adhesive for inside applications (you 

can buy at any DIY store).
2.  Apply the adhesive on the panels making the “S” shape 

and fix the panel to the wall with its tongue on the left 
side.

3.  Hold the panel for several seconds, then install next 
panel.

Installation on a frame
In case of uneven wall you first have to even the 
installation surface by building a wooden frame 
(detailed manual can be found here -> www.vilohome.
com):
1.  Install the trims of the frames perpendicularly to 

the placement of the panels (if you place the panels 
vertically, the trims should be attached horizontally).

2.  The easiest way to attach the panels to the frame is 
with a tacker. Attach them on the right side, behind 
the slot.

Regardless of the installation method it is important to place the panels in order from left to right. A single panel 
should be attached to the wall and the subsequent one should be placed with its tongue in the slot of the previous 
one. Look at the panels in both widths. 

You have chosen Motivo decorative wall? Now you just have to install it.  
You can achieve the desired effect in two ways. It is really easy!
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Motivo Installation guide

All colours shown in this publication are only sample colors and should not be considered as original ones.

Panels marked with numbers 
During the installation, attach the panels 
in proper order (1, 2, 3,…).

Panels are not numbered
The panels may be installed in any order.

For most decors the pattern is compiled of 3 or 4 panels.  
Check if the panels have numbers printed on the backside:

Also, remember the rules of installing panels. Pay attention to the pattern 
composition on your decorative wall. 

1 2 3 4 1 2 3

Still not sure? 
If you’re not certain how to mount 
the Motivo system, just visit our website 
at www.vilohome.com. There you 
will find video and installation guidelines 
for our walls.
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Installation using an adhesive
If the walls are even, choose quick installation with 
adhesive directly on the wall:
1.  Use assembly adhesive for inside applications (you 

can buy at any DIY store).
2.  Apply the adhesive on the panels making the “S” shape 

and fix the panel to the wall with its tongue on the left 
side.

3.  Hold the panel for several seconds, then install next 
panel.

Installation on a frame
In case of uneven wall you first have to even the 
installation surface by building a wooden frame 
(detailed manual can be found here -> www.vilohome.
com):
1.  Install the trims of the frames perpendicularly to 

the placement of the panels (if you place the panels 
vertically, the trims should be attached horizontally).

2.  The easiest way to attach the panels to the frame is 
with a tacker. Attach them on the right side, behind 
the slot.

Regardless of the installation method it is important to place the panels in order from left to right. A single panel 
should be attached to the wall and the subsequent one should be placed with its tongue in the slot of the previous 
one. Look at the panels in both widths. 

You have chosen Motivo decorative wall? Now you just have to install it.  
You can achieve the desired effect in two ways. It is really easy!
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Motivo Installation guide

All colours shown in this publication are only sample colors and should not be considered as original ones.

Panels marked with numbers 
During the installation, attach the panels 
in proper order (1, 2, 3,…).

Panels are not numbered
The panels may be installed in any order.

For most decors the pattern is compiled of 3 or 4 panels.  
Check if the panels have numbers printed on the backside:

Also, remember the rules of installing panels. Pay attention to the pattern 
composition on your decorative wall. 

1 2 3 4 1 2 3

Still not sure? 
If you’re not certain how to mount 
the Motivo system, just visit our website 
at www.vilohome.com. There you 
will find video and installation guidelines 
for our walls.

Също така, следвайте последователността на инсталация на панелите. 
Обърнете внимание на композицията на изображението на вашата 
стенна декорация.

Повечето от изображенията се състоят от 3 или 4 панела, което е указано върху етикета на 
продукта и на самите панели.
Проверете дали закупените от вас панели имат принтирани номера на гърба си:

Панели маркирани с номера
По време на монтажа, следвайте 
последователността (1, 2, 3...)

Панели без номера
Панелите могат да се монтират във 
всякаква последователност

Още не сте сигурни?
Ако не сте уверени как да монтирате система 
Motivo, просто посетете нашия уебсайт www.
vilohome.com. Там ще намерите видео и 
подробна инструкция за инсталация.

*Нестандартните цветове е възможно да бъдат с по-дълъг срок на доставка или да имат минимално 
количество за поръчка. При интерес към тези декори, моля направете конкретно запитване

Поради спецификите на печат, може да има разлики между цветовете в настоящата публикация и реалните цветове на продукта.

1,   2,   3,   4 1,     2,     3
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Вокс Профиле България ЕООД
Адрес: бул. Тутракан 77, 

7009 Русе, България
Тел.: +359 82 824 416


