


Belső terek új dimenzióban

A MOPA DEKORPANELEK egyediek és formagazdagok, melyek elegáns  

struktúrával és kreatív felülettel rendelkeznek. Korszerű és sokoldalú felhasználási 

lehetőséget biztosítanak, így szinte azonnal bármely tér látványosan átalakítható.

Teljes falfelületeket is beboríthatunk velük, de akár néhány darab is elegendő, hogy 

egyedi és különleges belsőteret hozzunk létre. A különböző panelformák, és színek is 

kombinálhatók egymással, így a variációk lehetősége végtelen.

Nem csak mutatósak, de praktikusak is, mivel könnyen tisztíthatók, hő- és hangszigetelő 

tulajdonsággal is rendelkeznek, valamint a memória habnak köszönhetően puhák és 

nem deformálódnak. A gipszpanellel szemben előnye, hogy nem igényel semmilyen 

további kezelést, nincs szükség alapozásra és festésre. Azonnal tökéletes, meleg hatást 

kölcsönöz a helyiségnek.

Válasszon bármilyen variációt: AZ EREDMÉNY GARANTÁLTAN LENYŰGÖZŐ!



  PU dekorbőr borítás 
  vízlepergető bevonattal   memória hab 

  mikrobuborékokkal

  textilbőr záróréteg

Dekorpanel anyaga és szekezete

A MOPA DEKORPANEL nagy sűrűségű memória habból készül, melyre magas 

minőségű textilbőr bevonat kerül.  A panel szerkezeti vázát a bambuszrosttal  

dúsított memória hab adja, melyben mikrobuborékok találhatóak. A  

mikrobuborékok biztosítják a termék hang- és hőszigetelő tulajdonságát.

A memória hab vázra egy speciális – a valódi bőrhöz hasonló tapintású – PU 

dekorbőr borítás kerül, mely sokkal puhább a többi textilbőrhöz képest, valamint 

a kopásállósága is magasabb. A bevonat különlegessége, hogy vízzáró,  

ugyanakkor légáteresztő.

Nem csak a panel felső borítása, de alsó rétege is tartalmaz egy záróréteget, mely 

biztosítja, hogy nem szívja be a párát és nedvességet. 

A termék könnyű, rugalmas és felhelyezése is egyszerű. Könnyen vágható, akár 

tapétavágó késsel is.

VÍZ- ÉS NEDVESSÉGÁLLÓ
A bambuszszövet habanyagnak és a minden 
oldalát tökéletesen bevonó PU bőrbevonatnak 
köszönhetően a panelek víz és nedvességállóak. 

EGYSZERŰEN BEÉPÍTHETŐ
A falra közvetlenül – oldószermentes szilikon 
ragasztóval –, könnyen és gyorsan felhelyezhető.

TŰZGÁTLÓ 
A panel tűzgátlási képessége eléri a B kategóriát 
az EN13501 szabvány, valamint az SGS minősítése 
szerint is. Égése kis mennyiségű füstöt képez, ami 
nem irritáló. 

HANGSZIGETELŐ 
A sokszögű 3D térbeli formáknak és a nagysűrűségű 
belső habnak köszönhetően, a hang az éleken 
folyamatosan visszaverődve elnyelődik.

HŐSZIGETELŐ
A bambuszrosttal dúsított memória habban 
mikrobuborékok találhatóak, melynek köszönhetően 
a termék hőszigetelő tulajdonsággal rendelkezik.

ZÉRÓ FORMALDEHID TARTALMÚ 
Tökéletesen megvalósul az SGS által igazolt nulla 
formaldehid-kibocsátás, így a termék az egészségre 
nem káros.

ALAKTARTÓ ÉS PUHA
A panel szerkezete nagy ellenállású memória habból 
áll, ami puha érzést biztosít. Nem gyűrődik meg, nem 
deformálódik el, ütésálló. 

KÖNNYEN HAJLÍTHATÓ́
Íves felületnél vagy sarokhoz érve egyes panelek 
hajlíthatóak.

BÁRMILYEN FELÜLETRE FELHELYEZHETŐ
Nem igényel semmilyen előkészítést, a termék a 
megfelelő ragasztóval közvetlenül felhelyezhető 
műanyagra, betonra, fára, festett vagy tapétázott 
falra is.

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ
A magas minőségű textilbőr bevonatnak 
köszönhetően a panelek könnyedén tisztán tarthatók 
nedves ruhával, vagy porszívózással.

MAGAS KOPÁSÁLLÓSÁGÚ
A panelek a magas minőségű PU bevonatnak 
köszönhetően jó kopásállóságúak, így alkalmazhatóak 
olyan helyre is ahol közvetlen kontaktus éri őket. 
Így alkalmasak ágyvégnek, falvédőnek vagy folyosók 
dekorálására is.

KAPCSOLÓK, KONNEKTOROK ÉS LÁMPÁK 
BEÉPÍTÉSE IS MEGOLDHATÓ
A panelek könnyen vághatók, így a kapcsolókat, 
konnektorok és lámpák helyét is könnyen ki lehet 
alakítani.

ILLESZTÉSEK
A gipsz panellel szemben a MOPA dekorpanelek 
illeszkedése sokkal egységesebb.

KOMBINÁLHATÓ
A különböző felületű és színű panelek kombinálhatók 
egymással.
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ROCK
élhossz: 11,6 cm

max. vastagság:  2 cm4 5

fehér
(016)

világos türkiz
(006)

púder rózsaszín
(023)

palakék
(033)

fekete
(001)

bronz szövet
(172)

aszfalt szürke
(032)

ezüst szövet
(169)

krém szövet
(133)

fekete szövet
(228)

arany szövet
(223)



HEXA
élhossz: 11,6 cm

max. vastagság: 2 cm6

fehér glitter
(505A)

ezüst
(019)

arany selyem
(363)

világos pezsgő
(010)

ezüst selyem
(325)

ezüst glitter
(328)

bronz glitter
(326)
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LV
33,3 cm

max. vastagság: 3,5 cm

33,3 cm

8

fehér
(012)

arany
(015)

fekete szövet
(228)

arany szövet
(223)

ezüst szövet
(169)

ezüst
(019)

sötét pezsgő
(013)
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COCO
42,5 cm

60 cm

max. vastagság: 2,8 cm 1110

fehér glitter
(505A)

ezüst
(019)

bronz glitter
(326)

sötét pezsgő
(013)



HOLD
25 cm

max. vastagság: 7 cm

50 cm

12 13

törtfehér
(061)

grézs
(065)

bézs
(068)

barna
(063)

antracit
(067)



SELYEM
25 cm

50 cm

max. vastagság: 4 cm14

fehér
(012)

bézs
(068)

barna
(063)

antracit
(067)

sötét pezsgő
(013)

törtfehér
(061)

grézs
(065)
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60 cm

PIRAMIS

60 cm

max. vastagság: 3,5 cm16 17

bronz glitter
(326)

ezüst glitter
(328)



60 cm

max. vastagság: 2,2 cm

60 cm

PRIZMA

18

fehér
(012)

fehér glitter
(505A)

bronz glitter
(326)

ezüst glitter
(328)

világos pezsgő glitter
(505B)

ezüst
(019)

arany
(015)
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ENERGIA
60 cm

max. vastagság: 2,2 cm

60 cm

20 21

ezüst glitter
(328)

arany
(015)

fehér glitter
(505A)



LV60
60 cm

60 cm

max. vastagság: 1,5 cm22 23

sötét pezsgő
(013)

ezüst glitter
(328)

fehér
(012)



ELEGANCIA
60 cm

max. vastagság: 1,5 cm

60 cm

24 25

világos pezsgő
(010)

antracit
(067)

bronz glitter
(326)

fehér glitter
(505A)

ezüst glitter
(328)

arany
(015)

törtfehér
(061)



Ajánljuk nyilvános és kereskedelmi helyekre: 

hotelekbe, mozikba, kávézókba, éttermekbe, színházakba, 
szórakozóhelyekre, üzletekbe, szépségszalonokba, 
kirakatokba, előterekbe, oktatási intézményekbe, stb.  

Lakossági felhasználásra: 

hálószobába, nappaliba, étkezőbe, előszobába, gardróbba, 
gyerekszobába, illetve ajtók dekorálására is.
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A választható színeket 
lásd a panel típusoknál 

feltüntetve.

bronz glitter (326)

arany (015)

arany szövet (223)

antracit (067) aszfalt szürke (032)

arany selyem (363)

ezüst selyem  (325)

ezüst (019)

bronz szövet (172)

barna (063)

fehér (016)

ezüst glitter (328)

fehér glitter (505A)

világos pezsgő glitter (505B)

fehér (012)

ezüst szövet (169)

bézs (068)

fekete (001)

sötét pezsgő (013)

fekete szövet (228)

grézs (065)

palakék (033)

világos pezsgő (010)

krém szövet (133) törtfehér (061)

púder rózsaszín (023)

világos türkiz (006)

Szövet Textil Matt textilbőr Glitter Szálcsiszolt Selyemfényű

Csillogó Félfényes Matt
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Mérje le és rajzolja a vágási 
vonalakat egyenként a 

darabokra.

Vágja egyszerűen 
tapétavágókéssel vagy bármilyen 

éles késsel a vonalzó mentén.

Vágás után.

A panelek vágásaAlkalmazástechnikai útmutató 

Tippek & tanácsok:

• A panelek felhelyezésekor érdemes cérnakesztyűben dolgozni 
a termék védelme érdekében.

• Amennyiben konnektor vagy kapcsoló 
található a falon, mérje rá a méretét a 
panelre, majd vágja ki. Helyezze a belső 
dobozt a kivágott lyukba, majd felhelyezés 
után tegye rá a külső borítását.

• A panelek felrakását bárhonnan kezdheti, de célszerű alulról vagy felülről elkezdeni. Továbbá a felrakással 
haladhat középről a szélek irányába, de egyik széltől is indulhat a másik felé.

• Abban az esetben, ha a panelt nyomás éri a memória habnak köszönhetően visszaáll az eredeti formájára. 
A visszaállás folyamata ugyan annyi időt vesz igénybe, mint ameddig nyomás alatt volt a termék. Például, 
ha 5 percig volt nyomás alatt, akkor 5 perc szükséges hozzá, hogy visszaálljon az eredeti formájára.

• A panelek hátulján nyilak jelzik az ajánlott felrakási irányt.

1. lépés: Győződjön meg róla, hogy a falfelület 
tiszta. Jelöljük ki a felburkolni kívánt falat a panelek 
méretének megfelelően.

3. lépés: A felburkolást kezdje legfelülről, majd innen folytassa a szomszédos panelek felhelyezésével. Felrakás 
után nyomja a paneleket körülbelül 15 másodpercig - a ragasztó típusának függvénye -, hogy biztosan ne 
legyen hézag közte. Szükség esetén, ha a panelek nem férnek ki egészben, késsel vágja őket méretre.

2. lépés: Készítse elő a képen látható eszközt 
és anyagot (kinyomópisztoly, oldószermentes 
kontaktragasztó). Kenjen ragasztót a panel 
hátuljának széleire és közepére. Minden esetben 
az adott ragasztó tájékoztatóját pontosan követve 
helyezze fel a paneleket.

• A meszelt falat fessük le egy sor latex festékkel.
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mopadekor.hu
info@mopadekor.hu

facebook.hu/mopadekorpanel
instagram.com/mopadekor


