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Projekt můj a mojí ženy. Naučili jsme se porcelán uhnětat do tvaru vypínačů a zásuvek. Neděláme sériovou výrobu na strojích. Právě proto má každý náš 
kousek duši a je tak trochu jiný. Nejsme retro, nesnažíme se na nic navazovat. Nevyráběl je děda, babička ani nikdo koho známe. Naše designy jsou nové pro 
tuto a budoucí dobu. Pro lidi, kteří hledají kvalitní materiály a design, který jim vyhovuje nebo si prostě chtějí udělat radost.

Mulier je středočeská porcelánka. Vyrábíme ručně porcelánové vypínače a zásuvky.

Jsme Mulier  Pro tuto a budoucí dobu.

Ruka umělce dodává kvalitu,
kterou sebelepší stroj neposkytuje.



Klasik

Pro nabízené barvy vyrábíme 
kompletní sortiment přístrojů.

Ocení lidé, kteří hledají kvalitu a čistý design. 

Přetváří původní pohled na design do současné podoby. Jsou  
kulaté a hladké s jednou ozdobnou linkou. Fortel ruční výroby 
ucítíte ihned při prvním doteku. Řada Klasik je prvním designem  
z dílny Mulier. Budou vám dělat radost při každém cvaknutí.



Zdůrazňuje design vypínačů a zásuvek.

Nechce splynout. Chce zdůraznit důležitost vypínačů v interiéru 
jako designového prvku, se kterým jsme často v kontaktu. 
Mají osobnost, vyžadují správné umístění. Jsou unikátní,  
navrženy a připraveny naší designérkou ručně tak, jako všechny 
naše výrobky.

Ornament

Pro nabízené barvy vyrábíme 
kompletní sortiment přístrojů.



Výrazně vyčnívá svým hranatým tvarem  
nad kulatými konkurenty.

Design vychází ze vzhledu obývací haly prvorepublikové vily. Je  
inspirován původními vyk ouslými hranami, které použil architekt 
při její výstavbě. Naprosto vy hovuje pohodové atmosféře podobných 
staveb. Jindřich vznikl na přání zákazníka v programu Individual.

Jindřich

Pro nabízené barvy vyrábíme 
kompletní sortiment přístrojů.



Je vyroben pro ty, kteří hledají kvalitní  
materiály a současný design.

Jakub je čtvrtou modelovou řadou z dílny Mulier. Vznikla na 
základě požadavku pro použití v interiérech, které kladou důraz 
na čistý styl a nehodí se pro ně modelová řada Klasik. Potěší vás 
hranatým tvarem, který je pro vypínače a zásuvky z porcelánu velice  
netradiční.

Jakub

Pro nabízené barvy vyrábíme 
kompletní sortiment přístrojů.



Individual
Respektuje design vašeho interiéru i váš vkus. 
Přizpůsobíme stávající modelové řady pomocí malování na glazuru, 
rytím nebo přidáním 3D objektů na vypínače a zásuvky podle  
vašeho interiéru, vašich obkladů, nádobí nebo konkrétních  
požadavků již od jednoho kusu. Tím získáte jedinečné ručně  
vyrobené a zdobené kusy, které máte jen vy. Pokud tato  
individualizace nestačí, vyrobíme úplně nový design podle povahy 
stavby, požadavků architekta i vašich.

Dle vašeho přání přizpůsobíme
kompletní sortiment přístrojů.



Barvy můžete kombinovat u všech modelových řad zásuvek  
a vypínačů Mulier. Kombinace barev vám pomohou do detailu  
sladit barvy v interiéru, projasní a zútulní váš domov.

Barevné kombinace

Páčkový vypínač
Tlačítko vypínače s páčkou dodáváme na přání 
ke všem modelům Mulier vypínačů.



Vybírejte v klidu domova. 

Máme pro vás připravené dřevěné prezentační kufříky. Do nich 
naskládáme požadované modelové řady a barvy vypínačů  
a zásuvek, ze kterých chcete vybírat. Zašleme vám je poštou nebo 
předáme osobně. Stačí nám zavolat nebo napsat, ať si je můžete 
doma přiložit na stěnu, důkladně prohlédnout a vybrat ty, které 
hledáte.

Prezentační kufřík



Pohodlně posedět.

Vážíme si zájmu o naší práci. Pokud vás zaujalo co děláme,  
přijeďte nás navštívit. Uvidíte více než 300 druhů zásuvek  
a vypínačů z naší dílny. Představíme vám co děláme. Pomůžeme 
vybrat. Zodpovíme dotazy. Můžete nás navštívit kterýkoliv den  
a jakoukoliv hodinu. Těší nás kontakt z očí do očí. Děláme to jak  
nejlépe umíme.

Galerie



Ty, co jsou blízko u sebe.

Kompletní sortiment přístrojů, designů i barev si můžete objednat 
v sériovém provedení. Vícenásobné rámečky montujte vodorovně 
nebo svisle do standardních kulatých elektroinstalačních krabic. 
Počet kusů v sérii není omezen. Termostat lze montovat pouze  
samostatně.

Vícenásobné rámečky



Termostat
dotykový

Datová zásuvka
dvojitá, jednoduchá

Telefonní
zásuvka

TV+SAT
průběžná/koncová

USB, HDMI
zásuvka

Přepínač
1, 6, 7

Přepínač dvojitý
5, 6+6

Tlačítko dvojité,
Tlačítko/vypínač

ZáslepkaZásuvka
jednonásobná

Průchodka
různých rozměrů

Pohybové
čidlo

Druhy přístrojů

Nové glazury

Kompletní sortiment přístrojů dodáváme pro všechny designové  
řady a také barvy. Montujte je do standardních elektroinstalačních  
krabic KU68 a alternativních.

Neustále připravujeme nové glazury vám na přání nebo ty, které 
se nám líbí a chceme je vyzkoušet. K vidění jsou v naší Galerii a na 
sociálních sítích. Každou glazuru lze použít pro všechny modelové 
řady a druhy přístrojů.

StmívačTlačítko
bez doutnavky

Tlačítko
s doutnavkou

Žaluziový
spínač

TV+R+SAT
průběžná/koncová

Audio zásuvka
CINCH



Pro vaši bezpečnost.

Vypínače a zásuvky vyráběné v naší dílně jsou elektroinstalační  
přístroje. Máte je v ruce doma skoro nejčastěji ze všech věcí. Proto  
dbáme na kvalitu jejich užívání. Na jejich bezpečnost dohlíží EZU. 
Mulier výrobky jsou schváleny a certifikovány pro prodej v EU.

Certifikace





Design by 2bcreative.cz

Hlavní obrázky produktů 
jsou v reálné velikosti.

Recykluj chytře.
Předej katalog někomu dalšímu.

www.mulier.cz

info@mulier.cz

+420 702 82 42 42 


