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Ruka umělce dodává kvalitu,
kterou sebelepší stroj neposkytuje.



Vyrábíme je pro vás ručně. Osvobozujeme krásná místa, jako jsou hrady, zámky, kostely, krásné domy, byty a hlavně lidi milující kvalitu  

ze spárů plastových vypínačů a zásuvek. Pokud by architekti doby minulé museli řešit domovní vypínače a zásuvky, jejich design a materiály 

by byly právě takové, jako je připravujeme my dnes. Máme několik řad, ze kterých můžete vybírat a kombinovat barvy.

Česká porcelánka vyrábějící ručně porcelánové vypínače a zásuvky.  
Každý náš kousek má duši a je tak trochu jiný. Naše designy a barvy vás potěší.

Jsme Mulier  Pro tuto a budoucí dobu





Porcelánové zásuvky a vypínače Mulier Klasik 
ocení lidé, kteří hledají kvalitu a čistý design. 

Jsou kulaté a hladké s jednou ozdobnou linkou. Fortel ruční výroby 
ucítíte ihned při prvním doteku a zamilujete si je. Řada Klasik je dalším 
z designu v nekončící řadě navržených naší designérkou Lucií.
Můžete jako vždy v Mulieru vybírat z více jak deseti barev, které se  
nebojte mezi sebou kombinovat. Červený nebo černý rámeček a krémový 
vnitřek je často používanou barevnou variantou. Budou vám dělat  
radost po mnoho dalších let.

Klasik





Vypínače a zásuvky řady Ornament jsou zdobené 
dekorací kolem kulatého rámečku, který byl 
navržen a vytvořen naší designérkou ručně tak,  
jako všechny naše výrobky. 

Vypínače a zásuvky Mulier Ornament jsou naší nejoblíbenější řadou, 
jsou unikátní. Podobný design s tolika možnostmi barev, kombinací  
a možností úprav na míru nikdo nenabízí. Připravujeme je pro vás  
s maximální pečlivostí. Prohlédněte si možnosti barevných variant a 
nebojte se mezi sebou kombinovat. Černý rámeček a krémový vnitřek je 
jedna z nejoblíbenějších variant řady Ornament.

Ornament





Jindřich je unikátním modelem nejen pro  
Mulier, ale i pro celý trh. Vyplňuje totiž mezeru  
po hranaté porcelánové zásuvce a vypínači.

Nabízíme je ve více jak deseti barvách ve standardní nabídce a třiceti 
barvách v individuální, které můžete mezi sebou kombinovat a získat 
tak více než 1600 barevných kombinací. Design vychází ze vzhledu 
obývací haly prvorepublikové vily. Je inspirována původními vyk-
ouslými hranami, které použil architekt při stavbě domu. Naprosto vy-
hovuje pohodové atmosféře podobných staveb. Prohlédněte si možnosti 
barevných variant.

Jindřich





Porcelánové vypínače a zásuvky Individual  
dávají mimořádnou možnost individualistům,  
jak získat něco výjimečného pro svou stavbu. 
Chcete vypínače s logem své firmy, se svým mottem nebo snad do dět-
ského pokoje? My je pro vás vyrobíme nebo přijeďte do naší porcelánky 
a vytvořte si vlastní design. Pro ty největší „gurmány“ vyrobíme design 
vypínačů a zásuvek na míru dle konkrétních požadavků. Chcete zásuvku 
ve tvaru pivní zátky, golfového míčku, kamene? My to umíme. Upečeme 
vám produkty podle požadavků vašeho designéra nebo navrhneme po-
dle vzhledu vaší stavby. Umíme vyrobit i zásuvky, které byly používány 
jako vůbec první elektroinstalace.

Individual





Máme pro vás připravené dřevěné prezentační kufříky. Zašleme vám je 
poštou, nebo předáme osobně. Stačí nám zavolat nebo napsat. Vybrat si 
jeden z modelů našich porcelánových vypínačů a zásuvek. Sdělit nám, 
které barvy se vám líbí, a my vám vybrané kusy osobně předáme, 
nebo zašleme poštou, ať si je můžete doma přiložit na stěnu 
a důkladně prohlédnout. 

Po dvouletém testování u našich zá-
kazníků  přinášíme pákový vypínač.  
Z programu Individual zařazujeme 
do nabídky úspěšné pákové tlačítko.  
Jeho výhodou je skvělá ergonomie, 
velice příjemné používání a jeho vý-
jimečnost. Pákové vypínače dodáváme 
na přání ke všem modelům Mulier  
vypínačů a dvoj vypínačů.

Prezentační kufřík

Nový vypínač





Kvalitní a prověřené mechanické přístroje dodává SEZ DK a.s. a SEZ Krompachy a.s. 
Montujte je do standardních elektroinstalačních krabic.

Vytvoříme pro vás fotomontáž keramických vypínačů a zásuvek přímo 
na místě, kde je chcete vidět. Stačí, když nám sdělíte které modely  
a barvy se vám líbí a zašlete fotku místa, kde mají být umístěny. 
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