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*Piso vendido em separado

Adapta-se a todos os pavimentos de sistema clic

Fácil e rápido em 4 passos, feito !

Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4

Escolhe Calculate Comprar
o teu piso as necessidades 

com a APP
os produtos 

ÔMUR

Aplicar
os produtos 

ÔMUR

Um sistema 
patenteado 
único e inovador

Decoração e Renovação

Compatível com qualquer 
suporte (madeira, gesso, 
tijolo, metal  / ou argamassa)

Renovar as suas paredes 
nunca foi tão fácil !

Muitas possibilidades



Já imaginou usar pavimento como revestimento de parede?

Ô MUR é um sistema de fixação único e inovador, que permite colocar pisos de sistema clique na parede.

Este sistema inovador, é muito fácil de configurar, oferece inúmeras possibilidades criativas para decorar, 
renovar e ajustar o seu interior.

Ô MUR é um novo sistema de revestimento para  sua parede, que permite renovar e / ou decorar de maneira 
criativa, divertida e econômica, toda ou parte das suas paredes.

Renovar suas paredes nunca foi tão rápido e fácil!

ANTES DEPOIS



Componentes 
Ô MUR 

Como 
funciona?

Aplicação (APP) prática 
para acessórios você 
precisa para o 
revestimento da sua 
parede

Calcule 
o que necessita !

*Piso vendido em separado

Conceito pronto a vender 

Componentes Ô MUR

8 Start/Stop
Clips - D/A e 
12 Discos adesivos

18 Conectores 
Clips C

1 Kit 
Ferramentas

6 Perfis e 12 Discos adesivos

Ô MUR BOX
Ÿ 6 Perfis(125cm)
Ÿ 36 Conectores Clips C

Ÿ 8 Start/Stop Clips - D/A 

Ÿ 24 Discos Adesivos 

Vídeo de 
Apresentação e 
aplicação do sistema

Display: que se 
encaixa facilmente 
em corredores de 
compras para 
promoção de produto 



*Piso vendido em separado
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Vídeo de 
Apresentação e 
aplicação do sistema !

Vídeo de Instalação de 
aplicação do sistema  
passo a passo!

Calculadora para 
tornar o projecto 
mais fácil 
em apenas 
4 etapas!

Exemplos de apresentações:



O seu distribuidor Ô MUR® em Portugal  
www.revesperfil.pt

 evesperfil
Perfis e Revestimentos, Lda R
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