
Muse Wallpapers – A sofisticação e elegância nas paredes 
 
 

Quando falamos sobre design de interiores, as paredes ocupam grande parte do campo de visão do 
observador, tornando-se essenciais na composição de elementos nos mais diversos ambientes. Por essa 
razão, e com a missão de difundir a sofisticação e conforto na decoração das residências e escritórios 
brasileiros, a Muse Wallpapers importa e distribui nacionalmente uma ampla variedade de papéis de 
parede exclusivos, fabricados pelas melhores fábricas na Europa e Ásia. Suas coleções estão sempre 
atentas às novas tendências e com especial foco no paladar do consumidor brasileiro. Com 10 anos de 
mercado, a Muse Wallpapers conta atualmente com mais de 700 revendas especializadas ao redor do 
país, além de sua Flagship Store localizada em Alphaville, onde tem especial atendimento para 
profissionais de arquitetura e design.  
Neste ano, a Muse Wallpapers se sente honrada em mais uma vez estar presente na Casa Cor 2019, um 
dos mais importantes eventos de Arquitetura e Design do Brasil, apresentando nossas coleções Life e 
Modern Art no incrível projeto da Arquiteta Patrícia Hagobian. 
 
Conheça mais detalhes das coleções exclusivas da marca utilizadas no projeto: 
 
Coleção Life – Lançamento de 2019 
Combina o moderno com o clássico ao apresentar uma ampla variedade de modelos inspirados na 
magnificente e natural paisagem italiana. São papéis de parede de alta gramatura que combinam 
sofisticadas texturas com um design sutil de paisagens e efeitos pictóricos que nos remetem à arte 
italiana. Cada design dessa coleção é uma combinação de elementos que proporcionam elegância e 
delicadeza a qualquer tipo de ambiente. 
Os rolos da coleção Modern Art são do tamanho de 0.53x10m, além dos painéis em 1.04x10m. 
 
Coleção Modern Art 
A Coleção possui uma variedade de estilos de papéis de parede, como modelos geométricos, chevron, 
placas em 3D, texturas diferenciadas com semelhanças ao couro, tecido, cortiça, mica entre outros estilos. 
São 100 modelos para se encaixarem em diferentes gostos e ambientes.  
Logo no início do book, você encontra um overview de todos os modelos, facilitando a busca dos papéis 
e de suas páginas. Os rolos da coleção Modern Art vêm no tamanho de 1.06 por 15.6 metros, garantindo 
um melhor aproveitamento do papel e melhor aparência nas paredes. 
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