Designová deska

s vyraženým povrchem desky nabízí atraktivní vzhled masivního dřeva.

je vyroben z lisované vrstvy (3,5-4 mm), 9 mm MDF desky jako nosného materiálu a protitahové
dýhy. Panely mají velikost d 1250 x v 219 mm, s tloušťkou desky 14,5 mm a mají po celém obvodu drážku
pro snadnou a rychlou montáž.

odběrové množství:
balení:
lakování:

1 karton
4 panely/karton (1,1 m²)
od 10 kartonů, termín dodání: 3-4 týdny

nabízíme ve 4 různých vzorech:
dub starý

dub stříbrný

dub světlý

dub sluncem pálený

Pro rychlou a snadnou instalaci (obložení stěn) lze použít náš montážní materiál Stepwood®, sestávající se
z montážních lišt a sady upevňovacích spon viz zadní strana.
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Návod k montáži

je vhodný pro použití v interiéru. Upevnění závisí na způsobu použití a počtu panelů. Na suchém a čistém
povrchu mohou být panely přímo nalepené nebo přišroubované na plochu. Panely
lze použít jak
horizontálně tak i vertikálně.
Doporučujeme montáž s montážní lištou a kovovými sponami. Každý panel
drážku pro použití kovových upevňovacích spon.

má po svém obvodu

Montážní materiál:
Montážní lišta (SW ML)

montážní lišta
smrk
50 x 20 mm

Sada sponek (SW KR)

počáteční spona
(vč. hřebíků)
3 ks

průběžná spona (vč. hřebíků)
dřevěná vodící lišta (10 mm)
20 ks + 10 ks

ukončovací spona
3 ks

Montáž panelů
se provádí na stejném
principu jako u designových desek STEPWOOD®.
Informace ke zpracování a montáži desek
STEPWOOD® vč. krátkého videa s montáží najdete
na www.fklisty.cz/Ke stažení.
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