Návod montáž drevených obkladov Chelsea Stone

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili náš obklad vyrobený z pravého dreva .
Inštalácia drevených obkladov je veľmi jednoduchá. Veľkou výhodou tohto typu upevnenia je možnosť
demontáže celého dreveného obloženia stien a jeho opätovné zostavenie na iné miesto. Taktiež odpadá lepenie
na stenu a celý mokrý proces . Rýchlosť a jednoduchosť montáže zaručuje vysokú efektivitu a tým šetrenie vašej
peňaženky. Montáž zvládnete aj sami doma bez profesionálnych montérov.
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Odmerajte a označte si oblasť, ktorú chcete obložiť týmto
obkladom. Poznámka: Jednotlivé prvky môžu byť buď
namontované priamo nad sebou alebo každá rada posunutá
voči spodnej rade. Podľa spôsobu montáže, použijete aj daný
počet drevených líšt ( súčasť balenia ). Odporúčame si najskôr
rozložiť jednotlivé diely a vodiace lišty na zem , pozrieť si
rozloženie a rozostupy medzi lištami a až následne začať
s prácami priamo na stene.

V balení sa nachádzajú
drevené lišty slúžiace ako
nosná konštrukcia. Tieto sú
upevnené vertikálne k
stene pomocou skrutiek
a hmoždiniek ( v balení).
Používajte vždy aj
vodováhu .Vzdialenosti líšt
závisia od typu inštalácie.
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Súčasťou balenia je aj príslušenstvo, ktoré je nevyhnutné pre upevnenie konštrukcie
a panelov. Na pripevnenie obkladu na vodiacu lištu použite kovové svorky. Svorku umiestnite
do stredu lišty tak aby sa prichytili do drážky 2 vedľa seba umiestnené panely ( obr.1) . Na
koncových okrajoch , kde sa už nebude pokračovať v obklade, by mali panely mierne
vyčnievať za hranu podkladovej lišty. Začnite vždy so spodnou radou .V prípade potreby
udržiavajte od podlahovej krytiny odstup pomocou podložiek ktoré po ukončení pokládky
odstránite. Odstráňte ich po dokončení. Pre pevnejšie spojenie jednotlivých panelov použite
drevené spojky (zaoblené drevené časti, súčasť balenia) .Tieto sa vložia do drážok v max.
počte ako vám rozloženie panelov dovolí ( 1-3 ks na 1 stranu ) . Zaručuje to stabilné spojenie
dosiek
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Následne postupujeme rovnakým spôsobom pri 2,3...rade. Dorovnanie panelov vykonávame
gumových kladivom ! Upozornenie: Pri použití kovového kladivá hrozí riziko poškodenia prvkov dreva.
V prípade obloženie steny širšej ako 78 cm ( šírka panelu ) a uloženia tak aby bočné hrany panelov
nad sebou neboli v jednej línii , umiestnite ďalší rad aspoň o 30 cm do strany ( obr.2,3) a použite
ďalšie vodiace lišty . Bočné ukončenie celej strany je možné urobiť použitím drevenej lišty ktorú
zakúpite bežne v HOBY predajniach ( tvar,veľkosť,farba je individuálna, podľa predstavy ) a nie sú
súčasťou dodávky.
TIP : v prípade zakúpenia obkladu z neimpregnovaného dreva, si môžete použitím olejov a impregnačného laku
vytvoriť vlastný farebný dizajn.
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