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DEKORACYJNE I NOWOCZESNE PANELE ŚCIENNE 

 Opis przeznaczenia oraz montażu paneli ściennych 

Dekoracyjne i nowoczesne panele ścienne stwarzają nowe możliwości w projektowaniu i aranżacji  wnętrz, a 

ciekawe i naturalne barwy drewna idealnie znajdują miejsce w nowoczesnych wystrojach. Ściany wykonane z 

paneli drewnianych w salonach, korytarzach lub w pomieszczeniach użyteczności publicznej tworzą wyrafinowany 

wygląd i mogą byd  gustownym akcentem.  

Panele  ścienne należy stosowad w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. Nie dopuszcza się montażu w 

pomieszczeniach wilgotnych, gdzie wilgotnośd przekracza 70%. Nie dopuszczalny jest długotrwały i bezpośredni 

kontakt z wodą np. łazienki, sauny, pralnie itp. Nie należy również narażad paneli na działanie wysokich temperatur 

np. obudowa kominków itp.  

Przed montażem należy złożyd panele na leżąco w pomieszczeniu w którym będą montowane i odczekad 48 godz. 

Należy również sprawdzid je pod kontem uszkodzeo lub wad. 

Elementy niezbędne do montażu: 

listwy drewniane  2cm grub  x 4 cm szer 

kołki rozporowe 6 lub 8 mm, 

zestaw blaszek z gwoździkami do montażu 

klej  w tubie do montażu drewna np. DEN BRAVEN – stolarka|płyty, WURTH – klej i szczeliwo 

Sposób montażu: 

Konstrukcję nośną z listew drewnianych zamocowad do ściany za pomocą kołków rozporowych. Dokładnie 

wypoziomowad (ważne w efekcie koocowym wizualnym).                                                                                             

Listwy montażowe zamontowad w kierunku przeciwnym do przebiegu paneli w zależności od wybranej opcji 

poziomej lub pionowej  rys.1 lub 2.                                                                                                                                       

Odstęp listew na ścianie maksymalnie 50 cm szer , na suficie i ścianach ukośnych do 30 cm. Przy montażu listew 

zachowad luz na koocach. Pierwszy panel należy ustawid pamiętając o szczelinie dylatacyjnej 10 mm i wyrysowad 

poziom do przybicia pierwszych blaszek. 

Mocowanie pierwszego panelu: 

1. Blaszki montażowe przybid do listwy drewnianej. 

2. Nanieśd klej na listwy montażowe na szerokośd panelu rys.3. 

3. Panel zakładamy na klamry i dociskamy w miejscu naniesionego kleju (docisk według opisu kleju) 

4. Klamry wkładamy w wyfrezowany rowek panelu i przybijamy gwoździkiem rys.3 

5. Ściągamy folie z pióra i wkładamy je w wyfrezowany rowek panelu i powtarzamy kolejnośd nakładania 

paneli rys.4.  

6. Ostatni panel należy dokładnie dopasowad tak aby pamiętad o szczelinie dylatacyjnej. W celu zakrycia 

szczeliny dylatacyjnej należ użyd listew wykooczeniowych.   

7. Panele po długości łączymy ze sobą za pomocą cienkich listewek tak aby po zamontowaniu nie odstawały 

od siebie rys 5.  
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8. Sposób montażu listew narożnych  przedstawiono na rys.6 w widoku z góry w zależności od wybranej opcji:  

 Listwy maskujące drewniane  

 Listwy wewnątrz paneli montowane do kątów 90% 

9. Panele czyścimy antystatycznymi ściereczkami czyszczącymi do powierzchni drewnianych.  
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