Правилният винт за
всяка нужда Ръководство за избор на
www.praktiker.bg

интериорна PVC ламперия

Монтаж на стенна и
таванна ламперия

PVC ламперията дава на потребителите възможност
за създаване на естетичен и дълготраен декор на
стените и таваните. Може да се използва както в
жилищни, така и в обществени помещения, офиси,
зали, гаражи и други. С устойчивостта й на влага,
лесното почистване и голямата цветова гама,
ламперията се препоръчва като алтернатива на
боя, мазилки и тапети. Разнообразната колекция от
декори позволява създаване на интересни стилове за
всеки дом.

• Идеална е за завършване на интериора с разнообразни
приложения: мансарди, гаражи, сушилни, бани, кухни
или холове.
• Инсталира се бързо благодарение на малкото тегло и
готовата обработка.
• Широката ламперия покрива голяма площ и се препоръчва
за стени и тавани. Бързият монтаж и голямата площ
спестяват време.
• При фиксиране на профилите могат да се използват
закрепващи винтове или скоби.

Монтаж

Изборът от винтове е огромен. Малките метални
помощници се произвеждат в многобройни Преимущества:
вариации.
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Монтажът може да се извърши в 3 стъпки:
• Поставяне на предварителна основа от дървени
летви (скара);
• Монтиране на аксесоари за ламперия;
• Фиксиране на ламперията за дървените летви.
Закрепването се осъществява по края на ламперията
по такъв начин, че при монтиране на следващата
ламперия закрепването ще бъде припокрито.

Ръководство за избор на
MDF ламперия
MDF или Medium Density Fiber (плътностплоскости
със средна плътност) представлява заместител на
дървото, но се състои от по-добре структурирани
дървесни частици. Това придава висока устойчивост
и е основната причина, поради която се произвеждат
различни предмети от този материал. MDF
ламинирани ламперии се използват за довършителни
работи по вътрешни стени (вертикални или
наклонени) в жилища и търговски площи. Ламперията
има в основата си слой дървени частици със средна
плътност, който е покрит със слой меламин. Този слой
може да бъде в различни цветове, като чрез неговото
ламиниране се получават декори, които имитират
много добре дървото.

„потопените“ глави могат да се затварят с кит или да се
използват декоративни винтове, които разкрасяват
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2. Общи препоръки по монтажа
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• Ламперията не трябва да се излага на високи
температури.
• Температура за монтиране 15-30 °C, а влагата около 70%.
• Аклиматизацията (привикване към атмосферата в
самото помещение) на ламперията в течение на 48
часа е задължителна.
• Летвите за монтаж трябва да са сухи и също
аклиматизирани.

предотвратяване проникването на влага;
• осигуряване на съответната вентилация чрез
правилно монтиране и оставяне на вентилационни
отвори;
• оставяне на дистанция между ламперията и
стената или тавана, върху които са монтирани;
• задължително при монтиране на ламперията да
се оставят дилатационни фуги (мин. 20 мм), които
имат и роля на вентилация;
• използването на скоби за монтаж позволява
ламперията да стои индивидуално (да се разшири).
НЕ закрепвайте, не залепвайте и не завинтвайте
ламперията.
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