WALLDESIGN.
elementy dekoracyjne

PODSTAWOWE INFORMACJE

Wymiary, pakowanie
Należy zapoznać się z instrukcją
dostępną w każdej paczce
oraz na stronie internetowej
producenta.

Powierzchnia w paczce:
12,4 mm 4 sztuki = 1,35 m²

Waga paczki:
12,4 mm = 15,4 kg

Sugerowany udział
dwóch montażystów.

ilość paczek w palecie 16
16 BOXES

Wymiary elementu dekoracyjnego WALLDESIGN 897/377 mm
Elementy dekoracyjne WALLDESIGN są 4-stronnie frezowane na pióro i wpust.
Widoczne po zamontowaniu krawędzie zabezpieczone są lakierami wodorozcieńczalnymi.
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Sezonowanie i przeznaczenie

72 H
40%÷65%

H2O

o

C

18oC÷25oC

Elementy dekoracyjne WALLDESIGN powinny być sezonowane w pomieszczeniu, w którym
będą montowane w oryginalnym opakowaniu przez min. 72 godziny. Zalecany jest montaż
okładzin nie wcześniej, jak przed zamontowaniem stolarki otworowej zewnętrznej, i po
zakończeniu wszelkich prac budowalnych.
Elementy dekoracyjne WALLDESIGN można stosować w pomieszczeniach zamkniętych,
wentylowanych, ogrzewanych, w których panuje wilgotność w zakresie 40 % - 65 % oraz
temperatura pomiędzy 18ºC - 25ºC, zgodnie z klasą użytkowania KL1 wg normy PN-EN
335:2013. Nie nadają się do pomieszczeń tzw. mokrych, w których relatywna wilgotność
powietrza przekracza 65%, czyli np. w łaźniach, saunach, łazienkach, itp.
Do montażu nadają się ściany suche, stabilne, o stałej strukturze, wystarczająco wytrzymałe,
możliwie równe, izolowane przeciw wilgoci, szczelne. Luźne elementy ściany (odparzenia
tynku) należy zeskrobać lub zbić. Przed zamontowaniem listew należy sprawdzić gdzie
przebiegają instalacje, aby uniknąć ich przypadkowego uszkodzenia.
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Narzędzia do montażu

GLUE

5m

Podstawowe akcesoria potrzebne do montażu:
- poziomica,
- młotek,
- wiertarka udarowa,
- miarka i ołówek,
- elektryczna piła tarczowa o drobnych zębach,
- wkrętarka
- pistolet/wyciskarka do aplikacji kleju
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Montaż przy zastosowaniu listew montażowych

Montaż w poziomie

Montaż w pionie

60

Klej montażowy
rozpuszczalnikowy
377
317

60

377
317

60

352
292

60
10

Przygotowane otwory montażowe
co 15 cm, frezowane pod wkręty
do drewna 3/20 mm z łbem stożkowym

Klej montażowy
rozpuszczalnikowy

60
10

292
352

60

317
377

60

317
377

60

Listwy montażowe:
Aprobata Techniczna dopuszcza zastosowanie listew montażowych:
- systemowych stelaży metalowych
- listew drewnianych
Najpowszechniejszym zastosowaniem cieszą sie listwy drewniane. Szerokość listwy powinna
być nie mniejsza niż 50 mm, grubość 20 mm. Listwy powinny być wykonane
z drewna sosnowego lub świerkowego, bezsęcznego, prostosłoistego o wilgotności
nieprzekraczającej 12%.
Należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu, znajdującą się w każdej paczce
z produktem oraz na stronie www.swisskrono.pl/walldesign/
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Montaż przy zastosowaniu kleju montażowego

GLUE

Montaż
w pionie
15 mm

GLUE

Montaż
w poziomie
15 mm

A

8 mm

C

8 mm

10 mm

3 mm

max
25 cm

B

D

3 mm

3 mm

max
25 cm

max
25 cm

max
25 cm
3 mm

Produkt montujemy bezpośrednio do ścian za pomocą klejów montażowych:
- Fix All Flexi firmy Soudal
- MAMUT Glue firmy Den Braven.
Należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu, znajdującą się w każdej paczce
z produktem oraz na stronie www.swisskrono.pl/walldesign/
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Profil wykończeniowy PVC
Każdy ze wzorów elementów dekoracyjnych WALLDESIGN posiada kolorystycznie
dopasowane profile wykończeniowe PVC o długości 275 cm.
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Cecha, zaleta, korzyść
CECHA

ZALETA

KORZYŚĆ

klasa E1

produkt bezpieczny dla życia
i zdrowia

poczucie bezpieczeństwa

drewnopochodność

produkt ekologiczny

udokumentowane pochodzenie
surowca

certyfikat FSC

produkt polski

wspieranie naszej gospodarki

satysfakcja z zakupu polskiego produktu

bogata kolorystyka

możliwość wyboru dekoru

satysfakcja z posiadania wnętrza zgodnego
z indywidualnym gustem

nie odbarwia się

długie użytkowanie produktu

nie wymaga konserwacji

oszczędność czasu

łatwa w pielęgnacji

mniejsze koszty środków czystości

idealne odwzorowanie rysunku
drewna lub kamienia

naturalny wygląd

poczucie pewności, że wnętrze jest eleganckie, estetyczne
i prawdziwe

format

dostosowanie do obowiązująch
trendów rynkowych

poczucie posiadania produktu nowoczesnego i modnego

uniwersalna

produkt doskonale współgra z wnętrzami nowoczesnymi,
bez problemu odnajduje się też w aranżacjach klasycznych,
jako kontrastowy stylistycznie dodatek

oryginalna

surowość produktu doskonale komponuje się z innymi
materiałami, np. drewnem czy ceramiką oraz oświetleniem
LED

innowacyjna

designerskie rozwiązanie w aranżacji mojego wnętrza

możliwość zastosowania
w lokalach użyteczności
publicznej

alternatywa dla drogich produktów do wykańczania wielkich
powierzchni ścian

bezpieczeństwo

możliwość zastosowania w lokalach użyteczności publicznej

dopracowany system montażu

szybki montaż

powierzchnia laminowana

powierzchnia

przeznaczenie

satysfakcja z posiadania produktu naturalnego
i ekologicznego
gwarancja bezpieczeństwa
ochrona środowiska naturalnego

brak konieczności przeprowadzania długotrwałych
i gruntownych remontów
montaż

łatwy i czysty montaż

możliwość przeprowadzenia montażu w kilka godzin
bez konieczności wyprowadzania się z pomieszczenia
pmieszczenie może być użytkowane już bezpośrednio
po montażu

wybór sposobu montażu
(na stelażu lub na klej)

możliwość wyboru najbardziej dogodnego sposobu montażu

rozwiązanie systemowe

dostępność akcesoriów
wykończeniowych i montażowych

brak konieczności samodzielnego poszukiwania rozwiązań
wykończeniowych i montażowych

produkt dekoracyjny

alternatywa dla innych produktów
dekoracyjnych

to nowoczesna alternatywa dla produktów tradycyjnych
(płytki, farby, tapety, tynki ozdobne, beton architektoniczny,
panele 3D, cegła, piskowiec itd.)

Cechy użytkowe

Możliwość zasotoswania
w budynkach
mieszkalnych

Możliwość zasotoswania
w budynkach
użyteczności publicznej

Struktura KW

Struktura SD

Struktura SW

Rozwiązanie systemowe

Łączenie L-fugą

Klasa palności

Format

Grubość 12,4 mm

Odporność na uderzenia

16 BOXES
Ilość sztuk w kartonie
dla grubości 12,4 mm

Ilość paczek w palecie

Struktura OW

Łatwa metamorfoza

Szybka metamorfoza wnętrza przy minimalnym wkładzie czasu.
• Bez uciążliwego oklejania całego pomieszczenia folią ochronną.
• Bez konieczności oczyszczenia podłoża i dobierania gruntu.
• Bez długiego i męczącego remontu.
WALLDESIGN pozwala szybko i komfortowo odświeżyć wnętrze,
bez brudnej roboty.

Czyszczenie, pielęgnacja

Aby utrzymać powierzchnię elementów dekoracyjnych WALLDESIGN
w należytej czystości wystarczy do tego celu używać zwilżonej w ciepłej
i czystej wodzie gąbki lub ściereczki, z zastosowaniem ogólnie dostępnych
środków myjących, a następnie wytrzeć do sucha. Nie należy używać
środków czystości zawierających substancje agresywne lub żrące oraz
środków zawierających dodatki ścierające, woskujące lub nabłyszczające.
Przed zastosowaniem każdego środka czyszczącego należy zapoznać się
z załączonym do niego opisem i zakresem zastosowań.

Montaż z zastosowaniem klejów montażowych

www.swisskrono.pl/walldesign

SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56
68-200 Żary
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info@swisskrono.pl
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