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Dziękujemy za zaufanie i zakup naszych produktów. Zanim przystąpią Państwo 
do pracy, należy przeczytać całą instrukcję montażu. 

Środki Bezpieczeństwa 
Montaż powinien zostać przeprowadzony przez wyspecjalizowane firmy budowlane. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia produktu wynikające z wadliwego 
montażu. Montaż niezgodny z poniższą instrukcją pozbawia konsumenta prawa do gwarancji. 

Do cięcia elementów zalecamy stosowanie piły tarczowej do metalu/aluminium z drobnym 
uzębieniem lub diamentowym wykończeniem. 

Wykaz narzędzi niezbędnych do montażu 
● Piła kątowa lub stołowa – najlepiej z tarczą do metalu/aluminium z drobnym 

uzębieniem lub diamentowym wykończeniem. 

● Poziomica 

● Ołówek 

● Miara 

● Klej montażowy 

● Nóż 

Opcjonalnie: 

● Wiertarka z udarem w przypadku montażu na listwach 

● Kołki szybkiego montażu  

● Wkręty do kołków 

● Wkrętarka w przypadku montażu na wkręty – dla wygody montażu zalecamy 
zastosowanie dwóch wkrętarek (jednej do wiercenia oraz drugiej do wkręcania) 

Metody instalacji 
Przed instalacją należy dokładnie zmierzyć przestrzeń montażu i dociąć panele zgodnie 
z zapotrzebowaniem. 
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Cięcie paneli wykonuje się za pomocą piły z drobnymi ząbkami (piły tarczowej). Filc 
akustyczny znajdujący się pod spodem można łatwo przeciąć za pomocą dobrego noża. 

Istnieją trzy różne metody instalacji paneli akustycznych: 

1. Klejenie bezpośrednio do ściany: 

Najpierw sprawdź, czy Twoje ściany są suche, płaskie i równe oraz wolne od brudu i tłuszczu. 
Jeśli to konieczne, wyrównaj powierzchnie ściany i usuń wystające elementy, takie jak tapeta 
lub luźna farba, które mogłyby zakłócić poprawne wiązanie kleju. 

Do przyklejania paneli należy wykorzystać uniwersalny klej montażowy. Klej należy nałożyć 
bezpośrednio na tył panelu. Panel przycisnąć do ścian zgodnie z instrukcją dostarczoną do 
wybranego kleju. 

2. Wkręcanie bezpośrednio do ściany: 

Panele mogą zostać przykręcone bezpośrednio do podłoża przy pomocy czarnych wkrętów. 

Ilość wkrętów należy dostosować do podłoża. W przypadku montażu w suficie, upewnij się, 
że wkręty są przykręcone w belki stropowe. 

Wkręty należy wwiercać między listwy w filcu pod spodem. Zalecamy użycie czarnych 
wkrętów, aby były niewidoczne. 

3. Przykręcanie paneli do drewnianych łat: 

Zalecamy przykręcenie drewnianych łat do ściany równolegle do planowanego ułożenia 
lameli. Odległość między łatami powinna być nie większa niż 50 cm. Do przykręconych łat 
należy przykręcić panele przy pomocy wkrętów (patrz: punkt 2). 
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