Használati / beépítési útmutató

Gondoljon a környezetre,
mielõtt kinyomtatná ezt
a dokumentumot!

Bõrpanelek

A lakberendezõk és belsõépítészek számára az eddig még csak az internetrõl és szaklapokból ismerõs bõrpanelek most elérhetõek és
rendelhetõek lettek webáruházunkban. A bõrök és mûbõrök alkalmazása a lakberendezésben természetesen nem új dolog, és már számos
példát láthattunk széleskörû felhasználásáról. A bútorgyártás mellett, dekorációknál, illetve a falak burkolásánál is használt bõrök kivitelezését
legtöbbször kárpitos vagy asztalos szakember végezte eddig, mindig egyedi megrendelésre.
A standard méretekben készülõ bõrpaneleknél az újdonság abban rejlik, hogy az 5 standard méret kiválóan kombinálható egymással, így
számtalan minta kirakható és különleges, dekoratív falfelületeket kapunk a segítségükkel. A több méret mellé több szín is párosul, így még több
a lehetséges variáció.
A bõrpanelek különlegessé tesznek minden teret, illetve még kiváló hõ- és hangszigetelõ tulajdonságukkal tovább növelik a komfortérzetünket.
Bátran alkalmazhatjuk õket a lakás minden helyiségében az elõszobától a hálószobáig. Nagyon jól mutat például ágyvégként, vagy
elõszobában, de nagyon hangulatos és meghitt hangulatot kölcsönöz hálószoba fal dekorációként is. Ezek a falburkolatok helyettesíthetik a
megszokott festett falakat, tapétákat, posztereket.
Beépítés:
Kivitelezésük házilag is megoldható, nem szükséges hozzá szakember. A fapanelek rögzítése ragasztással történik. Minden esetben a
bõrpanelek hátát kell a ragasztóval bevonni, a falat, vagy egyéb burkolandó felületet nem kell kenni. Nem kell a panel teljes hátsó felületét
bevonni ragasztóval, elegendõ pontszerû ragasztást alkalmazni. Figyeljünk arra, hogy a panelek jól illeszkedjenek egymáshoz, figyeljünk a
vízszintre, és a hézagokra. Ragasztás elõtt gyõzõdjünk meg arról, hogy a burkolandó felület tiszta, sima és száraz. Amennyiben lehetséges
távolítsuk el az esetleges kiállásokat, egyenetlenségeket.
Tisztítás:
A bõrpanelek tisztításához használhatunk száraz, vagy enyhén nedves törlõkendõt, kíméletes bõr- és bútorápoló szert.
Ajánlott ragasztó: Soudal 50A
Alapanyaga:
- Mûbõr, faforgácslemez
Rendelhetõ méretek:
- 12.5 cm x 12.5 cm
- 12.5 cm x 25 cm
- 25 cm x 25 cm
- 25 cm x 50 cm
- 50 cm x 50 cm
Rendelhetõ színek:
- Színminta alapján. (A különbözõ beszállítási
idejû bõrök színe árnyalatban eltérhet egymástól.)

Forgalmazó / importõr:
ANRO Épületdíszítés Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Kemény J. krt 20.
Tel.: 00 36 (52) 220-054 www.anrodiszlec.hu

Származási hely:

PID - raktári szám magyarázat:

Magyarország

Minden terméken, vagy annak dobozán a könnyû azonosíthatóság
érdekében egy saját vonalkódos címkét helyezünk el, melyen szerepel
a termék neve, a beérkezésének ideje, illetve egy cikkszám (PID).
Ez a PID szám szerepel a számlán is, illetve az intenetes áruházban és a
magyar nyelvû útmutatón is, mellyel egyértelmûen azonosítható a termék.
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