Műanyag panelek és kiegészítők

Szép, alaktartó, időtálló:
Ez a praktikus fal- és mennyezetburkolat

Lécek és profilok minden alkalmazáshoz
A Marley műanyag panelrendszere minden alkalmazáshoz a lécek és profilok átfogó tartozékcsaládját kínálja.
A lezáró léceken kívül univerzális profil, valamint a

legkülönfélébb kialakítású sarkokon használható lécek
is kaphatók. A lécek színe és kivitele a burkolatokhoz
igazodik.

A lezáró lécek mind a kezdő, mind a záró széleken használhatók, felül éppúgy, mint alul, ill. jobb vagy bal oldalt
egyaránt.
Szegély profil
Hossz: 2,80 m. Színek: fehér, fautánzat, bézs

Barok k profil
Hossz: 2,80 m. Színek: fehér, fa utánzat, bézs

élek, szélek
zárására díszes
kialakításban

élek , szélek
zárására

Univerzális profil , mint lezáró elem a széleken
Hossz: 2,80 m.

Hossz: 2,80 m
Kettéosztott
univerzális profil

Ennek a többfunkciós lécnek a közepén előre meghatározott
törési pont van. A léc kettéosztásával két lezáró léc nyerhető.
Az univerzális profil a Marley panelrendszerének összes színében kapható.

A panelek összekötésének céljára kétféle, mindkét oldalon nyitott léctípus áll rendelkezésre.
Összekötő profil:
Hossz: 2,80 m. Színek: fehér, fautánzat, bézs

Univerzális profil összekötő
elemként

A panelek meghosszabbításához vagy összekötéséhez az
összekötő profilt egyszerűen bedugjuk a panelsorba. Így már
felrakható a következő panel.

A többfunkciós univerzális profil két panelsor összekötésére is
felhasználható. Mivel a profil a Marley műanyag panelrendszerének valamennyi színében megvásárolható, szinte észre
sem lehet venni az összekötéseket.

Univerzális sarok profil

A Marley műanyag panelrendszerének minden szegletéhez hozzáillő belső és külső sarkok kaphatók.
Külső- és belső sarokléc
Hossz: 2,80 m. Színek: fehér, fautánzat, bézs

Ezzel a két részes léccel úgy a belső-, mint a külső sarkok egyaránt eltakarhatók. A feldolgozásuk könnyű: dugja egymásba és pattintsa helyre
az elülső és hátsó oldalukat.

Szegletlécek
Hossz: 2,80 m. Színek: fehér, fautánzat, bézs

Termékünk bevezetését a falburkolás esztétikusabbá,
egyszerűbbé tétele indokolta, óriási űrt töltve be a hazai
piacon. Gondoljunk csak arra, hogy milyen bőséges a
falburkolók és milyen csekély a hozzájuk tartozó kiegészítők
színválasztéka. Problémát okozhat továbbá, ha a burkolásra
váró felületek derékszögtől eltérő szöget zárnak be. Az
univerzális profilt éppen ezért úgy alkottuk meg, hogy
színeben illeszkedjen az általunk gyártott falburkoló
panelekhez, felhasználását tekintve pedig a legszélesebb körű
alkalmazásnak egyaránt megfeleljen.

A tartozék termékek áttekintése
Hossz: 2,80 m. Eladási egység: 1 darab
Termékcikk
Lezáró léc

A szegletlécet 2 féle (20 x 20 mm-es és 30 x 30 mm-es) méretben kínáljuk. A léccel be lehet burkolni a külső sarkokat, így eltakarható az a terület, ahol a panelek sarkai egymásba illeszkednek. Ezenfelül, a szegletléc
a széleknek is hatékony védelmet biztosít.

Barokk profil

Univerzális profil

Univerzális profil, mint
szeglet

Összekötő profil

Külső-belső
takaróléc
Szegletléc
20 x 20 mm
Szegletléc
30 x 30 mm

Szín

EAN-kód
4002644…

fehér

417431

fautánzat

417448

pasztell beige

417462

fehér

417516

fautánzat

417523

pasztell beige

417547

fehér

417677

fautánzat

418117

sötét fenyő

417714

éger

417707

havasi éger

417752

király kőris

417684

fehér

417974

fautánzat

417981

pasztell beige

418001

fehér

417639

fautánzat

417646

pasztell beige

417660

fehér

417554

fautánzat

417561

pasztell beige

417585

fehér

417592

fautánzat

417608

pasztell beige

417622

Figyelem! Az univerzális profil vagy a külső ill. belső sarokléc használatához le kell rövidíteni a vele határos panelt,
mert a panel széle csak így tud illeszkedni a léchez. A panel fűrésszel egyszerűen a megfelelő szélességre vágható.
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A kereskedő pecsétje:

A Marley műanyag panelrendszereidőtálló, praktikus és tetszetős
Minden háztartásban találhatók olyan helyiségek, amelyeknek a

A magánszférában a Marley teljesítőképes paneljei jól
használhatók…

levegője párásabb, nedvesebb, mint a többi. Gyakorta előfordul,
hogy egy-egy helyiség falát erősebb szennyeződés éri az átlagosnál,
sűrűben kell tisztítani, ami a hagyományos festett vagy tapétázott,
esetleg fával burkolt falaknál nehézségeket okozhat. Elsősorban
ezekre a helyekre ajánljuk a Marley falburkolóit és kiegészítőit.

AzUNIDECORpanelekafal-ésmennyezet
felületekstrukturálásáraalkalmasak
A fúgázott hatásnak köszönhetően a 100 mm szélességben
takaró UNIDECOR panel erősen emlékeztet a falapokra és
ugyanakkor a műanyag összes előnyével rendelkezik.
Teremtsen különleges hangulatot az otthonában –
használjon UNIDECOR burkolólapokat!

FEHÉR
profilszín
fehér

BOROVI
FENYŐ
profilszín
pasztell beige

SÖTÉT FENYŐ FÉNYES ÉGER HAVASI ÉGER
profilszín
profilszín
profilszín
pasztell beige pasztell beige pasztell beige

VÖRÖS
SAPELI
profilszín
cseresznye

FRUITWOOD
profilszín
cseresznye

ZEBRANO
profilszín
mogyoró

KIRÁLY KŐRIS

profilszín
fehér

CHATEAU TÖLGY

profilszín
mogyoró

KANADAI JUHAR

profilszín
fehér

konyhában, lakószobában és gyerekszobában
folyosón és lépcsőházban
pincében és padláson
fürdőszobában és WC-ben
garázsokban és raktárhelyiségekben
kerti lakokban és hétvégi házakban
és még sok egyéb helyen

Az előnyök egy szempillantás
alatt szembe ötlenek …

évtizedekig eltarthatók
sokoldalúan használhatók – így nedves
helyiségekben is igénybe vehetők
a sokféle profilnak és lécnek köszönhetően
univerzálisan alkalmazhatók
a higiénikus felületeken nem tapadnak meg a
baktériumok és allergén anyagok
az üreges kamrák miatt igen könnyűek – könnyen
kezelhetők
bármilyen alapon egyszerűen felszerelhetők
a közismert háztartási tisztítószerekkel gyorsan
tisztíthatók a kivitelük környezetbarát és teljes
egészében újrahasznosíthatók

AMERIKAI DIÓ

profilszín
mogyoró

A FEHÉR SZÍNŰ FALBURKOLÓ KÜLTÉRI
FELHASZNÁLÁSRA KORLÁTOZOTTAN ALKALMAS

Hasznostanácsok

UV

Közepesen terhelhető panelek, közvetlen napsugárzásnak kitenni nem lehet

ÁLLÓ

Fontos megemlíteni, hogy a termékeket beltéri felhasználásra ajánljuk, továbbá sugárzó hőtől, fűtőtesttől minimum 60 cm távolságra
kell tartani. Ne végezzünk szerelést 10 ºC alatt, mert az anyag rideggé válik és eltörhet.
Nem igényel karbantartást, felületkezelést, ellenáll a párának.

Egyszerű, gyors, kiérlelt!
A Marley panelrendszer igen egyszerűen feldolgozható: ehhez mindössze a háztartásokban előforduló szerszámokra van szükség és a panelek az
alap minőségétől függően akár falécekből kialakított tartószerkezetre is felerősíthetők. A Marley rendszert hosszában is „fel lehet rakni“, ezért alig kelet-

kezik vágási hulladék. A széltében egymásba illesztett Marley paneleket a „nútféderes“ technikával
lehet végteleníteni. Az eljárást kellő magyarázat segíti: a Marley műanyag panelrendszer minden csomagjához részletes szerelési útmutatót mellékelünk.
1. Szerelés falécekre
Egyenetlen felületeken (a panelhossztól függően) kb.
30 – 60 cm távolságban faléceket erősítünk a falra,
a később elhelyezendő panelekre merőlegesen. Ezekre, mint alapra erősítjük azután rá a paneleket különböző módszerekkel.

2. Ragasztás
Ha az alap sima és erős, a Marley műanyag paneljeit
Neopren ragasztóval vagy akril emulzióval lehet egyszerűen és gyorsan egymásba illeszteni és közvetlenül
az alapra ráragasztani.

A különböző rögzítési módszereket természetesen
vegyesen is alkalmazni lehet: a paneleket rá is
lehet ragasztani a falécekre.

Felszerelés pár lépésben

A Marley panelrendszer sokféle lerakási lehetőséget kínál:
vízszintes, függőleges vagy átlós burkolást szeretne? – engedje
szabadjára a képzeletét!

1. Az első panel rögzítése: a burkolólap felerősítését
kezdje a helyiség egyik sarkánál. Először vigye fel
a tartozékok közt található lezáró lécet. (A lécek és
profilok áttekintését a következő oldalakon láthatja.)
2. Majd illessze rá az alsó szélt. Függőleges falaknál
a paneleket alul egy lezáró lécbe kell beleilleszteni. A felső lezáró lécet csak a panelek berakása után
helyezze fel. A paneleket finom fogazású fűrésszel
lehet a kívánt hosszra vágni.
3. Magasabb a fal a panelek hosszánál? Hosszabbítsa meg felfelé a burkolólapokat összekötő profil
használatával.
4. A dugaszoló aljzatok stb. részére szolgáló nyílásokat egyszerűen fűrészelje ki. Ha a mennyezeten pontsugárzót szeretne felszerelni, szúrófűrésszel vágjon
megfelelő átmérőjű lyukat a panelbe.

