Lamely
Návrhy
pro instalaci

Děkujeme za váš zájem o Astratu!
Lamely Astrata jsou dýhované latě pro dekorativní
účely v interiéru a lze je použít velmi kreativními způsoby: jako nástěnnou dekoraci, předěly místnosti
nebo dekoraci stropu. Lamely lze použít vertikálně,
horizontálně nebo diagonálně. Je také možné hrát si
s kombinací různých velikostí, čímž získáte překvapivě dynamický efekt.
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Návrhy pro instalaci

ZEĎ
MONTÁŽ NA PANEL
Přišroubujte lamely zezadu skrz základní panel podle požadované mezilehlé
vzdálenosti. Můžete se rozhodnout nejprve vyfrézovat základní panel o několik
milimetrů, aby bylo možné lamely také snadno přilepit na místo. Základní deska je
často černá nebo ve stejném dýhovém provedení jako lamely. Desku namontujte
na nosnou konstrukci (dřevěný rošt, OSB) pomocí šroubů nebo hákových profilů.

S ČERNOU TKANINOU
Umístěte mřížku s vodorovnými pruhy a natáhněte neprůhlednou černou látku.
Látku pevně přišijte na místech, která budou zakryta, aby po montáži v dalším
kroku již tyto spoje nebyly vidět.

S MONTÁŽNÍMI LIŠTAMI
Přišroubujte lamely k montážní liště v pevné
vzdálenosti od zadní strany. Ujistěte se, že jsou
šrouby zapuštěné. Každých 100 cm instalujte
montážní proužek a přidejte alespoň jeden nahoře a jeden dole. Vše narovnejte, přišroubujte
mezi dvě lamely a pomocí montážní lišty
připevněte k vodorovným kolejnicím.
Alternativně: jako montážní latě použijte latě
frézované pod úhlem 45° nebo použijte hákové profily. Upozornění: pokud použijete negativní profily háku, musíte celek podepřít nebo
přišroubovat zespodu. Výhodou této techniky
je, že můžete lamely vést až ke stropu.

S PANELOVÝMI KONEKTORY
Pokud potřebujete namontovat jen pár lamel,
můžete je jednoduše zavěsit jednu po druhé.
K montáži se skvěle hodí některé výrobky
Knapp v naší nabídce. Všechny najdete
v brožurce na www.demos-trade.com.

Pro elektronickou
verzi brožury KNAPP
naskenujte QR kód.

www.demos-trade.com
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Návrhy pro instalaci

PŘÍČKY
MONTÁŽ NA DESKU
Přesně změřte vzdálenost mezi stropem a podlahou. Odečtěte od výsledku
2× tloušťku základní desky. To je přesná
délka, kterou potřebujete. Nařežte lamely
na požadovanou velikost. Vyvrtejte otvory
do montážního panelu v požadované mezilehlé vzdálenosti a zahloubení. Zespodu
(respektive shora) nyní můžete přišroubovat
nosníky mezi dva montážní základní panely.
Umístěte lamely a montážní desky na místo
a prošroubujte montážní desky, abyste je
připevnili k podlaze a stropu.
Tip: zabraňte přímému kontaktu mezi lamelami a podlahou. Jako montážní
desku nepoužívejte dřevo, ale zvolte nerez, hliník nebo plast. Tím se snižuje
riziko poškození vodou při čištění.

SEŘIZOVACÍ ŠROUB
Vyvrtejte středový otvor ve spodní části
lamely a připevněte drátěnou sponu. Poté
našroubujte nastavitelnou patku. Upevněte
lamelu nahoře (v závislosti na situaci to lze
provést různými způsoby, například pomocí
hmoždinek, lepidla nebo šroubů). Utahujte
nastavitelnou patku, dokud není lamela
dostatečně upevněna. Alternativně: tento
systém lze použít i obráceně.

Tip: zabraňte přímému kontaktu mezi lamelami a podlahou. Použijte nerezovou,
hliníkovou nebo plastovou desku, abyste snížili riziko poškození vodou při čištění.

LEPIDLO
Lamely lze také lepit na místo pomocí silného
stavebního lepidla. Doporučuje se však toto
vždy kombinovat se sekundární montážní
technikou, aby bylo dosaženo kvalitní
a odolné instalace.

Tip: 3m dĺžka zjednoduší riešenie vysokých stropov v interiéri. Po prepílení
na ½ bude mať 2x1,5m, čo je zase ideálne napr. na TV stenu v obývačke.
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Návrhy pro instalaci

STROP
MONTÁŽNÍ DESKA – MONTÁŽNÍ LIŠTY
Přišroubujte lamely zezadu skrz základní desku podle požadované
mezilehlé vzdálenosti. Můžete se rozhodnout nejprve vyfrézovat
základní desku o několik milimetrů, aby bylo možné lamely také
snadno přilepit na místo. Přišroubujte tuto desku k nástavbě.
Alternativně: celek zavěste ocelovými lanky z horní konstrukce.

Tip: pro úsporu hmotnosti použijte černou plstěnou základní desku.

Lamely Astrata lze takto připevnit i na stropní konstrukci T24 CMC.

S ČERNOU LÁTKOU
Nainstalujte mřížkový strop podle obecných pravidel pro umělecké
techniky. Natáhněte neprůhlednou látku. Namontujte lamely na montážní latě. Připevněte přímo na mřížku nebo použijte ocelová lanka.

www.demos-trade.com
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Lamely Astrata jsou dostupné ve 2 verzích:

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
(přírodní)

S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
(mořidlo + lak)

„Lamely Astrata“ jsou dodávány broušené. Můžete tedy ihned
použít povrchovou úpravu dle vlastního přání, ať už olejem,
mořidlem nebo lakem tak, aby lamely skvěle ladily spolu
s ostatním nábytkem vašeho projektu.

Hotové latě připravené k použití, u kterých není potřeba další
dokončovací práce. To vám ušetří ještě více času při instalaci.

• Dostupné na skladě: Přírodní dub Adagio/Allegro.
• Lze kombinovat s Querkusem.

• Dostupné na skladě: Dub Ivory, Natural Oak
• Lze kombinovat se Shinnoki.
• Na objednávku, od 150 stejných kusů: Milk Oak, Desert Oak,
Manhattan Oak, Chocolate Oak.

• Na objednávku, od 150 stejných kusů:
• Prohlédněte si naše dostupné druhy dřeva
na www.decospan.com.

Bez povrchovej úpravy

S povrchovou úpravou

finálna povrchová úprava podľa želania zákazníka

dekorovo a farebne zhodné so skladovými doskami Shinnnoki,
Ivory Oak - 216956, Natural Oak - 216954

477450 | Astrata Adagio/Allegro 4S - dýhovaná lamela
3040 × 65 × 31*, 4 ks v balení

482757 | Astrata Ivory Oak 4S - dýhovaná lamela - lak
3040 × 65 × 31*, 4 ks v balení

477451 | Astrata Adagio/Allegro 4S - dýhovaná lamela
3040 × 80 × 39, 3 ks v balení

482758 | Astrata Ivory Oak 4S - dýhovaná lamela - lak
3040 × 80 × 39, 3 ks v balení
482760 | Astrata Natural Oak 4S - dýhovaná lamela - lak
3040 × 65 × 31*, 4 ks v balení
482761 | Astrata Natural Oak 4S - dýhovaná lamela - lak
3040 × 80 × 39, 3 ks v balení

Tip: naše 4stranně dýhované lamely, jsou vhodné zejména
do prostoru jako pohledové. Po podélném přepůlení
dostanete 3stranně dýhované lamely 30 × 30 a 40 × 40
použitelné zejména na obklady a stropy.

www.demos-trade.com

Šířka lamely může někdy obsahovat spoje jednotlivých listov dyhy.
* Možné také na MDF zpomalujíci hoření. Cena a dodací termín na ověření

Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky
Zákaznický servis: T 596 223 470 E objednavky@demos-trade.com

