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INSTRUKCJA MONTAŻU 
PANELI ŚCIENNYCH SCHNELL 

 
Czynności montażowe:  
Rozpakować panele zwracając uwagę przy rozcinaniu, by nie uszkodzić powierzchni wykończeniowej elementów. 
Przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z instrukcjami, opisem produktu, sprawdzić wszystkie elementy 
pod kątem występowania wad ilościowych i jakościowych, uszkodzeń mechanicznych, zgodności z zamówieniem. 
Zamontowane elementy z widocznymi wadami nie podlegają reklamacji. Montować należy wyroby gotowe 
ostatecznie wykończone powłokami finalnymi zgodnie z zamówieniem. 
Uwaga! W przypadku stwierdzenia niezgodności należy odstąpić od montażu celem wyjaśnienia. 
 
1. Przygotowanie pomieszczenia do montażu paneli: 

a) Pomieszczenie, w którym chcemy przeprowadzić montaż powinno być suche, dobrze wentylowane. 
W trakcie montażu powinny panować optymalne warunki: optymalna wilgotność powietrza na poziomie  
40-60% oraz temperatura 18-20◦C. Warunki takie powinny być utrzymane również po dokonaniu montażu. 
Powierzchnie ścian i podłóg powinny być wykończone „na gotowo” (zakończone tynkowanie, gipsowanie, 
malowanie, tapetowanie, wylewanie posadzek, układanie podłogi itp.) 

 
2. Wykaz elementów i akcesoriów niezbędnych do montażu: 

a) Panele ścienne 
b) Łaty drewniane tworzące stelaż dla paneli 
c) Klipsy do mocowania paneli 
d) Wkręty do mocowania klipsów 
e) Listwy wykończeniowe 
f) Miara 
g) Ekierka 
h) Piła do cięcia drewna 
i) Młotek 
j) Wiertarka 
k) Wkrętak 
l) Poziomnica 

 
3. Montaż: 

b) Powierzchnia, na której zostanie wykonany montaż paneli powinna być sucha i prosta. Potrzebne jest 
wykonanie szkieletu z łat drewnianych – drewnianego stelaża, który będzie stanowić podkonstrukcję – bazę 
do zamocowania paneli. 

c) Do stelaża należy zamontować metalowe klipsy, a następnie wpiąć w nie pierwszy panel. Z pozostałymi 
panelami postępujemy analogicznie. 

d) Panele montowane są na dwa sposoby: montaż z piórem i montaż bez pióra. W przypadku łączenia na pióro 
panele są tak skonstruowane, że posiadają wpust na obce pióro. Wówczas  w łączenia powstałe między 
panelami możemy użyć pióra dołączanego do zestawu jako dekoracyjny element wykończenia. 
W przypadku montażu bez pióra panele mają specjalny kształt pióro-wpust i montuje się je bez 
dodatkowego elementu. 

 

 

 

 

 

Rysunek 1 Rysunek 2 
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Panele można montować układzie poziomym (rys.1) lub pionowym (rys.2). Co do zasady montażu postępujemy w ten 
sam sposób. 

 
4. Warunki konserwacji: 

 
 Powstałe zabrudzenia należy usunąć za pomocą wilgotnej szmatki. 
 Do konserwacji należy używać środków przeznaczonych do stosowania w  gospodarstwie domowym. 

 
Uwaga! Panele ścienne przeznaczone są do montażu wewnątrz lokali. Montażu paneli ściennych nie zaleca się przy 
grzejnikach czy innych źródłach ciepła. Panele ścienne nie nadają się do pomieszczeń, w których poziom wilgotności 
przekracza 60%, zatem nie zaleca się ich montażu w toaletach, pralniach czy łazienkach itp. 
 
 

 


