
Panele tapicerowane 



INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRODUKTU I MONTAŻU

• Panele tapicerowane należy montować na klej lub na taśmę rzepową.

• Nie montować paneli na ścianie pokrytej tapetą, betonem architektonicznym czy tynkiem

strukturalnym, ściana powinna być gładka, niesypiąca się i zapewniająca odpowiednią

adhezję.

• Produkt przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań wewnętrznych; nie powinien być

montowany w wilgotnych pomieszczeniach takich jak kuchnia czy łazienka.

• Po rozpakowaniu należy sprawdzić każdy panel pod względem jakościowym (uszkodzeń

tkaniny, wyraźnych różnic koloru).

• Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego

wyeliminowania.

• Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej

  w katalogu.

• Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.

• Przy zahaczeniu istnieje możliwość wyciągnięcia przędzy.

PIELĘGNACJA I USUWANIE ZABRUDZEŃ

• Od czasu do czasu oczyścić powierzchnię za pomocą łagodnych środków do pielęgnacji

tapicerki oraz odkurzacza z nakładką z miękkim włosem.

• Plamy powierzchniowe usuwać za pomocą wilgotnej gąbki z rozcieńczonym łagodnym

detergentem.

• Intensywne szorowanie i użycie silnych środków czyszczących takich, jak wybielacze lub

proszki do prania może zniszczyć powierzchnię panelu lub odbarwić panel.

• Nie prać na mokro, nie prasować, nie wybielać.



Montaż na klej

Tak przygotowany panel
przyłóż w wyznaczonym
miejscu rozpoczynając
wyklejanie schematu.

Nałóż punktowo klej Vilo 
na tył panelu – na środku 
oraz w narożnikach.

Kontynuuj wyklejanie
układając panele zgodnie
z wybranym schematem.

 Przed montażem oczyść
ścianę z zabrudzeń,
np. szmatką nasączoną
środkiem czyszczącym
na bazie alkoholu.

 
Ułóż panele na podłodze
zgodnie z wybranym
schematem.

Korzystając z poziomicy
narysuj linię pionową 
i poziomą. Pamiętaj, aby linie
nie wychodziły poza obszar
pola montażowego.

Dociskaj każdy panel do
ściany. Pamiętaj, że masz
ograniczony (wiązaniem kleju)
czas pozwalający na
korektę ułożenia.

 Użyj dedykowanego kleju Vilo
i ciesz się szybką zmianą.



Montaż na rzep

 

Potnij taśmę rzepową 
na paski o dł. 5-6 cm. 
Złącz obie części taśmy, 
zdejmij folię ochronną
z jednej strony taśmę i przyklej
do tylnej części panelu.

Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi
na opakowaniu taśmy. 

Zdejmij folię ochronną
z zewnętrznej strony taśmy.

Tak przygotowany panel
przyłóż w wyznaczonym
miejscu rozpoczynając
wyklejanie schematu.

Przyklej panele do ściany
w wyznaczonym miejscu.
Dociskaj każdy panel
do ściany.

 Przed montażem oczyść
ścianę z zabrudzeń,
np. szmatką nasączoną
środkiem czyszczącym
na bazie alkoholu.

 
Ułóż panele na podłodze
zgodnie z wybranym
schematem.

Korzystając z poziomicy
narysuj linię pionową 
i poziomą. Pamiętaj, aby linie
nie wychodziły poza obszar
pola montażowego.

Masz wątpliwości?

Zajrzyj na stronę www.vilohome.com. 

Znajdziesz tam film z montażu naszych paneli.

Masz wątpliwości?
Nie jesteś pewien, jak zamontować panele tapicerowane?
Zajrzyj na stronę www.vilohome.com. Znajdziesz tam film z montażu naszych paneli.
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