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HORIZON DESIGN PANEL
5 FARGER
PLATETYKKELSE 10MM
SPILETYKKELSE 10MM
15 SPILER! PR 65CM BREDDE
Panelen kan bestilles med startside og avslutningsside ( A-C)
Senge gavler Høyder 120cm-150cm FOR SELVMONTERING
Paneler
Høyder 120cm-150cm-240cm-300cm
Kan også mot ett lite tillegg bestilles med måltilpasset høyder
Spilene dekker 81,5,% av paneles bredde. 15 spiler pr 60cm
Spilens bredde 36mm. Åpning mellom spiler 8mm

Oppmåling av vegg
Mål veggens lengde, divider med 21,7. Avrund opp til nærmeste hele tall.
Exempel: veggens bredde250cm/21,7=11,52 som avrundes til 12.
Dette er antall paneler du trenger

ZENIT - STELLA
STELLA 5 FARGER
ZENIT 3 FARGER
PANEL MÅL: LENGDE 200CM X BREDDE21,7CM X1,1CM TYKKELSE
5 PANELER I PAKKEN. =2,17m2

Oppmåling av vegg
Veggens lengde x takhøyde
Exempel: 320 lengdecmx 240cm takhøyde =7,68m2
FORBRUK BLIR 4 pakker = 4x2,17= 8,68m2
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BOTANIKK
Panel av tre, har naturlige variasjoner i trevirkets mønster og farger. Kjernen i trestokken kan være
mørkere, enn sidene. Tre er som mennesker. Oppvekstsvilkår, som hvor på kloden man vokser opp, hva
næring man har tilgang til, varme, kulde. Alt dette gjør at et tre eller menneske aldri er helt like i form og
farge.
Slik er det heldigvis at naturens variasjoner, har sin egen karakter og sjarm.
FØR MONTERING
Åpne pakkene 3-4 dager for montering. Viktig at luftfuktigheten stabiliseres.
Se over panel før montering på vegg, slik at de er feilfrie før de settes opp. En oppsatt panel er en
godkjent panel. Grovsorter gjerne panelplatene, slik at det blir harmoni i utseendet når de kommer opp
på veggen. Prøv å få mest mulig likt utseende på panel som skjøtes.
Når bord skal monteres over hverandre, er det viktig at skjøtene ikke settes rett over hverandre.
Panel skal kuttes med baksiden opp, bruk også tape over kutt stedet. Dette for å minimere flising.
1.ALTERNATIVER FOR MONTERING PÅ TREVEGGER ELLER SPONPLATER
Sorte skruer, følger alltid med som standard til våre paneler.
2.MONTERINGSLIM
Link til monteringsvideo
3.«BORELÅS» TIL SENGEGAVLER
DUAL LOCk: link til Monterings video
4.VED MONTERING PÅ LEKTER
LEKTERAVSTAND SKAL VÆRE 60CM PÅ VEGG OG 40 CM I TAK SENTER TIL SENTER
Lekter størrelse minimum 23x48mm
TRESKRUER se 1
SPIKERPISTOL link til monteringsvideo

TIPS: For å unngå hammermerker på det nye, flotte panelet, kan du bruke en bit av
panelet som slagkloss ved sammenføyning. Trekk aldri i panelene for å fylle
veggbredden.

FØRSTE BORD
Begynn med å vatre opp den første panelen.
Modellene Stella og Zenit, starter med nota nedover. Panelene bør gå
sånn noenlunde opp i høyde og bredde. Du bør ikke starte med et helt
panelbord, for så å avslutte med en tynn flis.
AVSLUTNING MOT TAK

Ved avslutning mot taket er det sannsynlig at det siste bordet må splittes. Det vil
naturlig bli en glipe (som taklisten skjuler), når den siste panelen skal vippes på plass.

