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Wybór paneli

Sposoby układania paneli

Do wyrobu boazerii używane są różne gatunki drewna, np. sosna, 
świerk, dąb. 

Pa ne le la mi no wa ne są pro duk ta mi no wej ge ne ra cji. Wy twa rza ne 
są naj czę ściej z pły ty MDF (pły ta pil śnio wa śred niej twar do ści) 
okle ja nej z wierz chu fo lią z two rzy wa sztucz ne go imi tu ją cą drew
no. Pro du ko wa ne są w wie lu ko lo rach i wzo rach, a ich za le tą jest 
to, że nie wy ma ga ją la kie ro wa nia ani ma lo wa nia. 

Spo sób uło że nia pa ne li za le ży od 
upodo bań użyt kow ni ka. Pa ne le moż
na ukła dać na ścia nach, su fi cie, na 
pod da szu  na po chy łych frag men tach 
po ła ci da chu.

• Na połaci dachu  
zaleca się układanie 
paneli poziomo. 
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Układ poziomy

Lamperia Układ pionowy 

Układ ukośny



• Pa ne le po win ny być prze
nie sio ne do po miesz cze nia, 
w któ rym bę dą ukła da ne, na 
48 go dzin przed roz po czę
ciem pra cy. 

• Przed roz po czę ciem 
ukła da nia pa ne li, na le ży 
wy mon to wać ze ścian 
gniazd ka i wy łącz ni ki.
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Mo co wa nie li stew

Pa ne le mo cu je się do li stew (łat); ich po ło że nie moż na wy zna czyć 
sznu rem mier ni czym:

1. Roz staw mię dzy li stwa mi po wi nien wy no sić 4060 cm. 

2. Mię dzy jed ną li stwą a dru gą na le ży po zo sta wić wol ne prze
strze nie, aby za pew nić cyr ku la cję po wie trza mię dzy pa ne la mi 
a ścia ną. 

3. Ukła dać li stwy wo kół drzwi i okien.

4. Ostat nie li stwy – przy su fi cie i pod ło dze – po win ny być od su
nię te od kra wę dzi, aby uła twić mo co wa nie pa ne li.

5 Pod li stwy za mo co wa ne tuż nad pod ło gą wło żyć pod kład ki, 
umoż li wia ją ce przy bi cie de sek pod ło go wych. 

Układanie



Je że li pod ło że jest do sta
tecz nie wy rów na ne,  li stwy 
moż na mo co wać bez po
śred nio do nie go. 

Za wsze na le ży spraw dzić, 
czy za cho wa no pion ścia ny 
(uży wa jąc po ziom ni cy lub 
pio nu). Ewen tu al ne nie rów
no ści pod ło ża ni we lu je się 
za po mo cą drew nia nych 
koł ków, któ re umiesz cza 
się pod li stwą przed za mo
co wa niem.

Ściana

poziomnica strug

pion

piła płatnica

wyciskacz do kleju

pilnik
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Łą cze nie pa ne li

Pierw szy pa nel słu ży za punkt orien ta cyj ny przy ukła da niu wszyst
kich na stęp nych. Od pra wi dło we go za mo co wa nia pierw sze go 
ele men tu za le ży uło że nie ca łej po wierzch ni. 

Za czy nać pra cę w ro gu po miesz cze nia. Uży wa jąc po ziom ni cy 
lub pio nu spraw dzić, czy pod ło że jest rów ne. 

Po do tar ciu do dru gie go ro gu po miesz cze nia, przy ciąć ko lej ny 
ele ment do wy ma ga nej sze ro ko ści, odej mu jąc oko ło 5 mm, by 
do kład nie go za kli no wać. 

• Przed za mo co wa niem każ de go ko lej ne go pa ne la, upew nić 
się, czy na ca łej dłu go ści do brze przy le ga do po przed nie go.
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Przybijanie

Do przy bi ja nia pa ne li z drew na na le ży uży wać gwoździ bez 
łbów, któ re umiesz cza się w row kach (wpu stach) za po mo cą 
do bi ja ka do gwoździ. 

Mo co wa nie zszyw ka mi pa ne li la mi no wa nych

W gór nej czę ści każ dej li stwy umie ścić kla mer kę, któ rą wpi na się 
we wpust ele men tu. 
Kla mer ki za opa trzo ne są w spe cjal ne otwo ry, umoż li wia ją ce przy
bi cie lub za mo co wa nie zszyw  ka mi do li stwy.
Ko lej ne de ski mo co wać w ten sam spo sób.

wkrętak

dobijak do gwoździ

młotek

klamerki

zszywacz
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Mo co wa nie



Wy koń cze nie po ło żo nej po wierzch ni z pa ne li

W ro gach po miesz cze nia przy bić lub przykleić li stwy wy koń cze
nio we.
Na roż ni ki osło nić li stwa mi kry ją cy mi.
Kra wę dzie wo kół okien i drzwi osło nić li stwa mi kry ją cy mi, przy ci
na ny mi pod ką tem.
Za mo co wać li stwy przy po dło go we i li stwy pod su fi tem.

La kie ro wa nie i ma lo wa nie

Pa ne le z drew na po win ny być po ma lo wa ne przed po ło że niem. 
Je że li jed nak nie zro bio no te go wcze śniej, po za koń cze niu ukła da nia 
trze ba od  cze kać 48 go dzin, za nim na ło ży się la kier. 

Ele men ty te moż na też po kry wać pre pa ra ta mi za po bie ga ją cy mi 
po wsta wa niu plam. Za miast la kie rów lub farb moż na użyć wo sku, 
któ ry kon ser wu je drew no, na da jąc mu przy jem ny „sa ty no wy” 
wy gląd.

Gniazd ka i wy łącz ni ki

W cza sie mon ta żu li stew na le ży 
wy ty czyć miej sca prze ło że nia 
osłon i ka bli, po trzeb nych do 
przy łą cze nia wy łącz ni ków, 
gniaz dek, te le fo nu i te le wi zo ra. 
Moż na wy brać obu do wy któ re na kła da się bez po śred nio na pa nel, 
lub obu do wy wpusz cza ne w otwo ry w pod ło żu, wy ko na ne wier
tar ką wy po sa żo ną w otwor ni cę.

wiertarka
z otwornicą
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Wy koń cze nia

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




