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 Panele Lamelowe HERO 

 

1. KONSTRUKCJA i WYPOSAŻENIE 
 

• Panele lamelowe HERO wykonane są z MDF 
• Występują w dwóch wersjach – jako panel startowy oraz panel rozszerzeniowy 
• Zarówno panel startowy jak i rozszerzeniowy składają się z dwóch elementów: płyty 

bazowej oraz lameli. Każdy z tych elementów można zamówić w innej kolorystyce. 

Na cenę wpływa wybór koloru lameli. 
• Płyta bazowa zbudowana jest z MDF o grubości 16 mm. 
• Lamele montowane w płycie bazowej występują w różnych rozmiarach i kształtach, 

w zależności od wybranego typu Paneli Lamelowych HERO. 
• Panel startowy montowany jest jako pierwszy element ściany dekoracyjnej. 

Zbudowany jest z płyty bazowej i 5 lameli, z czego skrajna lamela jest 
demontowana na potrzeby założenia jej w ostatnim panelu rozszerzeniowym jako 
zakończenie dekoracji. 

• Panel rozszerzeniowy zapewnia możliwość powielania dekoracji co 22cm. 
Zbudowany jest z płyty bazowej i 4 lameli. Panele można docinać na wymiar w 
sposób, zapewniający możliwośc montażu lameli skrajnej z panelu startowego. 

• W opakowaniu z lamelami dołączamy gratis okleinę z klejem, dającą możliwośc 
ładnego wykończenia lameli np. wokół wycięcia pod gniazda elektryczne. 

 

2. DOSTĘPNE ROZMIARY 
 

• Panele lamelowe HERO są produkowane na długość 2750 mm. 
• Panel startowy ma szer. 242 mm 
• Panel rozszerzeniowy ma szer. 220 mm. 
• Zamawiając wymaganą liczbę paneli, należy uwzględnić panel startowy oraz 

wielokrotność paneli rozszerzeniowych. 
• Lamele można docinać z długości na dowolny wymiar. 

 

3. MONTAŻ 
 

• Montaż odbywa się za pomocą kleju montażowego i kołków szybkiego montażu w 
szczelinach pod listwami lameli. 



 

4. KOLORYSTYKA 
 

• Panele lamelowe HERO występują w szerokiej gamie kolorystycznej. Można łączyć 
ze sobą różny kolor płyty bazowej i lameli. Można również zamawiać wersję 
ujednoliconą. 

 

5. PAKOWANIE 
 

• Panele lamelowe HERO pakowane są w karton, po 2 szt. paneli w opakowaniu. 
• Wymiar opakowania: 8 cm x 27 cm x 280 cm. 
• Waga opakowania uzależniona jest od zawartości: 

o - 27 kg w przypadku, gdy w opakowaniu znajduje się jeden panel startowy 
(14,5 kg) i jeden panel rozszerzeniowy (12,5 kg) 

o - 25 kg w przypadku, gdy w opakowaniu znajdują się dwa panele 
rozszerzeniowe 

• koszt wysyłki kurierem lameli (1 karton, 2 szt. paneli w opakowaniu): 139 zł netto 

 

6. MAGAZYNOWANIE 

 

• Panele lamelowe HERO należy magazynować w ułożeniu na płasko, na równej 
powierzchni, w suchych i chłodnych warunkach, w wilgotności 40-60%. 

• Produktów z MDF nie można narażać na działanie wysokich temperatur, wilgoci czy 
bezpośredni kontakt z wodą. 

 

7. CZYSZCZENIE 
 

• W razie konieczności przetrzeć lekko zwilżoną miękką szmatką. 
• Zaleca się stosowanie preparatu do czyszczenia i konserwacji Vivento Cleaner 

 

8. MATERIAŁY PROMOCYJNE 

• Zainteresowanym partnerom nieodpłatnie przekażemy próbniki w formacie 22cm x 
22cm. 

Dyrektor Handlowy  

Marcin Tatar  

  


