
PVC PANELE

PVC stropno stenske panele so idealna rešitev za polaganje v
kopalnicah, kuhinjah, kleteh, garažah, spalnicah, poslovnih prostorih,
hotelih, montažnih hišah, gostinskih lokalih, kamp prikolicah...
Posebna vrsta odporna na UV žarke se uporablja za oblaganje fasad,
posebno pa še napuščev streh, vrtnih paviljonov, dekoracij na fasadi...

Lastnosti PVC panel :
- vodoodporne (idealno za oblaganje kadi in vseh visoko vlažnih prostorov) - se ne napihujejo
- trdne (narejene iz visokokvalitetnega PVC) - se ne zvijajo
- hitra in enostavna montaža (ne potrebujete posebnih orodij)
- stabilne na obstojnost barv oz. izbledelost
- lahke (1,4-2,3 Kg/qm)
- enostavno vzdrževanje (čisti se z vsemi čistili, ki so brez klora ali agresivnih snovi)
- ne trohnijo, se ne razslojujejo, ne pokajo in jih ne napada lesni črv
- ni potrebno barvati
- dolga življenska doba
- material sam ne gori in je reciklažen, kar je velika prednost pred lesenimi panelami
- cenejša izvedba obložitve sten in stropov v primerjavi s keramiko ali kamnom

Posebne lastnosti naših panel :
- vse panele so testirane na širjenje ognja po ASTM E 84 metodi Class I izpod 25
- klik sistem omogoča tesno prilagajanje panel med seboj 
- velik izbor dodatnih zaključnih profilov po klik sistemu
- izbirate lahko med 10cm in 25cm širine; debelina je 1 cm
- standarna dolžina 2,6/2,7m. Možno je naročiti do max.dolžine 6m.
- površina je premazana s posebnimi barvami, ki napravijo nesvetleč-nebleščeč izgled

ZUNANJE PANELE
so dodatno ojačane s titan-oksidom, ki naredi PVC panele UV obstojne in hkrati bolj trdne.
Nudimo modele BASIC bele barve v dolžini 2,7m in 4.0 m :

- Extra-Clading 10cm
Čelni zaključek špirovcev
dolžina 4m, višina : -17,5cm
                                 -20 cm



NOTRANJE PANELE
so dobavljive kot MONOPANEL (zlagajo se po klik sistemu ena do druge brez vmesne fuge) ali
kot V-PANEL (na stiku je vidna fuga v obliki črke V). 

V-PANEL 25cm, dolžina 2,6m 
barvna serija, kjer je vidna vmesna V fuga

ULIANO MONOPANEL 25cm, dolžina 2,6m
barvna serija brez vmesne fuge

Zaključni profili za PVC panele :

Zaključni Multifunkcijski Vmesni H Kotni Univerzalni vogalnik

BASIC (bele barve) dolžina 2,6m
- V-panel bel lakiran 25cm
- Monopanel bel lakiran 25cm

 sivi hrast

ULIANO siva ULIANO bež
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