Kuidas osta Profiline™
alumiiniumist ripplage

Profiline™ alumiiniumist ripplae
hooldusest

1. Enne ostmist mõõda ruumi kõik seinad ja selgita vajalik
riputuskõrgus.

Üldjuhul piisab lae puhastamiseks selle sooja veega pesemisest. Vette võid lisada nõudepesuvahendit.

2. Vali sobiv paneelitüüp:

Ära kasuta puhastamiseks tugevaid happeid, aluseid (nt sooda) või lahusteid.

• kui erinõudeid ei ole, siis vali selline lagi, mis kõige
enam meeldib
• kui soovid visuaalselt ühtlast lage, siis vali K-paneel
• hea ventileeritavuse tagamiseks vali vahedega
U-paneel
• et lagi oleks hõlpsamini avatav, vali U-, K- või
KL-paneel
• parema helineelduvuse saavutamiseks vali perforeeritud (ja akustilise kangaga) paneelid
3. Vali sobiv ääreliist:
• kui erinõudeid pole, vali tavaline L-servaliist
• kui seinad on veidi kõverad, vali LL-servaliist
• kui soovid, et lagi ei ulatuks seinani, vali J-kujuline
servaliist.
• L- ja J-servaliistu puhul arvestatakse, et paneelid
oleksid ruumi mõõdust 1 – 1,5 cm lühemad, LL-liistu
puhul aga ruumi mõõdust 2–3 cm lühemad.
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Ära kasuta paneeli pinda kraapivaid puhastusvahendeid.

KKK – korduma kippuvad
küsimused
1. Kas Profiline™ alumiiniumist ripplage võib paigaldada ka
riputiteta? Pole soovitav. See on siiski võimalik, kui paneelid on lühikesed (ruum on kitsam kui 1,2 meetrit) ja paneelid
toetuvad L- või LL-ääreliistule. Vt ka punkt 3.
2. Kas Profiline™ alumiiniumist ripplage võib paigaldada ka
riputite ja kandurita? Pole soovitav. See on siiski võimalik,
kuid lisaks sellele, et ruum peab olema kitsas (vt eelmine
punkt), seavad piirangu paneelide vahed. Kuna vahede laiuse fikseerib just kandur, siis kandurit kasutamata saab paneele asetada vaid teineteise kõrvale.
3. Mis on väikseim võimalik vahe alus- ja ripplae vahel? 4 cm,
sel juhul kinnitatakse kandur otse vastu aluslage ja ääreliistu
kasutada ei saa. Riputitega riputades on väikseim vahe 15
cm.
4. Kas on võimalik osta ka rohelist, sinist, punast vms lage?
Jah, laepaneele on võimalik värvida kõikides toonides. Huvi
korral küsi lisa.
5. Kas Profiline™ alumiiniumpaneele on võimalik panna ka
seina? On võimalik. Laepaneele saab paigaldada ka eritasapinnalise lae astmekohtadele ja kaarjatele pindadele.
6. Miks müüakse Profiline™ paneele 6-meetri kaupa? Tehase standard on 6 m. See pikkus on osutunud kõige praktilisemaks. Vajaduse ja piisavalt suure tellimuse korral on võimalik
toota ka standardist erineva pikkusega paneele.
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Profiline™ alumiiniumist
ripplagi on…
soodne, sest ei vaja lisaviimistlust. See on lihtne võimalus
katta lae alla jäävad torud, juhtmed ja lae konarused, andes
ruumile puhta ja värske ilme.

ühiskondlikesse ruumidesse, kus on vajalik lae pikk kasutusiga – bürood, koridorid, kaubanduspinnad, spordisaalid;
efektset sisekujunduslikku lahendust nõudvatesse ruumidesse – kasiinod, fuajeed, esindusruumid, restoranid, baarid, klubid.
K-paneel

KL-paneel

U-paneel

UP-paneel

vastupidav – see on täiesti niiskuskindel, hõlpsasti puhastatav, ei roosteta, ei põle ega erita tolmu. See lagi säilib muutumatuna aastaid.
lihtne – paigaldamisega saab hakkama iga ettevõtlik inimene.

Eestis valmistatud toode. Profiline alumiiniumlagi on loodussäästlik, tervisele täiesti ohutu ja tulepüsiv materjal, mis
vastab Euroopa Liidus kehtivale standardile EN 13964:2004.
Tootele on väljastatud CE-sertifikaat mis lubab selle kasutamist ka kõrgendatud tuleohutusnõuetega ruumides ja hoonetes.

Millistesse ruumidesse
Profiline™ alumiiniumist
ripplaed sobivad
niisketesse ruumidesse – vannitoad, WC-d, köögid, riietusruumid, basseiniruumid;
sagedast puhastamist vajavatesse ruumidesse – pesuruumid, sahvrid, toitlustusasutused;
kõrgete hügieeninõuetega ruumidesse – toiduainetööstus,
haiglad, polikliinikud, laborid;
välitingimustesse – varikatused, tamburid, tuulekojad;

Valgustite ja ventilatsiooniplafoonide avad lõika paneelidesse vastavalt vajadusele. Kui ava läbimõõt on paneeli
laiusest suurem ja paneel tuleb tervenisti läbi lõigata, on
soovitav paigaldada mõlemale poole ava kanduri tükid.
K- ja KL-paneelide
paigaldusjoonis
max 1200 mm

ilus – lisaks tavapärasele valgele laele on valikus ka alumiiniumi tooni hallid, kuldsed ja hõbedased peegelpinnad ning
perforeeritud laepaneelid.
terviklik süsteem, mille juurde kuuluvad peale laepaneelide
ka vajalikud kandeliistud, ääre- ja otsaliistud ning riputusdetailid.

Kui ruumi laius ei jagu täisarvu paneelidega, siis tuleb äärmine paneel pikisuunas kitsamaks teha. Kõige parem on
paneel pikisuunas üles pöörata. Paneeli pikuti painutamine
õnnestub, kui piki murdejoont tõmmata tugeva terariistaga
ette jälg. Kui ruumi pikkus on üle 6 meetri, siis saad jätkata
paneele paneeli jätkude abil.
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Väike paigaldusjuhis Profiline™
alumiiniumist ripplae
paigaldajale
Märgi seinale ripplae kõrgus ja kinnita sinna sobivasse mõõtu lõigatud ääreliistud. Kasuta seina materjaliga sobivaid kinnitusvahendeid.
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Nüüd märgi aluslakke ripplae paneelide suunaga risti paralleelsed jooned. Joonte omavaheline kaugus võib olla kuni
120 cm ning äärmised jooned ei tohi olla seinast kaugemal
kui 20 cm. Joontele kanna riputite asukohad: kaugus üksteisest 120 cm ning äärmised mitte kaugemal seinast kui 20
cm. Märgitud kohtadesse kinnitata riputid. Kasuta selleks
aluslae materjalile sobivaid kinnitusvahendeid.
Nüüd paigalda riputitele kandurid, pannes riputuskonksud
kanduri seljal olevast avast läbi. Et kandur püsiks riputil,
painuta konksu otsad näpitstangide abil tagasi. Reguleeri
kandurite asetust riputusvedrude abil, et need oleksid tasapinnas ja paralleelsed. Kanduri alumine serv peab asetsema
ääreliistust laepaneeli kõrguse võrra kõrgemal. Vajadusel jätka kandureid spetsiaalsete kanduri jätkutükkide abil.
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Laepaneel kinnita esmalt ühte serva pidi kanduri klambrile,
seejärel painuta kahe käega ka teine serv klambrile.
NB! Suru keel välja, see
ﬁkseerib paneeli asendi

