Kā iegādāties Profiline™ iekārtos
alumīnija griestus

Par Profiline™ iekārto alumīnija
griestu apkopi

1. Pirms iegādes izmēriet visas telpas sienas un noskaidrojiet nepieciešamo iekāršanas augstumu.

Vispārīgā gadījumā, lai notīrītu griestus, pietiek nomazgāt
tos ar siltu ūdeni.

2. Izvēlieties piemērotu paneļa tipu:

Ūdenim var pievienot trauku mazgājamo līdzekli.

• ja īpašu prasību nav, izvēlieties tādus griestus, kas
jums patīk vislabāk
• ja vēlaties vizuāli viengabalainus griestus, izvēlieties
vali K paneli
• lai nodrošinātu labu ventilāciju, izvēlieties U paneli
ar atstarpēm
• lai griesti būtu vienkāršāk atverami, izvēlieties U, K
vai KL paneli
• lai nodrošinātu labāku skaņas absorbciju, izvēlieties
perforētus (un ar akustisku audumu apdarinātus)
paneļus
3. Izvēlieties piemērotu apmalojuma līsti:
• ja īpašu prasību nav, izvēlieties parastu L apmalojuma līsti
• ja sienas ir nedaudz šķības, izvēlieties LL apmalojuma līsti
• ja vēlaties, lai griesti nesniegtos līdz sienai, izvēlieties J veida apmalojuma līsti.
• L un J veida apmalojuma līstes gadījumā ņemiet vērā, ka
paneļiem jābūt 1 – 1,5 cm īsākiem par telpas izmēru, LL
līstes gadījumā 2–3 cm īsākiem par telpas izmēru.
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Nelietojiet tīrīšanai spēcīgas skābes, sārmus (piem., sodu)
vai šķīdinātājus.
Nelieto paneļa virsmu skrāpējošus tīrīšanas līdzekļus.

FAQ – biežāk uzdotie jautājumi
1. Vai Profi line™ iekārtos alumīnija griestus var uzstādīt arī
bez kronšteiniem iekāršanai? Nav ieteicams. Tomēr tas ir
iespējams, ja paneļi ir īsi (telpa ir šaurāka par 1,2 metriem)
un paneļi balstās uz L vai LL apmalojuma līstes. Sk. arī 3.
punktu.
2. Vai Profi line™ iekārtos alumīnija griestus var uzstādīt arī
bez kronšteiniem iekāršanai un turētājiem? Nav ieteicams.
Tomēr tas ir iespējams, taču papildus tam, ka telpai jābūt
šaurai (sk. iepriekšējo punktu), ierobežojumus nosaka arī
paneļu atstarpes. Tā kā atstarpju platumu fiksē tieši turētājs, ja tas netiek lietots, paneļus uzstādīt tikai vienu otram
blakus.
3. Kāds ir mazākais iespējamais attālums starp griestiem
un iekārtajiem griestiem? 4 cm, šādā gadījumā turētājs tiek
piestiprināts tieši pie griestiem un malas līsti nevar izmantot. Iekarot griestus iekāršanas kronšteinos, minimālais attālums ir 15 cm.
4. Vai ir iespējams iegādāties arī zaļus, zilus, sarkanus u.c
griestus? Jā, griestu paneļus ir iespējams krāsot visos toņos. Intereses gadījumā vaicājiet papildinformāciju.
5. Vai Profi line™ alumīnija paneļus ir iespējams uzstādīt arī
pie sienām? Ir iespējams. Griestu paneļus var uzstādīt arī
dažādu līmeņu griestu pakāpju maiņas vietās un uz izliektām virsmām.
6. Kāpēc Profi line™ paneļi tiek tirgoti pa 6 metriem? Rūpnīcas standarts ir 6 m. Šis garums ir izrādījies vispraktiskākais. Vajadzības un pietiekami liela pasūtījuma gadījumā
iespējams ražot arī no standarta atšķirīga garuma paneļus.
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Profiline™ alumīnija iekārtie
griesti ir…

telpās, kurās nepieciešams efektīvs interjera risinājums –
kazino, foajē, reprezentabli restorāni, bāri, klubi.
K panelis

KL panelis

izdevīgi, jo tiem nav nepieciešama papildu apdare. Tā ir
vienkārša iespēja pārklāt pie grieztiem esošās caurules, vadus un griestu nelīdzenumu, piešķirot telpām tīru un svaigu
izskatu.
izturīgi – tie ir pilnībā mitrumizturīgi, viegli tīrāmi, nerūsē,
nedeg un nerada putekļus. Šādi griesti saglabājas nemainīgi
gadiem.

U panelis

UP panelis

veiksmīga, ja locījuma līniju iezīmē ar asu priekšmetu. Ja
telpas garums pārsniedz 6 metrus, varat pagarināt paneļus
ar paneļu pagarinājuma gabaliem.
Apgaismes ķermeņu un ventilācijas plafonu atveres iegrieziet paneļus pēc vajadzības. Ja atveres diametrs ir lielāks
par paneļa platumu un panelis pilnībā jāpārgriež, abās atveres pusēs ieteicams uzstādīt turētāja gabalus.
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vienkārši – uzstādīšanu var veikt jebkurš uzņēmīgs cilvēks.
skaisti – papildus parastajiem baltajiem griestiem klāstā ietilpst arī alumīnija pelēkas, zeltainas un sudrabainas spoguļvirsmas, kā arī perforēti griestu paneļi.
pilna sistēma, kurā līdztekus griestu paneļiem ietilpst arī nepieciešamās nesošās līstes, malu un gala līstes un detaļas
iekāršanai.
Igaunijā izgatavots izstrādājums. Profiline alumīnija griesti
ir draudzīgi dabai, pilnībā nekaitīgi veselībai un izgatavoti no
ugunsizturīga materiāla, kas atbilst Eiropas Savienībā spēkā
esošajam standartam EN 13964:2004.
Izstrādājumam ir izsniegts CE sertifikāts, kas atļauj tā lietošanu arī telpās un ēkās ar paaugstinātām ugunsdrošības
prasībām.

Kādām telpām ir piemēroti
Profiline™ iekārtie alumīnija
griesti
mitrās telpās – vannas istabas, WC, virtuves, ģērbtuves,
baseinu telpas;
bieži tīrāmās telpās – mazgāšanās telpas, pieliekamie, ēdināšanas iestādes;
telpās ar augstām higiēnas prasībām – pārtikas rūpniecība,
slimnīcas, poliklīnikas, laboratorijas;
ārpus telpām – nojumes, tamburi, vējtveri;
sabiedriskās telpās, kurās nepieciešams ilgs griestu kalpošanas laiks – biroji, koridori, tirdzniecības platības, sporta
zāles;

Maza Profiline™ iekārto
alumīnija griestu uzstādīšanas
instrukcija
Atzīmējiet uz sienas iekārto griestu augstumu un piestipriniet pie tām piemērota garuma apmalojuma līstes. Lietojiet
sienas materiālam piemērotus stiprinājuma līdzekļus.
Tagad atzīmējiet uz griestiem paralēlas līnijas perpendikulāri iekārto griestu paneļu virzienam. Līniju savstarpējais attālums var būt līdz 120 cm un malējās līnijas nedrīkst atrasties
tālāk kā 20 cm attālumā no sienas. Uz līnijām atzīmējiet
iekāršanas kronšteinu atrašanās vietas: savstarpējam attālumam jābūt 120 cm un malējie kronšteini nedrīkst atrasties
tālāk par 20 cm no sienas. Atzīmētajās vietās piestipriniet
iekāršanas kronšteinus. Šim mērķim lietojiet griestu materiālam piemērotus stiprinājuma līdzekļus.
Tagad uzstādiet pie iekāršanas kronšteiniem turētājus, ievietojot iekāršanas āķus turētāja muguriņā esošajās atverēs.
Lai turētājs turētos uz iekāršanas kronšteina, ar plakanknaiblēm izlieciet āķa galus uz aizmuguri. Ar piekarināšanas
atsperēm noregulējiet turētāju izvietojumu tā, lai tie būtu
nolīmeņoti un paralēli. Turētāja apakšmalai jāatrodas par
griestu paneļa biezumu augstāk par apmalojuma līsti. Vajadzības gadījumā pagariniet turētājus ar speciāliem turētāju
pagarināšanas gabaliem.
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NB! Lokšņu turētājs
ļauj uzstādīt iekārtos
griestus atbilstoši
vēlamajam
rādiusam.

U paneļa
uzstādīšanās rasējums
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UP paneļa
uzstādīšanās
rasējums

Griestu paneļus vispirms piestipriniet pie vienas puses turētāja skavas, pēc tam ar divām rokām ielokiet skavā arī otru
paneļa malu.
Ja telpas platums nedalās ar pilnu paneļu skaitu, malējais
panelis jāsašaurina garenvirzienā. Vislabāk ir uzlocīt paneli garenvirzienā uz augšu. Paneļa liekšana garenvirzienā ir

NB! Izspiediet mēlīti
uz ārpusi, tā fiksē
profila novietojumu.

