
Instalarea panourilor trebuie efectuată numai în interioare cu umiditate scăzută.
SN Deco Group nu își asumă responsabilitatea pentru instalarea incorectă a panourilor pe perete.
 
NU SE ACCEPTĂ NICIO CERERE DE RETURNARE DUPĂ INSTALAREA PANOURILOR!

În funcție de suprafața de bază, panourile din lemn                           pot fi instalate în 3 moduri diferite:
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Fig. B

2) Prin fixarea panoului pe 
un cadru format din bare 
de lemn cu ajutorul 
holșuruburilor.

Fig. C

3) Prin fixarea panoului 
direct pe perete cu ajutorul 
holșuruburilor.

Fig. A

1) Prin fixarea panoului pe 
perete cu un adeziv de 
montaj.



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI:

Colecțiile noastre de panouri decorative din lemn pentru 
pereți, alcătuiesc - Unique Wooden Walls - un produs 
natural, care este influențat de climatul din camera de 
instalare.

De aceea, vă recomandăm să le păstrați mai întâi timp 
de 1-2 zile în cameră, unde intenționați să le instalați.

Deoarece sunt realizate din lemn natural, sunt potrivite 
numai pentru zonele interioare cu umiditate scăzută. 
Acestea ar trebui folosite în scopul propus: ca decor 
pentru pereții interiori.

Expunerea lor la lumina directă a soarelui poate 
provoca decolorarea în timp. Pe parcursul instalării și 
manipulării, aveți grijă la așchii.

Instalarea în jurul locurilor cu flacără deschisă nu este
recomandată.

GARANȚIE:

Fiind material natural, lemnul deține o serie de proprietăți, cum 
ar fi: diferite nuanțe de culoare, nuanțe de gri, noduri, crăpături 
și diferite texturi datorate fibrei lemnului.

Acestea sunt caracteristici tipice ale unui material natural, care 
face ca produsul să fie diferit în mod individual și nu poate servi 
drept bază pentru reclamații.

Produsele noastre - Unique Wooden Walls - benefiază o garanție 
de doi ani. Garanția se aplică pentru eventualele defecte de 
fabricație, cu condiția ca panourile să fie utilizate conform 
destinației lor și respectând manualul de instrucțiuni.

Garanția nu se va aplica pentru manipulare, întreținere, 
depozitare sau instalare necorespunzătoare. 
SN Deco Group sau Vamilex nu sunt responsabile pentru 
instalarea incorectă a panourilor pe perete.

NU SE ACCEPTĂ NICIO CERERE DE RETURNARE DUPĂ 
INSTALAREA PANOURILOR!
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