
 INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI DEKORACYJNYCH 

PRZEZNACZENIE 

UWAGA! Wyrób nie nadaje się do użytkowania na zewnątrz! 

1. Producent zaleca montaż i użytkowanie Produktu 

w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych, 

po ukończeniu wszelkich mokrych prac budowlanych wewnątrz 

budynku. Wilgotność pomieszczeń nie powinna przekraczać 

60%. Producent wyłącza odpowiedzialność za wady fizyczne 

Produktu w przypadku przechowywania, instalacji lub 

użytkowania go niezgodnie z powyższymi zaleceniami. 

2. Lamela pojedyncza, zestaw lamel SK i panel lamelowy 3L 

mają wymiary zewnętrzne podane na załączonych rysunkach. 

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU 

1. Do prac montażowych potrzebne są: ołówek, poziomica, 

miarka, piła do drewna, papier ścierny 200, wkrętak lub 

kombinerki, klej montażowy. 

2. Ściana, na której mają być mocowane lamele, powinna być 

pionowa, płaska, o spoistej, gładkiej powierzchni.  

3. Należy rozpakować i sprawdzić zgodność produktu 

z zamówieniem i kompletność zestawu. Sprawdzić jakość 

wykonania (obróbka, stan okleiny/powłoki, kolorystykę zestawu), 

dokładność wykonania elementów (wymiary, prostoliniowość 

krawędzi). Odstąpić od montażu produktu wadliwego. 

4. Producent zaleca korzystanie z wykwalifikowanych ekip 

montażowych. 

5. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  
6. W skład zestawu lamel wchodzą: lamela pojedyncza, panel 

lamelowy 3L, zestaw lamel SK (lamela startowa + lamela 

kończąca). 

7. Wymiary pojedynczej lameli (szer x wys ): 28x34mm. 

W panelu lamelowym 3L odstęp pomiędzy pojedynczymi 

lamelami to 28mm, a całkowita szerokość modułu to 176mm. 

Tolerancja tych wymiarów to ±1,0mm. 

8. Długość nominalna wszystkich lamel to 2750±1,5mm. 

MONTAŻ ZESTAWU PANELI 

1. Ustalić miejsce startowe mocowania zestawu paneli 

lamelowych i kierunek klejenia (w prawo/w lewo) 

2. Przyciąć panele piłą do drewna na pożadaną długość.  

UWAGA! Zaleca się cięcie paneli parami, po złożeniu ich ze 

sobą w układzie lustrzanym lamelami do siebie. Krawędzie 

cięcia przeszlifować delikatnie papierem ściernym. 

3. Przy użyciu miarki, poziomicy i ołówka wyznaczyć miejsce 

startowe montażu, ustalić pion lameli startowej. 

4. Rozpakować zestaw lamel SK. Do celów transportowych 

lamela startowa jest złączona 3 zszywkami z lamelą kończącą.  

UWAGA!!! Przystępując do montażu lameli startowej należy 

wkrętakiem lub obcęgami usunąć ostrożnie 3 zszywki łączące 

lamelę końcową z podkładem mocującym lameli startowej. 

Lamela końcowa to ta, na której widnieje nazwa LAMELA 

KOŃCOWA i przymocowana jest do podkładu mocującego 

3 zszywkami! Próba rozdzielenia lamel bez usunięcia zszywek 

grozi ich uszkodzeniem! 

5. Nanieść klej montażowy na zewnętrzną stronę podkładu 

mocującego lameli startowej. Ustawić lamelę startową tak, by 

przy klejeniu w prawo podkład lameli był z prawej strony.  

6. Przykleić lamelę startową do ściany w zaznaczonym miejscu. 

Sprawdzić poziomicą pionowość przymocowanej lameli. 

Dokonać ewentualnych korekt. 

UWAGA! Poprawne, pionowe przyklejenie lameli startowej 

to warunek poprawnego zamocowania całego zestawu. 

7. Nanieść klej montażowy na zewnętrzną stronę podkładu 

mocującego panelu lamelowego 3L. Upewnić się, że wolna 

krawędź panela jest z prawej strony. 

8. Przykleić panel lamelowy do ściany, dosuwając go 

do przyklejonej już lameli startowej tak, by wolna krawędź 

panelu mocującego schowała się pod brzegową lamelą panela. 

Sprawdzić poziomicą pionowość. Dokonać ewentualnych korekt. 

9. Powtarzając czynności opisane w pkt. 7-8 zamontować 

zaplanowaną ilość paneli lamelowych 3L. 

10. Nanieść klej montażowy na zewnętrzną stronę lameli 

końcowej.  

11. Przykleić lamelę końcową do ściany, dosuwając ją 

do przyklejonego panelu mocującego panelu lamelowego 3L tak, 

by wolna krawędź płyty schowała się pod lamelą końcową. 

Sprawdzić poziomicą pionowość. Dokonać ewentualnych korekt. 

MONTAŻ ZESTAWU LAMEL POJEDYNCZYCH 

1. Ustalić miejsce startowe mocowania lamel i kierunek klejenia 

(w prawo/w lewo) 

UWAGA! Zaleca się cięcie paneli min. parami, po złożeniu 

ich ze sobą. Krawędzie cięcia przeszlifować delikatnie 

papierem ściernym. 

2. Przy użyciu miarki, poziomicy i ołówka wyznaczyć miejsce 

startowe montażu, ustalić i zaznaczyć pion pierwszej lameli. 

3. Nanieść klej montażowy na zewnętrzną, nieoklejoną stronę 

pierwszej lameli pojedynczej. Przykleić pierwszą lamelę 

do ściany w zaznaczonym miejscu. Sprawdzić poziomicą 

pionowość przymocowanej lameli. Dokonać ewentualnych 

korekt. 

UWAGA! Poprawne, pionowe przyklejenie pierwszej lameli 

to warunek poprawnego zamocowania całego zestawu. 

4. Nanieść klej montażowy na zewnętrzną, nieoklejoną część 

kolejnej lameli pojedynczej.  

5. Dostawić do przyklejonej lameli element dystansowy. 

Elementem dystansowym może być inna lamela pojedyncza. 

Przykleić lamelę do ściany, dosuwając ją do elementu 

dystansowego. Sprawdzić poziomicą pionowość. Dokonać 

ewentualnych korekt. Usunąć element dystansowy. 

6. Powtarzając czynności opisane w pkt. 4-5 zamontować 

zaplanowaną ilość pojedynczych lameli. 

 

 

  

ELEMENTY SYSTEMU DEKORACYJNYCH PANELI LAMELOWYCH  - PRZEKROJE 



 

KARTA GWARANCYJNA - WARUNKI GWARANCJI 

1.WINDOOR Paweł Redestowicz, zwany dalej Gwarantem oświadcza, że w okresie i na warunkach wskazanych w karcie gwarancyjnej Nabywca 

posiada prawo nieodpłatnego usunięcia wad uznanych w ramach procedury reklamacyjnej. 2.Przedmiotem gwarancji są lamele pojedyncze, zestawy 

lamel lub panele lamelowe produkowane przez Gwaranta i sprzedawane pojedynczo lub w zestawie. 3.Zakres ochrony gwarancyjnej ograniczony jest 

do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4.Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty udokumentowanego zakupu. 5.Gwarancja obejmuje:  

a) wady fizyczne produktu, tkwiące w samym produkcie, ukryte i niewidoczne podczas zakupu a ujawnione w okresie gwarancji b) wady jawne, 

w szczególności: ilościowe, wymiarowe i funkcjonalne, zgłoszone przy odbiorze (lecz nie później niż 14 dni od daty zakupu) pod warunkiem, że nie 

przystąpiono do czynności montażowych. Zainstalowanie lamel oraz zmianę parametrów konstrukcyjnych (w tym skrócenie) traktuje się jako 

rozpoczęcie montażu. Za wadę jawną uznaje się usterkę, która łącznie spełnia następujące kryteria:  jest widoczna z odległości nie mniejszej niż 

1,5 m  oceniana jest okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym. 6.Podmiotem uprawnionym do przyjęcia reklamacji jest Sprzedawca. Zgłoszenia 

reklamacyjne produktów zakupionych bezpośrednio u Gwaranta kierować na adres: WINDOOR Paweł Redestowicz, ul. Zofii Holszańskiej 5, 26-600 

Radom, reklamacje@windoor.pl, tel. 505463921. 7.Do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie Sprzedawcy należycie 

wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. 8.Reklamacje rozpatruje się w ciągu 14 (czternastu) dni od daty pisemnego przyjęcia 

zgłoszenia. Termin rozpatrzenia automatycznie i bez zawiadomienia ulega wydłużeniu z powodu opóźnień lub uchybień Nabywcy 

w udokumentowaniu wad Produktu. 9.Gwarant przed wydaniem decyzji zastrzega sobie prawo do oględzin, zakończonych sporządzeniem protokołu. 

10.Maksymalny koszt usunięcia wady Produktu ogranicza się do wartości jego zakupu. Zwrot do punktu zakupu Produktu, który został  uznany przez 

Gwaranta jako wadliwy, spoczywa na Nabywcy. 11.Usunięcie wady odbywa się w okresie 60 dni od pisemnego uznania zasadności reklamacji. 

Termin usunięcia wady może ulec wydłużeniu ze względu na uchybienia Nabywcy, okresowe przerwy produkcyjne, przerwy świąteczne 

lub zakłócenia niezależne od Gwaranta. O przyczynach opóźnienia Nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po ich wystąpieniu. 

12.Gwarancja nie obejmuje: a)uszkodzeń mechanicznych niezależnych od Producenta, b)deformacji (odkształcenie, wypaczenie) wynikających 

z nieprzestrzegania wytycznych Producenta dotyczących przeznaczenia Produktu, sposobu jego montażu i zasad użytkowania i konserwacji  c) różnic 

w odcieniach okleiny drewnopodobnej wynikających z odwzorowania naturalnych struktur drewna lub technologii produkcji, d)punktowych przebarwień 

wynikających z technologii produkcji. 13.Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne za wady powstałe niezależnie od Gwaranta, a w szczególności za: 

a)uszkodzenia powłoki lakierniczej lub okleiny powstałe w trakcie usuwania zabrudzeń, taśm samoprzylepnych i innych materiałów zastosowanych 

przez Nabywcę, b)wprowadzenie zmian konstrukcyjnych niedozwolonych przez Gwaranta, c)odklejanie okleiny wynikające z niewłaściwych warunków 

eksploatacji, d)nieostrożność, niedbałość lub niewiedzę Nabywcy oraz osób działających w jego imieniu, e)skutki wadliwego montażu, f)inne 

wynikające z zastosowania i użytkowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem. 14.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień 

Nabywcy wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 15.Gwarant wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku 

do podmiotów nabywających PRODUKT w celach związanych z działalnością gospodarczą - art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. 16.Warunki gwarancji 

stanowią integralną część umowy sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych jej zapisami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 

1.Zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką. Nadmierna ilość wody może spowodować nieodwracalne uszkodzenie okleiny lub lamel 

drewnopochodnych. 2.Gwarant nie odpowiada za uboczne skutki stosowania środków czyszczących. Przed ich użyciem zaleca się przeprowadzenie 

próby na małej powierzchni, w miejscu mało widocznym, nanosząc małą ilość środka na szmatkę. 3.Chronić Produkt przed wilgocią i zamoczeniem. 

4. Kategorycznie zabrania się: a)przewożenia, przenoszenia i składowania w pozycji grożącej uszkodzeniem lica lameli. Zalecana jest odpowiednio 

zabezpieczona pozycja pozioma na fabrycznej palecie (jak fabryczne opakowanie transportowe). Nie dopuszcza się składowania lamel w pozycji 

pionowej, co może spowodować trwałe ich wygięcie. b)czyszczenia i konserwacji stosując preparaty chemiczne zawierające substancje żrące, 

materiały ścierne oraz substancje powodujące odbarwienia i uszkodzenia c)dozowania środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię 

oklejoną lub lakierowaną d) zawieszania przedmiotów ciężkich, mokrych, itp. 5.Podczas montażu, użytkowania oraz konserwacji należy bezwzględnie 

przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy, a w czasie montażu korzystać ze sprawnych narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 
 

Data zakupu Nazwa Towaru Ilość Podpis i pieczęć dystrybutora 
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