VELKOMMEN

I-WOOD

HOS I-WOOD

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen hos I-Wood. For at gøre det nemt for dig har vi udarbejdet en montage
vejledning til vores produkter. Vi forsøger her at gøre det, så nemt som muligt at montere vores listebeklædning.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

LISTEBEKLÆDNING

MONTAGE VEJLEDNING

I-Wood listebeklædning er udviklet til at være nemt at bearbejde og montere
- Se mere omkring montering og bearbejdning herunder.

Bearbejdning

Fingersamlinger

Bearbejdningen af panelerne kan f.eks. ske med enten
dyksav eller kapsav til tilpasning af længde og bredde.
Filten er fastmonteret i mellemrummene mellem listerne
og med den bagved liggende ”plade” er det muligt både at
bore ud til spots, lampesteder osv. Dette kan gøres både
før og efter montering af panelerne.

I-Wood listelofter laves som udgangspunkt med
fingersamlinger i enderne, som forskyder samlingerne
mellem de enkelte lister i hvert panel. Det at panelerne
kan stødes helt sammen, resulterer i at man får en færdig
overflade, som flyder ud i ét uden væsentligt synlige
mellemrum i samlingerne.

Fastgørelse
Vores listebeklædning kan monteres med dykkere i sømpistol, der skydes i kanten og ind i mellemrummet mellem
listerne op gennem filten. Hermed skjuler sømmene sig i filten. Bør minimum skydes pr. 60 cm.

LISTEBEKLÆDNING

I-WOOD

MONTAGE VEJLEDNING
Montagelim

Beklædningen hos I-Wood kan monteres helt enkelt, med en montagelim. Mængden doseres efter opagven.

Vedligeholdelse
I-Woods produkter kræver som udgangpunkt minimal vedligeholdelse, da det er et naturprodukt.
Det anbefales derfor blot, at støve produkterne af efter behov.
Naturprodukter kan med tiden variere i udtryk og farve, afhængig af det enkelte produkt og omgivelser.

God fornøjelse
Vi håber at du bliver glad for dit I-Wood produkt.
Du er altid velkommen til at kontakte os.
Med venlige hilsner
I-Wood holdet

I-WOOD
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+45 69 16 70 70
info@i-wood.dk
www.i-wood.dk

