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Ďakujeme za váš záujem o produkty 
Astrata!  

Lamely Astrata sú dyhované laty na dekoratívne účely 
v interiéroch a dajú sa využívať maximálne kreatívnymi 
spôsobmi: ako nástenné dekorácie, na predeľovanie 
miestností alebo ako stropné dekorácie. Lamely je 
možné používať vertikálne, horizontálne aj diagonál-
ne. Možnosť kombinovať rôzne rozmery umožní získať 
prekvapivo dynamický efekt.

STENA

MONTÁŽ NA PANELI

Priskrutkujte laty zozadu cez základnú dosku. Laty rozmiestnite podľa požadovanej 
vzdialenosti medzi jednotlivými latami. Môžete sa rozhodnúť pre prvotné vyfré-
zovanie niekoľkomilimetrových drážok do základnej dosky, aby bolo možné laty 
jednoducho prilepiť na miesto. Základná doska je zvyčajne čierna alebo v rovnakej 
dyhovej úprave ako laty. Dosku namontujte na nosnú konštrukciu (drevený rošt, 
OSB) pomocou skrutiek alebo háčikových profilov.

S ČIERNOU TEXTÍLIOU

Umiestnite rošt s vodorovnými lištami a natiahnite nepriehľadnú čiernu textíliu. 
Textíliu pevne zošite na miestach, ktoré budú zakryté, aby po namontovaní lamiel 
v ďalšom kroku už švy neboli viditeľné.

S MONTÁŽNYMI LATAMI

Priskrutkujte laty k montážnej lište v rovnakej 
vzdialenosti od zadnej strany. Skrutky musia 
byť dokonale zapustené. Na každých 100 cm 
upevnite montážny pás, minimálne 1 hore 
a 1 dole. Celú zostavu narovnajte a priskrut-
kujte medzi dve laty a cez montážnu lištu na 
upevnenie k vodorovným lištám.

Alternatíva: Ako montážne laty môžete použiť 
laty s hranou frézovanou s úkosom 45° alebo 
použiť háčikové profily. Upozornenie: Ak 
použijete háčikové profily opačne, je nutné 
celú zostavu podoprieť alebo priskrutkovať 
zospodu. Výhodou tejto techniky je, že laty 
môžu dosahovať až po strop.

SO SPOJKAMI NA PANEL

Ak potrebujete namontovať len niekoľko lát, 
môžete ich jednoducho jednotlivo vešať na 
panel. Na montáž sa skvele hodia niektoré vý-
robky Knapp v našej ponuke. Všetky nájdete 
v brožúrke na www.demos-trade.com.
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Pre elektronickú 
verziu brožúry KNAPP 
naskenujte QR kód.
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ROZDELENIE PRIESTOROV

MONTÁŽ NA PODKLADE

Presne zmerajte vzdialenosť medzi stropom 
a podlahou. Od nameranej hodnoty odpo-
čítajte 2-násobok hrúbky základnej dosky. 
Bude to presná potrebná dĺžka lamiel. 
Napíľte lamely na požadovaný rozmer. 
Vyvŕtajte otvory do montážneho panela v po-
žadovanej vzdialenosti medzi latami a priprav-
te otvor na zápustné skrutky. Zospodu (resp. 
zhora) teraz môžete priskrutkovať laty medzi 
dva montážne základné panely. Umiestnite 
laty a montážne dosky na miesto a priskrut-
kujte ich cez montážne dosky, aby ste ich 
upevnili na podlahu a strop.

NASTAVOVACIA SKRUTKA

Vyvŕtajte stredový otvor v spodnej časti 
laty a natlčte do nej sponu káblov. Potom 
zaskrutkujte nastaviteľnú nožičku. Upevnite 
latu v hornej časti (v závislosti od danej situácie 
je to možné vykonať rôznymi spôsobmi, 
napríklad pomocou rozperiek, lepidla alebo 
skrutiek). Uťahujte nastaviteľnú nožičku, kým 
nebude lata dostatočne upevnená. Alternatíva: 
Tento systém je možné použiť aj opačne.

LEPIDLO

Lamely je možné na miesto nalepiť aj 
pomocou silného stavebného lepidla. Vždy 
sa však odporúča lepenie skombinovať 
s doplnkovou montážnou technikou, aby sa 
dosiahla spoľahlivá a odolná montáž.

Tip: Laty nesmú byť v priamom kontakte s podlahou. Na zníženie rizika  
poškodenia vodou pri čistení použite montážnu dosku z nehrdzavejúcej  
ocele, hliníkovú alebo plastovú dosku.

Tip: 3m dĺžka zjednoduší riešenie vysokých stropov v interiéri. Po prepílení  
na ½ bude mať 2x1,5m, čo je zase ideálne napr. na TV stenu v obývačke.

Tip: Lamely nesmú byť v priamom kontakte s podlahou. Ako montážnu  
dosku nepoužívajte drevo, ale zvoľte nehrdzavejúcu oceľ, hliník alebo plast.  
Tým sa znižuje riziko poškodenia vodou pri čistení.
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STROP

MONTÁŽNA DOSKA – MONTÁŽNE LIŠTY

Priskrutkujte lamely zozadu cez základnú dosku. Laty rozmiestnite 
podľa požadovanej vzdialenosti medzi jednotlivými latami. Môžete 
sa rozhodnúť pre prvotné vyfrézovanie niekoľko milimetrových 
drážok do základnej dosky, aby bolo možné laty jednoducho pri-
lepiť na miesto. Túto dosku priskrutkujte k nadstavbe. Alternatíva: 
Zaveste celú zostavu na oceľové lanká na stropnú konštrukciu. 

Tip: Na redukciu hmotnosti použite čiernu plstenú základnú dosku.

Lamely Astrata je možné takto upevniť aj na stropnú  
konštrukciu T24 CMC.

S ČIERNOU TEXTÍLIOU

Namontujte stropný rošt podľa pravidiel danej techniky.  
Natiahnite nepriehľadnú textíliu. Namontujte laty na montážne lišty. 
Upevnite priamo na rošt alebo použite oceľové lanká.
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Démos trade, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina 
Zákaznícky servis: T 041 285 0030  E objednavkySK@demos-trade.com

Lamely Astrata sú dostupné v 2 verziách:

BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY 
(prírodné)
„Lamely Astrata“ sú dodávané obrúsené. Okamžite ich tak 
môžete povrchovo upraviť olejom, moridlom alebo lakom 
podľa vlastného želania tak, aby v projekte dokonale ladili 
spolu s ostatným nábytkom.

• K dispozícii na sklade: Dub prírodný Adagio/Allegro.

• Možnosť kombinovať s Querkus.

• Na objednávku od 150 ks jedného druhu:

• Dostupné druhy dreva nájdete na stránke  
www.decospan.com

S PREDPRIPRAVENOU  
POVRCHOVOU ÚPRAVOU 
(moridlo + lak)
Povrchovo upravené laty pripravené na okamžité použitie, 
nie je potrebná ďalšia povrchová úprava. Ušetríte tak viac 
času pri montáži.

• K dispozícii na sklade: Dub Ivory, Natural Oak

• Možnosť kombinovať so Shinnoki.

• Na objednávku od 150 ks jedného druhu: Milk Oak, 
Desert Oak, Manhattan Oak, Chocolate Oak

477450 | Astrata Adagio/Allegro 4S - dýhovaná lamela 
3040 × 65 × 31*, 4 ks v balení

477451 | Astrata Adagio/Allegro 4S - dýhovaná lamela 
3040 × 80 × 39, 3 ks v balení

482757 | Astrata Ivory Oak 4S - dýhovaná lamela - lak 
3040 × 65 × 31*, 4 ks v balení

482758 | Astrata Ivory Oak 4S - dýhovaná lamela - lak 
3040 × 80 × 39, 3 ks v balení

482760 | Astrata Natural Oak 4S - dýhovaná lamela - lak 
3040 × 65 × 31*, 4 ks v balení

482761 | Astrata Natural Oak 4S - dýhovaná lamela - lak 
3040 × 80 × 39, 3 ks v balení

S predpripravenou povrchovou úpravou

dekorovo a farebne zhodné so skladovými doskami Shinnnoki, 
Ivory Oak - 216956, Natural Oak - 216954

Bez povrchovej úpravy

finálna povrchová úprava podľa želania zákazníka 

Šírka lamely môže niekedy obsahovať spojky vkladané medzi koncové plochy lát.
* Dostupné aj so spomaľovačom horenia MDF.

Tip: naše 4stranne dyhované lamely, sú vhodné najmä do 
priestoru ako 4stranne pohľadové. Po prepílení lamely na 
½ po dĺžke dostanete 3stranne dyhované lamely 30 × 30 a 
40 × 40 použiteľné najmä na obklady a stropy.

www.demos-trade.com

http://www.demos-trade.sk/product/477450
http://www.demos-trade.sk/product/477451
http://www.demos-trade.sk/product/482757
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