
AKUSTYCZNE PANELE AŻUROWE MOIRA SCREEN FELT  
 INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEM SZYNOWY 

 

   

Profilc ul. Fabryczna 1b, 42-660 Kalety, tel. +48 603 740 403, e-mail: iza@profilc.com.pl www.profilc.com.pl 

 

Potrzebne narzędzia: 

1. Poziomica 

2. Ołówek 

3. Śrubokręt/ wkrętarka 

4. Wiertarka 

5. Wkręty do sufitu (zależne od typu sufitu do którego mocujemy panel) 

6. Taśma miernicza 

 

Dostarczone komponenty: 

Odpowiednia ilość zestawów montażowych jest dostarczana zgodnie ze specyfikacją na zamówieniu. 

Zestaw składa się z : 

o 1 lub 2 szt. panelu ażurowego 

o 1 szt. szyny (dwu-, trzy-, cztero-, pięcio- biegowej odpowiedniej długości 1;  1,5;  2;  2,5; 3 m 

o 2 szt. zakończeń bocznych 

o 1 lub 2 szt. wózków panelowych  z rzepem odpowiedniej długości 800, 1200, 1600 mm 
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Instrukcja montażu 

1. Po wypakowaniu zestawu montażowego, narysuj prostą linię na suficie wzdłuż której 

montowana będzie szyna. Oznacz miejsca na otwory w suficie, wywierć je, a następnie 

przymocuj szynę do sufitu.  

 

 
 

 

 

 

 

2. Przytwierdź panel ażurowy do wózka panelowego za pomocą rzepu. 
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3. Wsuń wózek lub wózki panelowe w prowadnice szyny, aby wózek mógł swobodnie się po nich 

przesuwać. 

 
4. Na końcach szyny zamontuj plastikowe zakończenia boczne. 

5. Upewnij się, że filc jest wygładzony na całej powierzchni panelu ażurowego 

Opcja: montaż do ściany na wsporniku ściennym 

 

 

Instrukcja konserwacji 

W przypadku czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji naturalnych materiałów należy zachować 

należytą ostrożność zwłaszcza, że źle dobrana metoda czyszczenia filcu wełnianego może 

przynieść więcej szkody niż samo zabrudzenie. 

 

Czyszczenie powinno odbywać się w następującej kolejności w zależności od poziomu 

zabrudzenia: wstępne oczyszczanie za pomocą wałka z klejem, odkurzanie 
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za pomocą czystej miękkiej szczotki, przecieranie szmatką za pomocą niewielkiej ilości wody i 

łagodnego detergentu, chemicznego środka do usuwania plam. Jeśli konieczne będzie 

zastosowanie chemicznego środka do usuwania plam, przetestuj najpierw jego działanie na 

niewielkiej powierzchni najlepiej w mało widocznym miejscu. 

 

W przypadku zastosowania filcu wełnianego jako pokrycie ścian lub sufitów zalecamy 

okresowe usuwanie kurzu i zanieczyszczeń za pomocą standardowych, ogólnodostępnych 

wałków z taśmą adhezyjną.  

 

Raz w roku zaleca się, aby cała powierzchnia tkaniny została odkurzona przy użyciu miękkiej 

szczoteczki najlepiej z włosia końskiego. W pomieszczeniach biurowych dla zachowania 

czystości może nie zachodzić konieczność wykonywania tej czynności każdego roku. 

 

W przypadku plam dopuszcza się zastosowanie chemicznych detergentów, w dużym 

rozcieńczeniu, zgodnie z instrukcją producenta danego środka. Powierzchnia po użyciu takiego 

produktu czyszczącego musi zostać dobrze wysuszona. Najlepszym wyborem do usuwania 

plam z filcu wełnianego są substancje do czyszczenia na sucho. Najpierw należy przetestować 

ich działanie w niewidocznym obszarze używając czystej szmatki stosując się ściśle do 

informacji podanych przez producenta środka czyszczącego.  


