Besiūlės ir akimirksniu
Seamless
and immediately
finished
MDF MDF
wallssienos
montuojamos
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ClicWall
A revolution in wall-cladding systems
Sienų apdailos sistemų revoliucija

Quick,
andir momentali
Greita, easy
lengva
immediately
finished
apdaila

Fireproof
andugniai
acoustic
Atsparumas
ir
comfort
akustinis komfortas

ClicWall
UNILIN’s
wall-cladding
ClicWall –istai
UNILIN revolutionary
kompanijos revoliucinė
sienų
system
patented
Uniclic®patentuotą
technology,Uniclic®
famous
apdailosusing
sistema,
kuri naudoja
for
QuickStep ingerai
the UNILIN
Division.
technologiją,
žinomą Flooring
dėl UNILIN
kompanijos
The
panels
swiftly QuickStep
and easily click
into each
other,
grindų
sektoriaus
funkcijos.
Plokštės
greitai ir
making
up toviena
5 times
faster
moresistemą
lengvai ClicWall
sujungiamos
su kita,
taithan
ClicWall
traditional
wall-cladding
such
plasterboard.
padaro beveik
5 kartussystems
greitesne
už as
tradicines
sienų
In
addition,
a
virtually
seamless
result
is
obtained
apdailos sistemas, pvz. gipso kartono plokštes. Be and
the wall is finished immediately and durably.
to, yra išgaunamas faktiškai besiūlis sujungimas ir
The standard dimensions of the panels are 600 mm
siena sumontuojama akimirksniu bei ilgam laikui.
wide, 2785 mm high and 10 mm thick. Alternative
Standartiniai plokščių matmenys yra tokie: plotis - 600
dimensions are available on request.

ClicWall
is available
a 1-hour ugniai
fire resistance
ClicWall yra
su 1 val.with
atsparumo
funkcija (FR
(FR
This specific
set-up with
fire-retardant
60).60).
Šis specifinis
sujungimas
su ugniai
atspariomis
ClicWall
panels (ClicWall
FR) FR)
is supported
by aišduotą
ClicWall plokštėmis
(ClicWall
turi Europos
European
meets the gaisrinės
most stringent
sertifikatącertificate
ir atitinka and
griežčiausius
saugos
fire-safety
requirement.
The
fire reaction
of the
reikalavimus.
Individualių
ClicWall
FR plokščių
individual
FR panels
achieves
Euro Class
reakcija įClicWall
gaisrą pasiekia
Euro
klasę B-S2-D0.
Tas pats
B-S2-D0.
The
same
set-up
guarantees
acoustic
sujungimas garantuoja 48 dB akustinęanvertę.
value of 48 dB.

mm, aukštis – 2785 mm ir storis – 10 mm. Esant kliento
pageidavimui,
galimi
ir kiti išmatavimai.
ClicWall
combines
unrivalled
ease of installation with
contemporary aesthetics thanks to a wide range of
ClicWalland
apjungia
niekam
decors
accessories.
Allneprilygstantį
decors are alsomontavimo
available
lengvumą
ir
šiuolaikinę
estetiką,
kurią kuria
platus
as boards for made-to-measure furniture
applications.

dekoro ir jo priedų spektras. Visi dekorai taip pat yra
galimi kaip plokštės, skirtos baldų pritaikymui pagal
individualų užsakymą.
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Apdaila pagal
pageidavimus
Finishing
as desired
Ar norėtumėte atlikti ClicWall apdailą vien savo

Would
youTai
likeišto
finish
ClicWall
entirely toClicWall
your
nuožiūra?
ties
įmanoma,
naudojant
choice?
This
is
perfectly
possible
with
ClicWall
Deco. Remiantis esama ClicWall versija, ClicWallDeco.
Deco
Based
the existing
version
of ClicWall,
ClicWall
yra su on
paviršinio
sluoksnio
dažymu,
leidžiančiu
Jums
Deco
withapdailą,
a paint-grade
layer, allowing
you
atlikticomes
plokščių
naudojant
dažus, tekstilės
to
finish
your
panels
using
paint,
textile
sheet,
lapą, tapetus ar net skaitmeninę spaudą!
wallpaper and even digital print!
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8 priežastys,
kuriųClicWall
verta rinktis ClicWall
reasons to dėl
choose
Easy installation
Lengvas
montavimas
ClicWall yra
is equipped
with the
unique and
worldwide-patented
Uniclic®
ClicWall
įdiegta unikali
ir pasaulyje
patentuota
Uniclic® sistema,
dėlsystem
kurios plokštės labai lengvai
which makes
very easy to hook into each other and click together.
sukimba
vienathe
supanels
kita ir susispaudžia.

Joint-free
system
Besiūlė
sistema
The joints
betweenUniclic®
the panels
are made
almost invisible
by the yra
patented
system
Dėka
patentuotos
sistemos,
sujungimai
tarp plokščių
beveikUniclic®
nematomi,
tai leidžia išgauti
for
an
aesthetically
perfect
result.
estetiškai tobulą vaizdą.

Fast assembly
Greitas
surinkimas
can be installed
verylabai
quickly.
Moreover,
after
installationdarbų
the panels
do not have
to be finished
ClicWall galima
sumontuoti
greitai.
Be to, po
montavimo
nereikalinga
plokščių
apdaila,
and nosutaupoma
time is lost laiko,
with pointing
or sanding.
todėl
kuris būtų
skirtas siūlių glaistymui ar šlifavimui švitriniu popieriumi.

1H

Fire-resistantugniai
Atsparumas
With
a 1-hour
fire resistance
(FR 60),(FR
ClicWall
meets the
mostbendrus
commongaisrinės
fire-safety
requirement.
Su
1 val.
atsparumo
ugniai funkcija
60), ClicWall
atitinka
saugos
reikalavimus.

Scratch-resistant
Atsparumas
įbrėžimams
The MDF
panels
have apusių
robust,
layer onmelamino
both sides.
MDF
plokštės
iš abiejų
yrascratch-resistant
padengtos tvirtu,melamine
ugniai atspariu
sluoksniu.

Hygienic andirsplash-proof
Higieniškas
atsparus vandeniui
The ClicWall
surface
extra hygienic
because
dirtprie
adheres
it less
easily
and because
ofPaviršiaus
its washable
ClicWall
paviršius
yraisypatingai
higieniškas,
nes
jo ne to
taip
lengvai
prilimpa
purvas.
viršutinis
top layer. The
melamine
layer protectsMelamino
the panelssluoksnis
and makes
them splash-proof.
sluoksnis
yra lengvai
nuplaunamas.
apsaugo
plokštes ir padaro jas atsparias vandeniui.

resistant
UV atsparumas
ClicWall yra
is UV
resistant, so
the plokštės
panels retain
their
colour
and
continue
to look
new.
ClicWall
UV-atsparus,
todėl
išlaiko
savo
spalvą
ir toliau
atrodo
kaiplike
naujos.

48dB

PEFC/07-35-01
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Acoustic comfort
Akustinis
komfortas
In a specific
set-upsujungimui,
ClicWall provides
a very
high labai
acoustic
comfort
of 48 komforto
dB and thus
readily
achieves
Esant
specifiniam
ClicWall
suteikia
aukštą
48 dBvalue
akustinio
vertę
ir tokiu
the
most
current
sound-proofing
requirements.
būdu yra lengvai pasiekiami naujausi garso izoliacijos reikalavimai.

ClicWall
is environment-friendly,
to the use ofClicWall
PEFC-labelled
wood varieties.
Dėka PEFC
paženklintų medienosthanks
rūšių naudojimo,
yra nežalingas
aplinkai.
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ClicWall ir gipso kartono plokštės
palyginimas
Montavimo laikas
ClicWall

Gipso kartono plokštė

1 žingsnis. Sumontuokite karkasą (metalinį ar
medinį)

1 žingsnis. Sumontuokite karkasą (metalinį ar
medinį)

2 žingsnis. Sumontuokite ClicWall (6‑7 tvirtinimo
taškai vienoje plokštėje)

2 žingsnis. Sumontuokite gipso kartono plokštę
(20‑25 tvirtinimo taškai vienoje plokštėje)
3 žingsnis. Užpildykite tvirtinimo skyles ir siūles

4 žingsnis. Džiūvimo laikas

Beveik
5 kartus
greičiau!

5 žingsnis. Išlyginkite/nušveiskite siūles ir skyles

6 žingsnis. Nugruntuokite

7 žingsnis. Džiūvimo laikas

8 žingsnis. Nudažykite norima apdailos dažų spalva
(gali reikėti padengti 2 sluoksniais)
9 žingsnis. Džiūvimo laikas

Kaina
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

ClicWall

Gipso kartono plokštė

ClicWall = greitesnis projekto pristatymas = mažiau papildomų išlaidų
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Rodanar Pallets Gistel
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ClicWall
is UNILIN
a product
from UNILIN
panels
division,
partUNILIN
of the grupės
UNILINdalimi,
group.produktas.
ClicWall yra
kompanijos
plokščių
sektoriaus,
esančio
UNILIN sudaro
įmonės MOHAWK
INDUSTRIES,
INC.INDUSTRIES,
UNILIN susideda
iš: UNILIN comprises:
UNILIN
formsdalį
partAmerikos
of the American
company
MOHAWK
INC.
UNILIN, grindų
sektoriaus
parketas
ir LIVYN)
UNILIN,
flooring
division(laminatas,
(laminate,
parquet
and LIVYN)
UNILIN, plokščių
(plokštės,decorative
dekoratyvinės
plokštės
ir gatavi gaminiai)
UNILIN,
panels sektoriaus
division (boards,
panels
and finished
products)
UNILIN, izoliavimo
sektoriaus
dengimo
elementai
ir izoliacinės
plokštės)
UNILIN,
insulation
division (stogų
(roofing
elements
and insulation
panels)
UNILIN - tai (r)evoliucija. Dėka nuolatinio naujovių pristatymo, investavimo į projektą, tyrimus, plėtrą ir naujausias technologijas,
UNILIN
stands for (r)evolution. Thanks to continuous innovation, investing in design, research & development and
mūsų sektoriai užima pirmaujančią poziciją rinkoje. Mūsų sėkmė paremta UNILIN dvasia, pabrėžiančia mūsų misiją: mes kuriame
the latest technologies, our divisions have developed into top players. Our success is based on the UNILIN spirit
gražius ir patogius aukštos kokybės gaminius Jūsų namams.
underlying our mission: we create beautiful and convenient quality products for your home.

UNILIN bvba,
panels
bvba,division
plokščių
sektorius
Ingelmunstersteenweg
229,
8780
Oostrozebeke
- Belgium
Ingelmunstersteenweg
229,
8780
Oostrozebeke
– Belgija
T +32 56 66 70 21 - F +32 56 66 82 25 - info.panels@unilin.com - www.unilinpanels.com

Tel. +32 56 66 70 21 – Faks. +32 56 66 82 25 – info.panels@unilin.com – www.unilinpanels.com
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