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 Panele WOODLINE 
Ogólna 
charakterystyka  
wyrobów 

Panele WOODLINE są wyrobami składającymi się z podkładu wykonanego z poliestru oraz listew MDF z 

okleiną. 

Podkłady występują w dwóch kolorach: czarnym oraz szarym. 

Listwy występują w ośmiu rodzajach: czarny mat, dąb sonoma, dąb jasny, dąb ciemny, biały, beton, 

oliwkowy oraz morski. 

Dostępne rozmiary: 

1. Panel ścienny WOODLINE WL 2700x300: o wysokości 2700mm (+/-3mm)  

i szerokości 308mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli). 

2. Panel ścienny WOODLINE WL 2700x400: o wysokości 2700mm (+/-3mm)  

i szerokości 408mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przysłania łączenie paneli). 

3. Panel ścienny WOODLINE WL 300x300: o wysokości 300mm (+/-3mm) i szerokości 300mm (+/-2mm). 

4. Panel ścienny WOODLINE WL 400x400: o wysokości 400mm (+/-3mm) i szerokości 400mm (+/-2mm). 

 

 

Przeznaczenie 
i zakres 
stosowania 

Panele WOODLINE przeznaczone są do montażu ściennego wewnątrz budynków. Mogą być montowane 

pojedynczo lub łączone ze sobą. 

Wskazówki 
montażowe 

Do paneli WOODLINE nie są dołączane zestawy montażowe. Sposób montażu należy dobrać we własnym 

zakresie (rodzaj ścian, możliwości montażowe, itp). 

Przechowywanie   
i transport 

Wyroby powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta 

składowane pod zadaszeniem. Przechowywać wyłącznie w suchym miejscu i chronić przed wilgocią. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby panele nie były wygięte, szczególnie nie należy składować ich w pozycji 

pionowej, ponieważ może to spowodować ich trwałe odkształcenie.  

Należy unikać czyszczenia za pomocą środków chemicznych. Unikać wilgoci i źródeł ciepła. 

Na każdym opakowaniu powinny znajdować się informacje, podające co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę handlową, 

- liczbę sztuk w opakowaniu, 

- graficzny opis montażu. 

Bezpieczeństwo Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. 

Dokumenty 
odniesienia 

Brak  

Uwaga: Celem firmy MARBET jest oferowanie wyrobów najwyższej jakości, jednak ze względów materiałowych i 

technologicznych odcienie listew paneli WOODLINE mogą różnić się między sobą. 

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze 
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