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Αν κάνετε τη στερέωση με καρφωτό βύσμα, 
τοποθετήστε το στην τρύπα και χτυπήστε τη βίδα 
με το σφυρί.

Συνεχίστε με την τοποθέτηση των επόμενων 
καδρονιών, χρησιμοποιώντας κατάλληλα κομμένους 
αποστάτες.

Ευθυγραμμίστε κατακόρυφα τις άκρες των καδρονιών 
και ελέγχετε συνεχώς την οριζοντιότητα με το αλφάδι.

Συνεχίστε με τις υπόλοιπες πλάκες της πρώτης σειράς. 
Απλώστε τις 4-5 τελευταίες στο δάπεδο...

... και σημαδέψτε πού θα πρέπει να κόψετε την ακριανή, 
ώστε να προεξέχει από το καδρονάκι κατά 4 εκ.

Τώρα συνεχίστε με τις επόμενες σειρές. Τα κεφάλια 
των καρφιών καλύπτονται από τις επόμενες πλάκες.

Ελέγχετε συνεχώς την ευθύγραμμη τοποθέτηση 
των πλακών και διορθώνετε τη θέση τους όπου 
χρειάζεται.

Και τώρα το βάψιμο των γειτονικών επιφανειών 
του τοίχου. Βάλτε χαρτοταινία και αρχίστε από τις 
άκρες με πινέλο.

Συνεχίστε με το ρολό. Εδώ, με τη λευκή επένδυση 
συνδυάστηκε μία ψυχρή ματ απόχρωση Bamboo.

Βάψτε με λευκό ματ χρώμα τις καλά ξεραμένες σανίδες, 
ολόκληρες, όπως είναι, και αφήστε τις να στεγνώσουν.

Μετά κόψτε τις με το φαλτσοπρίονο στο κατάλληλο 
μήκος. Στο υπόδειγμά μας το μήκος αυτό είναι 35 εκ.

Με λίγο λευκό χρώμα, βάψτε τα κεφάλια των καρφιών 
της πάνω σειράς που παραμένουν ακάλυπτα.

Αν κάποιο πλαϊνό του πάνελ είναι ορατό, θα πρέπει να 
«κλείσει» με μια κατάλληλα κομμένη σανίδα.

Προσαρμόστε πλευρικά τη σανίδα, αποτυπώστε 
τα τελειώματα των πλακών και σχεδιάστε το τελικό 
περίγραμμα.

Σωστό είναι να βάψετε και τα σόκορα. 
Αυτό είναι απαραίτητο τουλάχιστον στις κάτω ακμές 
των πλακών.

Για να τοποθετηθεί λοξά η πρώτη σειρά, θα πρέπει 
να υπάρχει ένα δεύτερο καδρονάκι στο κάτω μέρος.

Ξεκινήστε με την τοποθέτηση της πρώτης πλάκας. 
Θα πρέπει να προεξέχει περίπου 4 εκ. από το 
καδρονάκι.

Περάστε το «κάλυμμα» πίσω από τις πλάκες 
και στερεώστε το με ακέφαλα καρφιά στα εσωτερικά 
καδρονάκια.

Το πιο δύσκολο 
μέρος της δουλειάς 
ολοκληρώθηκε. 
Η κατασκευή 
στήριξης είναι έτοιμη 
για τις σανιδένιες 
πλάκες. Αφού πρώτα ανοίξετε τις τρύπες. 

έπειτα στερεώστε με δύο καρφιά 
τη σανιδένια πλάκα στο πάνω 
μέρος. 

Κόψτε προσεκτικά 
το περίγραμμα με τη σέγα 
και βάψτε την κομμένη 
σανίδα με το λευκό χρώμα.

fast track ΑΝΑΝΕΩΣΗ


