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Montážní návod pro upevnění dekorativních dřevěných panelů na stěnu. 

 

 

Dekorativní dřevěné obkladové panely jsou přírodním výrobkem. K výrobě těchto panelů se 

používají jak letité, tak nové stromy. Základ panelu je vyroben z OSB, existují však také 

panely bez základů, kde jsou díly slepeny k sobě. Panely jsou vyráběny z přírodního dřeva, 

proto se nedoporučuje jejich použití na vlhkých místech. Panely v koupelnách lze použít 

pouze na místech, která nejsou žádným způsobem přímo vystavena vodě. 

 

 

 

1. Dřevěné panely jsou 
přírodní výrobek, který 
minimálně podléhá 
vystavení současnému 
klimatu. Z tohoto důvodu 
doporučujeme před 
montáží panelu na stěnu 
uchovávat panely 1-2 dny 
mimo obal v prostorech, 
kde je plánováno jejich 
použití. 

 

2. Panely se podle 
potřebného rozmístění 
rozdělí na dvě části. 

 

3. K montáži panelů na 
povrch doporučujeme 
použít montážní lepidlo. Při 
volbě lepidla je nutné 
dodržovat pokyny výrobce 
lepidla ohledně povrchu, na 
který plánujete panely 
použít. Lepidlo se nanese 
tak, jak je uvedeno v 
příkladu. 



Návod na montáž interiérových dřevěných obkladů WWD 

 

Návod na montáž interiérových dřevěných obkladů WWD 
 

Drdlík Martin, info@drdlik.cz, www.drdlik.cz 

 

4. Montáž panelů je nutné 
zahájit zdola nahoru, 
přičemž od podlahy se 
ponechá mezera 5 mm. 
Doporučujeme použít 
vodováhu. 

 

5. Mezi posledním panelem 
a stropem je nutné 
ponechat mezeru 5 mm. 

 

6. Před zakrytím míst pro 
elektrické zásuvky a jiné 
spínače je nutné místo 
velmi přesně změřit. 

 
 
 

7. Vnitřní úhel se vytvoří 
montáží panelu pod úhlem 
45°. 
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8. Vnější úhel je možné 
vytvořit montáží panelu 
pod úhlem 45° (obr. A) 
nebo s použitím 
dekorativních lišt (obr. 
B). 

 

 

 

 

 

Každý zručný člověk je schopen položit obklady svépomocí. Stačí k tomu běžně 

dostupné nářadí a pomůcky. Jistě je nejlepší svěřit tuto odbornou činnosti zkušeným 

řemeslníkům. Nicméně pokud jste hodně šikovní a odvážní, můžete se do toho pustit 

i sami. Každopádně je ale jisté, že je potřeba se řádně připravit, vybavit a nastudovat 

postupy, které povedou ke kýženému výsledku. 

 

Více info: 

https://www.drdlik.cz/Materialy ke staženi 

https://www.drdlik.cz/Materialy-ke-stazeni-a2_16.htm

