
Cu produsele inteligente de la wolfcraft, montarea 

Nimic mai 

  MONTAREA 

PARCHETULUI 

LAMINAT SI A 

   VINILULUI
           



    MONTAREA 
PARCHETULUI LAMINAT     

       I A VINILULUI   
                          

Pardoseala din parche t laminat sau vinil este o alegere tot 

Cu noile unelte 
de la wolfcraft, 
totul va merge 
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1.      UNEALTA  
 DE MONTARE



manț

Dispozitive de t iere 
pentru parchet laminat

wolfcraft

VLC 1000

la poziția iniț

VLC 1000

  Opritorul de 90o integrat se poate ajusta în 
i 

imi mici 

la grosimea materialului: treapta 1 pentru 

ș

  Opritor demontabil pentru 
și longitudinale
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VLC 800 este dispozitivul nostru 

  Placa de presare de pe maneta de 

               laterala profilului de aluminiu se 

ergonomice ale lamei

reglabileVLC 800
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lamei netede, fabricate 
cu laser

LC 600

LC 600
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dispozitiv de 

ciocan

Pene, amortizoare din 
lemn i dispozitive de 
fi xare cu ciocan 
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wolfcraft

2 în 1:
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2.        PARDO-
             SEALA



13

Parchetul laminat

decorative

Avantaje vs dezavantaje
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Pl cile din vinil

Avantaje vs dezavantaje

decorative

natural

parchetul laminat
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Constructie din 

vinil 

vinil pur



3.

SUBSTRATUL 
   DE MONTARE
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Substratul de montare 
i direc ia de montare 

>  O folie PE cu grosime de 0,2 mm se 



Amortizare fonic

Parchetul laminat 
cu amortizare 
fonic integrat
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Derularea amortiz rii fonice



MONTAREA 
      PARDOSELII

4.
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Aplicarea primului rând 
de pl ci

Marcarea ultimei pl ci din rând 

Scurtarea pl cilor de parchet 
laminat

1

2

3
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Montarea ultimei 
pl ci din rând 

Fixarea rândurilor de pl ci 
cu pene

Aplicarea celui de-al doilea 
rând de pl ci

10 mm
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22

Montarea celui de-al 
doilea rând de pl ci

Compactare f r  spa ii libere

Derularea unei noi fâ ii de 
amortizare fonic i fi xarea 
sa cu band  adeziv

7

9
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În scurt timp...

Scurtarea tocurilor de u i

Prinderea în uruburi a profi lului 
de compensare

10
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Nu se pot folosi 

precizie cu mâner 



Profi lul de prag în camerele mari

M surarea ultimului rând 
de pl ci

Compactarea 
f r  spa ii libere a 
ultimului rând de pl ci
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M surarea 
oblicit ii plintelor 

17 T ierea oblic  a plintelor



       KITURI PENTRU 

  SUCCES GARANTAT: 
5.

Kitul pentru succes garantat 
Montarea pardoselii din parchet 
laminat i de design

1.

2.

Kitul pentru succes garantat 
Ajustarea pardoselii din parchet de 
laminat i de design

1.

2

3.

1.

2.

1.

2
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3.

Kitul pentru succes garantat 
Montarea plintelor

1.

2. wolfcraft

1.

2.

3.
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