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PL  Katalog paneli dekoracyjnych  
VIA Panels.
Mamy przyjemność zaprezentować  
Państwu nowatorską kolekcję paneli 3D.
Przyjazny w obróbce materiał oraz bogate
wzornictwo daje ogromne możliwości
aranżacyjne na trwale zmieniając  
charakter wnętrz. 

GB  VIA Panels catalogue of decorative 
panels.
We are pleased to present you
an innovative collection of 3D panels.
Friendly to process material and rich
design offer wide possibilities
of arrangement, permanently changing
the character of interiors.
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Materiały dla architekta
Materials for architects

powierzchnia, surface 0,25 m2

waga, weight ~ 0,7 kg

ilość płytek na m2, number of tiles per m2 4

materiał, material poliuretan

Specyfikacja techniczna 
Technical Specifications
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Cube

Realizacje
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www.viapanels.eu/sash
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powierzchnia, surface 0,25 m2

waga, weight ~ 0,7 kg

ilość płytek na m2, number of tiles per m2 4

materiał, material poliuretan

Specyfikacja techniczna 
Technical Specifications

Materiały dla architekta
Materials for architects
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www.viapanels.eu/circle
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powierzchnia, surface 0,25 m2

waga, weight ~ 0,7 kg

ilość płytek na m2, number of tiles per m2 4

materiał, material poliuretan

Specyfikacja techniczna 
Technical Specifications

Materiały dla architekta
Materials for architects
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Circle

Realizacje
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www.viapanels.eu/quad
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powierzchnia, surface 0,25 m2

waga, weight ~ 0,7 kg

ilość płytek na m2, number of tiles per m2 4

materiał, material poliuretan

Specyfikacja techniczna 
Technical Specifications

Materiały dla architekta
Materials for architects
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powierzchnia, surface 0,25 m2

waga, weight ~ 0,7 kg

ilość płytek na m2, number of tiles per m2 4

materiał, material poliuretan

Specyfikacja techniczna 
Technical Specifications

Materiały dla architekta
Materials for architects
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www.viapanels.eu/bump
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powierzchnia, surface 0,25 m2

waga, weight ~ 0,7 kg

ilość płytek na m2, number of tiles per m2 4

materiał, material poliuretan

Specyfikacja techniczna 
Technical Specifications

Materiały dla architekta
Materials for architects
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www.viapanels.eu/trio
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powierzchnia, surface 0,25 m2

waga, weight ~ 0,7 kg

ilość płytek na m2, number of tiles per m2 4

materiał, material poliuretan

Specyfikacja techniczna 
Technical Specifications

Materiały dla architekta
Materials for architects
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Realizacje
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www.viapanels.eu/ramp

50 cm 1,9 cm
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powierzchnia, surface 0,25 m2

waga, weight ~ 0,7 kg

ilość płytek na m2, number of tiles per m2 4

materiał, material poliuretan

Specyfikacja techniczna 
Technical Specifications

Materiały dla architekta
Materials for architects
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powierzchnia, surface 0,25 m2

waga, weight ~ 0,7 kg

ilość płytek na m2, number of tiles per m2 4

materiał, material poliuretan

Specyfikacja techniczna 
Technical Specifications

Materiały dla architekta
Materials for architects
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Realizacje
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www.viapanels.eu/brick
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powierzchnia, surface 0,25 m2

waga, weight ~ 0,7 kg

ilość płytek na m2, number of tiles per m2 4

materiał, material poliuretan

Specyfikacja techniczna 
Technical Specifications

Materiały dla architekta
Materials for architects
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Brick
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Inspiracje
kolorystyczne 
Color inspirations

PL  Ze względu na różne natężenie oświetlenia, 
wielkość pomieszczeń, dobrane kolory, oraz geome-
trię wzorów, prezentowane w folderze kompozycje 
mogą różnić się od tych uzyskanych w rzeczywi-
stości. Informacje zawarte w folderze mają na celu 
optymalne wykorzystanie produktu, jednak nie są 
podstawą do odpowiedzialności prawnej producen-
ta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego 
kontrolą. Folder ma charakter wyłącznie poglądowy 
i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodek-
su cywilnego (edycja marzec 2008).

GB  Due to different intensity of illumination, size 
of rooms, choice of colors and geometry of pat-
terns, the compositions presented in the folder may 
differ from those obtained in reality. The information 
contained in the folder is to enable the optimum use 
of the product, however, the information is not the 
basis for legal liability of the manufacturer because 
the conditions of workmanship are beyond the 
manufacturer’s control. The folder is for illustrative 
purposes only and does not constitute an offer 
within the meaning of the Civil Code (March 
2008 edition).
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Wyprodukowano w Polsce
Mede in PolandCertyfikaty



24 h

21 C

4 h 21 C

3 mm

7 8 9

Klejenie

Wytrzyj nadmiar kleju 
ze spoiny

MalowanieOczekiwanie na wiązanie kleju

24 h

21 C

4 h 21 C

3 mm

4 5 6

Poprawna aplikacja kleju Bardzo ważny etap: panele powinny być 
sklejone grzbietem do siebie

Przerwy dylatacyjne 3mm

Użyj elastycznego kleju montażowego do poliuretanu Den Braven UNIFIX (Polymer - biały)

UWAGA: 
Czym mniej 
kleju tym lepiej! Klej 
może się kurczyć, 
niedopuszczalne jest 
poziomowanie 
Paneli 3D za pomocą 
grubej warstwy kleju.

Nanieść klej na grzbiet panelu!
Zastosować kliny unieruchamiające 
panele 3D na czas wiązania kleju

24 h

21 C

4 h 21 C

3 mm

1 2 3

Planowanie, przymierzanie

Ściana powinna być 
prosta, sucha 
i zagruntowana

Wyznaczyć poziom 
i pion ściany

Kontrola produktu Aklimatyzacja

Proszę sprawdzić panele 
przed montażem.

 INSTRUKCJA MONTAŻU
1.  Prosimy o dokładne sprawdzenie Paneli 3D przed przystąpieniem do realiza-

cji, celem wykluczenia ewentualnych ubytków niemożliwych do usunięcia po 
montażu wyrobu. 

2.  Przed przystąpieniem do klejenia należy Panele 3D zaaklimatyzować w po-
mieszczeniu, w którym będzie odbywał się montaż. Należy rozpakować panele 
i ułożyć na równym podłożu na co najmniej 4h przed montażem w temperaturze 
pokojowej. 

3.  Panele należy układać na ścianę wysezonowaną, suchą, prostą i której podłoże 
jest stabilne wymiarowo, chłonne. Na ścianie nie mogą występować niezespo-
lone powierzchnie (luźne tynki, stara odchodząca farba itp). Ściana powinna 
zostać uprzednio zagruntowana.

4.  Planowanie: zaplanuj gdzie chciałbyś umieścić płyty. Jeżeli konieczne będzie 
docięcie dekoracji, użyj ostrego noża do tapet.

5.  Dla poprawnego montażu należy użyć zalecanego kleju, będącego jednocze-
śnie spoiwem i uszczelnieniem paneli: Den Braven Unifix (Polymer - biały). W 
miejscach nakładania kleju - pola pod klej, przetrzeć rozpuszczalnikiem nitro w 
celu polepszenia przyczepności kleju do panelu.

6.  Przed rozpoczęciem wyklejania ściany należy wyznaczyć jej poziom i pion 
za pomocą poziomicy. Zalecamy zastosowanie listwy pomocniczej od której 
należy rozpocząć układanie paneli posuwając się ku górze, co zapobiegnie 
obsuwaniu się paneli w dół na jeszcze elastycznym kleju (panele zostaną zblo-
kowane przez listwę pomocniczą, którą należy usunąć po montażu).

7.  Klej należy nakładać na spód panelu w pasach, jak również na brzeg (krawędź 
styczną) w taki sposób, aby ściana po sklejeniu stanowiła jedną całość. Panel 
3D powinien zostać dobrze dociśnięty do ściany i przylegać całą płaszczyzną. 
Proszę zabezpieczyć element na czas wiązania kleju aby się nie obsunął. Nad-
miar kleju z łączeń paneli należy usunąć bawełnianą ściereczką.

8.  Na krawędziach ściany należy zastosować przerwy dylatacyjne o szerokości 
3 mm (na czas schnięcia paneli zablokować dekoracje klinami - widoczne na 
obrazku nr 6, kliny wyciągnąć po 24h od momentu zakończenia klejenia pa-
neli). Powstałą szczelinę można po pomalowaniu wypełnić elastyczną masą 
silikonową.

9.  Tak udekorowaną ścianę należy pozostawić na minimum 24h w temperaturze 
21oC aby klej mógł związać.

10.  Po wyschnięciu kleju, ścianę można malować. Do tego zalecamy użycie 
dowolnej dostępnej metody nanoszenia farby. Zalecamy malowanie meto-
dą natryskową. Jeśli to niemożliwe zalecamy użyć wałka z długim włosem i 
ostrożne nanoszenie farby.

Do malowania zalecamy stosowanie farby do ścian (do wnętrza pomieszczeń). 
Idealnie sprawdzają się farby winylowe, akrylowe, lateksowe i akrylowo-latekso-
we. Nie należy stosować farb opartych na agresywnych rozpuszczalnikach (olej-
ne, ftalowe, silikonowe).

 Panele należy zawsze odkładać na płaską powierzchnię, ze względu na 
zamierzoną elastyczność pozostawione oparte o ścianę mogą się nieznacznie 
odkształcić.
KLEJ: Do przyklejania paneli 3D użyj elastycznego kleju montażowego do poliu-
retanu Den Braven UNIFIX (Polymer - biały).
Pielęgnacja ściany: Panele po pomalowaniu należy czyścić suchą bawełnianą 
ściereczką, bądź za pomocą miotełki do kurzu.
UWAGA: Należy w pełni zastosować się do zaleceń montażowych producenta. 
Pominięcie któregokolwiek z etapów może spowodować negatywne skutki w użyt-
kowaniu i finalnym wyglądzie ściany.

 Jeden kartusz kleju 290 ml wystarczy na przyklejenie 
około siedmiu Paneli 3D

CHCIAŁBYŚ POPRAWNIE ZAMONTOWAĆ PANELE ?
  Prosimy o poświęcenie 5 min na zapoznanie się z instrukcją.

PL



Właściwości Properities

Przygotowane do 
malowania.
Prepared for painting.

Wysoka jakość 
wykonania.
High quality of workmanship.

Dociepla.
Provides additional thermal.

Produkt przeznaczony 
do dekorowania wnętrz 
pomieszczeń.
The product is designed for 
decorating room interiors. 

Wygłusza.
Deadening properties.

Łatwe cięcie.
Easy to cut. 

 INSTRUKCJA MONTAŻU
1.  Prosimy o dokładne sprawdzenie Paneli 3D przed przystąpieniem do 

realizacji, celem wykluczenia ewentualnych ubytków niemożliwych do 
usunięcia po montażu wyrobu. 

2.  Przed przystąpieniem do klejenia należy Panele 3D zaaklimatyzować 
w pomieszczeniu, w którym będzie odbywał się montaż. Należy roz-
pakować panele i ułożyć na równym podłożu na co najmniej 4h przed 
montażem w temperaturze pokojowej. 

3.  Panele należy układać na ścianę wysezonowaną, suchą, prostą i której 
podłoże jest stabilne wymiarowo, chłonne. Na ścianie nie mogą wystę-
pować niezespolone powierzchnie (luźne tynki, stara odchodząca farba 
itp). Ściana powinna zostać uprzednio zagruntowana.

4.  Planowanie: zaplanuj gdzie chciałbyś umieścić płyty. Jeżeli konieczne 
będzie docięcie dekoracji, użyj ostrego noża do tapet.

5.  Dla poprawnego montażu należy użyć zalecanego kleju, będącego jed-
nocześnie spoiwem i uszczelnieniem paneli: Den Braven Unifix (Poly-
mer - biały). W miejscach nakładania kleju - pola pod klej, przetrzeć roz-
puszczalnikiem nitro w celu polepszenia przyczepności kleju do panelu.

6.  Przed rozpoczęciem wyklejania ściany należy wyznaczyć jej poziom i 
pion za pomocą poziomicy. Zalecamy zastosowanie listwy pomocniczej 
od której należy rozpocząć układanie paneli posuwając się ku górze, co 
zapobiegnie obsuwaniu się paneli w dół na jeszcze elastycznym kleju 
(panele zostaną zblokowane przez listwę pomocniczą, którą należy 
usunąć po montażu).

7.  Klej należy nakładać na spód panelu w pasach, jak również na brzeg 
(krawędź styczną) w taki sposób, aby ściana po sklejeniu stanowiła 
jedną całość. Panel 3D powinien zostać dobrze dociśnięty do ściany 
i przylegać całą płaszczyzną. Proszę zabezpieczyć element na czas 
wiązania kleju aby się nie obsunął. Nadmiar kleju z łączeń paneli należy 
usunąć bawełnianą ściereczką.

8.  Na krawędziach ściany należy zastosować przerwy dylatacyjne o sze-
rokości 3 mm (na czas schnięcia paneli zablokować dekoracje klinami 
- widoczne na obrazku nr 6, kliny wyciągnąć po 24h od momentu za-
kończenia klejenia paneli). Powstałą szczelinę można po pomalowaniu 
wypełnić elastyczną masą silikonową.

9.  Tak udekorowaną ścianę należy pozostawić na minimum 24h w tempe-
raturze 21oC aby klej mógł związać.

10.  Po wyschnięciu kleju, ścianę można malować. Do tego zalecamy 
użycie dowolnej dostępnej metody nanoszenia farby. Zalecamy malo-
wanie metodą natryskową. Jeśli to niemożliwe zalecamy użyć wałka z 
długim włosem i ostrożne nanoszenie farby.

Do malowania zalecamy stosowanie farby do ścian (do wnętrza pomiesz-
czeń). Idealnie sprawdzają się farby winylowe, akrylowe, lateksowe i 
akrylowo-lateksowe. Nie należy stosować farb opartych na agresywnych 
rozpuszczalnikach (olejne, ftalowe, silikonowe).

 Panele należy zawsze odkładać na płaską powierzchnię, ze wzglę-
du na zamierzoną elastyczność pozostawione oparte o ścianę mogą się 
nieznacznie odkształcić.
KLEJ: Do przyklejania paneli 3D użyj elastycznego kleju montażowego do 
poliuretanu Den Braven UNIFIX (Polymer - biały).
Pielęgnacja ściany: Panele po pomalowaniu należy czyścić suchą ba-
wełnianą ściereczką, bądź za pomocą miotełki do kurzu.
UWAGA: Należy w pełni zastosować się do zaleceń montażowych produ-
centa. Pominięcie któregokolwiek z etapów może spowodować negatyw-
ne skutki w użytkowaniu i finalnym wyglądzie ściany.

 Jeden kartusz kleju 290 ml wystarczy na przyklejenie 
około siedmiu Paneli 3D

 INSTALLATION INSTRUCTIONS
1.  Please carefully check your 3D Panels prior to commencing the instal-

lation in order to exclude any possible defects, which are impossible to 
remove after the installation of the product.

2.  Before the installation, the 3D panels should be acclimatised in the room 
where they are to be installed. Unpack the panels and lay them on an 
even surface, where they need to stay for at least 4 hours, at room tem-
perature, before the installation. 

3.  The panels need to be laid on a well-cured, dry and straight wall, whose 
substrate is absorbent and dimensionally stable. Ensure that the entire 
surface of the wall is stabilised (without loose plaster, old paint that peels 
off, etc.). The wall should be primed before the installation.

4.  Planning: decide where you are going to lay the panels. If it proves neces-
sary to cut the decorative panels, use a sharp stationery knife.

5.  For appropriate installation, you need to use the recommended adhesive, 
which will both glue the panels and seal them: Den Braven Unifix (Poly-
mer – white). The places where the glue is to be applied – gluing points, 
should be wiped with a nitro solvent in order to facilitate adhesion of the 
adhesive to the panel.

6.  Before starting to glue the panels to the wall, you need to determine 
horizontal and vertical sections of the wall with the use of a spirit level. We 
recommend using an auxiliary board from which you can start laying the 
panels and proceed upwards, in order to avoid the panels sliding down 
the wall on a flexible adhesive (the panels will be stopped by the auxiliary 
board, which should be removed after the installation).

7.  The adhesive should be applied on the back of the panel in stripes, as 
well as on its edge (adjacent edge) in such a way that, after the gluing, 
the wall of panels constitutes a whole. Each 3D Panel should be pressed 
firmly against the wall and adhere to the wall with its entire surface. 
Please secure the panel for the time of adhesive setting so that the pan-
els do not slide down. Excess glue on the joints of the panels should be 
removed with a cotton cloth.

8.  You should allow 3-mm expansion space on the edges of the wall (for the 
time of panel drying, the decorative elements should be held in place with 
the use of spacers: the spacers visible on picture no. 6 should be taken 
out after 24 hours after the finishing of gluing the panels). After painting, 
the resulting gap can be filled with flexible silicone compound.

9.  The wall decorated in this way should be left for a minimum of 24 hours at 
the temperature of 21oC so that the adhesive binds.

10.  Once the glue is dry, you can paint the wall. In order to do this, we rec-
ommend the use of any available paint application method. The use of 
spray method is recommended. If the use of this method is not possible, 
we recommend using a roller with long hair and applying paint carefully.

For painting, we recommend using paint that is intended for wall painting 
(inside the buildings). Vinyl dyes, acrylic paint, latex paint, as well as acrylic 
and latex paint, are ideal for this purpose. Do not use paints based on ag-
gressive solvents (oil paint, silicone paint, alkyd primer).

 Always lay the panels on a flat surface. Due to their intended flexibility, 
if left leaned against the wall, they may slightly deform.
ADHESIVE: For gluing the 3D panels to the wall, use a flexible, polyure-
thane Den Braven UNIFIX mounting adhesive (Polymer – white).
Wall care: After painting, the panels should be cleaned with a dry cotton 
cloth or a feather duster.
NOTE: You need to follow all the installation instructions provided by the 
manufacturer. If you skip any of the installation steps, it may cause adverse 
effects in the use and final appearance of the wall.

 One adhesive cartridge of a volume capacity of 290 ml is 
enough for gluing about seven 3D Panels to the wall.

GBPL
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