Nepralenkiamas LP® CanExel®
fasadinių dailylenčių grožis

Spalva: Riešutas
Walnut

®

Spalva: Raudona
Country Red

Jau daugiau nei 40 metų žmonės renkasi LP CanExel fasadines dailylentes savo namų

LAIKO

apdailai, atnaujinimui ar pagrąžinimui. Estetiškos, ilgaamžiškos, autentiško medžio
rašto CanExel fasadinės dailylentės tai nuolatos tobulinamas produktas, kuriuo

PATIKRINTI

džiaugsitės ilgus metus. Kiekvienam CanExel linijos produktui suteikiama solidaus

GAMINIAI

Mes į mūsų produktus sudėjome daug širdies ir darbo, nes mes žinome, kad jūs taip

Kanados gamintojo garantija.

pat mylite ir rūpinatės savo namais. Būtent tame slypi CanExel fasadinių dailylenčių
paslaptis. O Jūs galite išdidžiai sakyti, kad tai CanExel.

Spalva: Akadija
Acadia

Grožis, kuris
traukia dėmesį

Medžio raštas sukuria
autentišką stilistiką

CanExel dailylenčių gamybos procese
naudojami aukščiausios kokybės VALSPAR
PAINT ® dažai, dailylentės gruntuojamos ir
dengiamos penkiais unikalia technologija
džiovinamų dažų sluoksniais. Šis procesas
užtikrina padidintą dangos ir pagrindo
atsparumą skilimui, įtrūkimui ar deformaci-joms, todėl galite būti tikri, kad Jūsų
namo fasadas ilgą laiką išliks gražus.

Autentiškas medis puošia namą, todėl CanExel dailylentės pasižymi autentiškomis
medžio rašto tekstūromis. Raštų unikalumas suteikia prabangaus ir savito stiliaus
sukūrimo galimybes ir sumažina dažnai
kitų prekės ženklų siūlomo šabloniškumo
tikimybę.

Patvarumas,
kuriuo galima pasikliauti

Verta pagarbos tradicija

CanExel dailylentės buvo bandomos
septyniose sudėtingo Šiaurės Amerikos
klimato zonose. Mūsų dailylentės taip pat
išbandytos visose iš šių zonų dėl UV spindulių poveikio, nuo šalčiausios iki karščiausios ir ne tik. Mes nuolatos tobuli-name mūsų produktą ir remiamės tyrimais,
kad pasiektume optimalius rezultatus.
Jei pasirenkate CanExel dailylentes savo
namo fasado apdailai, Jūs pasirenkate
dailylentes, kurios yra amžinos.

CanExel puoselėja namų grožį jau daugiau
nei 40 metų. Mūsų specialistai kuria produktus, kuriuos su pasididžiavimu panaudotų savo namų apdailai, ir mes atsakome
už kiekvieną mūsų pagamintą dailylentę.
Pasirinkę CanExel Jūs esate tikri, kad pasirinkote geriausią.

Spalva: Akadija
Acadia

Jūsų namas unikalus ir jo fasadas turi būti toks pats. CanExel siūlo tris skirtingus dailylenčių stilius ir plačią
spalvų paletę kiekvienam iš pasirinktų proilių, todėl galite išsirinkti tai kas Jums tinka ir patinka.
Tik CanExel pristato meistriškai pagamintas sistemas kurios pavers Jūsų namus meno kūriniu.

Stiliaus pasirinkimas

CanExel® Ridgewood D-5™
CanExel Ridgewood D-5 dailylentės primena autentišką ir šiltą tradicinių medinių dailylenčių sieną.
Gilios tekstūros medžio raštas | 23 premium klasės spalvos | Novatoriška montavimo sistema
| Standartinės 3,66 m ilgio ir 0,3 m pločio lentos su grioveliu

Spalva: Akadija
Acadia

CanExel Ced’R-Vue®
CanExel Ced’R-Vue dailylentės tai stulbinantis kedro grožis ir patvarumas be daugelio
natūralios medienos trūkumų.
Gilios tekstūros medžio raštas | 23 premium klasės spalvos | Novatoriška montavimo sistema
| Standartinės 3,66 m ilgio ir 0,23 m pločio lentos

-

Spalva: Geltonas Akmuo
Yellowstone

CanExel UltraPlank™
CanExel UltraPlank dailylentės tai stiliaus ir universalumo sintezė.
Gilios tekstūros medžio raštas | 23 premium klasės spalvos | Novatoriška montavimo sistema
| Gali būti montuojamos vertikaliai ir įstrižai | 0,3 m pločio lentos su grioveliu

Spalva: Riešutas
Walnut

Spalva: Akadija
Acadia

Stiliaus pasirinkimas

Spalvinė gama
Apsilankykite canexel.ca ir užsisakykite produktų pavyzdžius, kad galėtumėte įvertinti tikrąsias spalvas.
Pastaba: Dėl spaudos/ekranų technologijų parodytos spalvos gali skirtis nuo tikrųjų.

Priedai
CanExel Ridgewood D-5 dailylentės primena autentišką ir šiltą tradicinių medinių dailylenčių sieną.
Gilios tekstūros medžio raštas | 23 premium klasės spalvos | Novatoriška montavimo sistema
| Standartinės 3,66 metro (12 pėdų) ilgio ir 0,3 metro (12 colių) pločio lentos su grioveliu

Pilkšva | Klasikinė
Mist Grey | Classic

Auksinis Ruduo | Įkvėpimas
Autumn Gold | Inspiration

Smėlis | Natūralus
Sand | Nature

Pilkas Akmuo | Natūralus
Coastline | Nature

Kedras | Įkvėpimas
Cedar | Inspiration

Geltonas Akmuo | Natūralus
Yellowstone | Nature

Upinis Akmuo | Klasikinė
River Rock | Classic

Raudona | Įkvėpimas
Country Red | Inspiration

Sierra | Natūralus
Sierra | Nature

Kreminė | Klasikinė
Cream | Classic

Škotijos Jūra | Įkvėpimas
Scotia Blue | Inspiration

Riešutas | Natūralus
Walnut | Nature

Sandalmedis | Natūralus
Sandalwood | Nature

Vidurnakčio Mėlyna | Įkvėpimas
Midnight Blue | Inspiration

Akadija | Natūralus
Acadia | Nature

Chaki | Klasikinė
Khaki | Classic

Olandiška Žalia | Įkvėpimas
Dutch Green | Inspiration

Granitas | Natūralus
Granite | Nature

Šviesi Uoliena | Natūralus
Clifside | Nature

Pušų Miškas | Įkvėpimas
Pine Forest | Inspiration

Juodas | Natūralus
Black | Nature

LP CanExel Sistema
Ilgis

Nominalusis plotis

Nominalusis storis

Ridgewood D-5™
3.66m

30.48 cm

1.11 cm

3.66m

22.86 cm

0.95 cm

3.66m

30.48 cm

1.11 cm

Ced’R-Vue®

UltraPlank™

Ridgewood D-5™

Ced’R-Vue®

UltraPlank™

Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas ir montavimo instrukcijas www.valvesta.lt/canexel

Spalvinė gama
Smėlio (Sand) - tai amžinybės spalva,
kuri asocijuojasi su lygumų ramybe ir
skaniais desertais.

Įsivaizduokite auksinį saulėlydį
kiekvieną dieną! Auksinio Rudens
(Autumn Gold) spalva sušildo širdį - ir
namus - kiekvienu metų laiku.

Šviesesnė paprasto pilkumo pusė,
Pilkšva (Mist Grey) harmoningai namo
eksterjerą papildanti neįprasta spalva.

Hipnotizuojanti spalva, Geltono
Akmens (Yellowstone) - atveria tikrąjį
žemišką Jūsų namo charakterį.

Kedras (Cedar) - tobula spalva, kuri
pilnai atskleis namo eksterjero privalumus. Amžina klasika nesenstančiam
stiliui!

Pilkojo Akmens (Coastline) spalva suteikia gaivinančio saulėto paplūdimio
su trupučiu šalto vandenyno ūkanos
ore įspūdį.

Rausvo aukso Sierra charakteris
puikiai papildo modernų projektą.

Atraskite karščiausią iš „šiltųjų” spalvų
- Raudona (Country Red): energingą,
galingą, įkvepiančią - nuostabiai
atrodančią - nuostabiam namui.

Suteikite vėsą ir ramybę su Škotiškos
Jūros (Scotia Blue) spalva Jūsų
namams. Rainuotas būdas padaryti
stilingą vizualinį pareiškimą.

Galima ją vadinti chameleonu - vienija
šiltos ir šaltesnės spalvos atributus
viename - Kreminė (Cream) spalva tai
kiekvieno svajonė!

Parodykite geresnę namo pusę su
Akadija (Acadia), energinga, tvirta
spalva, geriausiai atspindinčia gamtos
galią.

Raminanti ir puoselėjanti, Vidurnakčio
Mėlynoji (Midnight Blue) spalva stulbinanti gili mėlynė - gili kaip Jūsų
dėmesys savo namui.

Sandalmedis (Sandalwood) - tai šilti,
jaukūs natūralios medienos spalvos
tonai.

Gili, drąsi ir tikrai graži - stebėkite, kaip
Jūsų namas įgauna dar daugiau tvirtumo su Granito (Granite) spalva.

Kiekvienas namas atrodys stulbinančiai su Olandiškai Žalia (Dutch Green).

Visiems patinka Chaki (Khaki) spalva
... net ir Jūsų namui! Atraskite jos
įvairiapusiškumą ir išryškinkite namo

Prabangus spalvos gylis spinduliuoja
stulbinančiu rainuotumu Juodoje
(Black).

Atraskite tikrąjį namo charakterį su
Pušų Miško (Pine Forest) spalvos
dailylentėmis ir džiaukitės neabejotinai
atpalaiduojančiu efektu.

LP nustato pažangių termiškai apdorotų fasadinių dailylenčių
ilgaamžiškumo ir grožio standartus. 23 spalvos ir begalės raštų
kombinacija suteikia neribotą idealaus pasirinkimo laisvę. Didžiuokitės savo namais – rinkitės ilgaamžiškumą ir nepalyginamą
išvaizdą, kurią gali pasiūlyti tik CanExel dailylentės.

Kompozicijos su natūralia aplinka
paieška tai puikus būdas priartinti šią
aplinką arčiau namų. Upinio Akmens
(River Rock) spalva padės atrasti tai ir
Jūsų namams.

Turtinga, galinga ir įtikinanti, Riešuto
(Walnut) spalva atskleidžia pasauliui
tikrąjį Jūsų namo charakterį.

Tai gyvybės, atsinaujinimo ir sveikatos
spalva. Ir jos taip daug aplink!

Spalvų apžvalga
Ilgaamžiškas grožis

aplinką!

Ramybę atrasite su Šviesiosios
Uolienos (Cliﬀside) spalva - džiaukitės
natūraliais žemės tonais ir namų bei
gamtos harmonija.

Spalva: Chaki
Khaki

Garantija* , kuri suteikia pasitikėjimą
Mes pasitikime savo produktais ir siūlome Jums CanExel® garantijos paketą,
kuris suteiks pasitikėjimo jausmą ir Jums.
• 10 metų garantija nuo nusilupimo, atsiskyrimo ar skilimo
• 10 metų garantija dangai

Daugiau informacijos apie mūsų produktus - www.valvesta.lt/canexel

• 5 metų 100% darbų ir pakeitimo garantija
Išsami informacija apie garantijos sąlygas ir montavimo instrukcijas www.canexel.ca
Gerai klientams, gerai planetai
LP® taiko sertiikuotą miškotvarkos ir žaliavos tiekimo sistemą, kuri užtikrina, kad mūsų produktai
gaminami iš medienos, kilusios iš tinkamai prižiūrimų miškų.

CPA: ANSI A135.6
CCMC: #07893-L
CSTB: 38-30 2/09-1383
ISO: 009987
Brošiūros vaizdinė medžiaga pateikiama tik iliustravimo tikslais.
Originalios ir nuolatos atnaujinamos montavimo instrukcijos pateikiamos canexel.ca tinklalapyje.
Dėl spaudos / ekranų technologijų visos brošiūroje parodytos spalvos gali skirtis nuo tikrųjų.

Spalva: Kedras
Cedar

Spalva: Walnut

Daugiau informacijos apie LP® CanExel® produktus telefonu 8 41 545353 arba tinklalapyje www.valvesta.lt/canexel
Valspar Paint® yra registruotas Valspar Corporation prekinis ženklas.
©2015 Louisiana-Paciﬁc Corporation. Visos teisės saugomos. LP ir CanExel yra registruoti Louisiana-Paciﬁc Corporation prekių ženklai.
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