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MAËSTRO LYNES
– helt nye muligheter
Med spilenes økende popularitet, måtte spørsmålene bare
komme: Kan monteringen gjøres enklere og raskere? Er det
mulig å lage spiler med flere spennende farger og overflater?
Kan LED-teknologien brukes for å skape effekter og
stemninger med lys? Svaret ble et 3 x JA. Resultatet heter
Maëstro Lynes.
Mäerstro Lynes er en ny og patentbeskyttet spileløsning
for bolig og offentlig miljø:
• Monteringsskinner og klips sikrer rask og korrekt montering
• Utvalget i farger og mønstre er stort og skal bli større
• LED-lys kan skape flotte og spesielle effekter

Maëstro Lynes spiler i utførelse «Pepper Oak».
Spilene med LED-lys har samme folie som de
uten lys. Lyset slås av og på etter ønske.

Maëstro Lynes spiler i
utførelse «Natural Oak»

Du har sikkert forstått at disse spilene ikke kunne lages
i heltre. Maëstro Lynes er utført i strukturfoliert MDF. Til
gjengjeld er de til forveksling lik de materialene de illuderer
– visuelt og stofflig. De er også fargeekte og mørkner ikke
over tid, slik de fleste treslag gjør.
Spilene har en ryggbredde på kun 3 cm. Det gjør at de også
er egnet til mindre arealer, og som dekor på dører, disker mm.

Maëstro Lynes spiler i utførelse «White Laquered».
Løsningen viser hvordan du kan kombinere glatte
flater og spiler i samme farge.

Maëstro Lynes spiler i utførelse «Natural
Oak». Legg merke til de spilelagte skapdørene. Dette er mulig på grunn av
spilenes lave vekt.
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Dette er samme løsning som på motstående side.
Spilene med LED-lys er foliert med samme folie
som de øvrige spilene. Når lyset slås av, skiller
ikke disse to spilene seg ut fra helheten.

Maëstro Lynes spiler i utførelse «Pepper Oak». Se
hvordan interiørarktekten har valgt å bruke samme
spiler på veggen, i taket og på bardisken.

Maëstro Lynes spiler i utførelse «Raw Concrete». Strukturfoliens tekstur gir en tydelig betongfølelse og likhet til den
nakne betongen. To spiler med LED-lys er dekorativt og bidrar
til allmennbelysningen. Lyset slås av og på etter behov.

Maëstro Lynes spiler i
utførelse «Pepper Oak»
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FARGEMULIGHETER/OVERFLATER
PEPPER OAK

NATURAL OAK

CASTLE OAK

BROWN MARBLE

RUSTED STEEL

NUDE MARBLE

LACQUERED WHITE

CREAMY ASH

RAW CONCRETE

BLACK MARBLE

Pepper Oak lagerføres.
Øvrige overflater er bestillingsvare
med leveringstid 10 uker.

KOMPONENTOVERSIKT
1

Standard spile – fås i 10
ulike farger/mønstre
4

Sidespile – dekker
monteringslisten på
enden(e) av spilearealet
7

Kan om ønskelig brukes
som avslutning mot tak

2 A

B

Transparent (opal) og
foliert spile for lyslist
5

Monteringsskinne

8

Foliert endeprofil i
aluminium

Endeprofilene kan også snus og brukes som
avslutning mot tak – er smalere enn 7

3

List for påsetting av
LED-strips, inngår i 2A/2B.
6

Monteringsklips – skyves
inn i monteringsskinnene
9

Sort endeprofil i
aluminium
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TYPE

OVERFLATE

MÅL (MM)

1 Spile
2A+3 Lysspile
2B+3 Lysspile
4 Sidespile
5 Monteringsskinne
6 Monteringsklips
7 Endetopp
8 Endeprofil
9 Endeprofil
10 Kantbånd

Pepper Oak
Pepper Oak
Opal
Pepper Oak

30 x 40 x 2700
30 x 40 x 2700
30 x 40 x 2700
30 x 47 x 2700
2700
230
30 x 120 x 2700
36 x 50 x 2700
26 x 50 x 2700
35 x 300

Pepper Oak
Pepper Oak
Aluminium
Pepper Oak

NOBBNR

56678504
56678542
56678595
56678512
56678580
56678561
56678523
56678538
56678576
56678557

SLIK BEREGNER DU HVOR MYE DU TRENGER:
Det går 22 løpemeter pr m2 av disse spilene. Se ellers mengdekalkulatoren
på hjemmesiden vår. Den beregner også hvor mye du trenger av monteringsskinner og -klips.

MONTERING
Se monteringsvideo på rindalslist.no
NÅR DU VIL HA LED-LYS
Kjøp det antallet aluskinner som tilsvarer det antallet spiler du vil ha lys i.
Sett skinnene på plass, og kleb fast LED-stripene i hele lengden. Pass på at
tilslutningskontakten påsettes nede.
Av hensyn til tilkopling til el-punkt, bør aluskinnene og LED-stripsene være
på plass og tilkoplet FØR du klipser fast de øvrige spilene. Følg forøvrig
anvisningen som følger med når du kjøper LED-strips.

60 cm

10 cm

Bildet viser komponentene i en spile med LED-lys

Montering over gulvrist/glattkant

Montering i aluminiumslist 8
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SPILER 21 x 45 STANDARD
Populær serie med 12 ulike overflater
En godt innarbeidet spileserie bestående av spiler i heltre ask, eik og furu,
finert MDF og foliert MDF. De benyttes også av bedrifter som bygger spileplater- og konstruksjoner for oppdragsgivere.
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SE HVOR MYE DU TRENGER
BEREGNING AV ANTALL LØPEMETER SPILER
Med 10 mm avstand mellom spilene går det 18 løpemeter
per m² flate. Mengdeangivelsen forutsetter skjøting.

MONTERING
Vegg eller tak bør males i en mørk farge (grå eller svart) før
spilene monteres. Noen velger en mørk filt eller en annen
type tekstilduk for å gi maksimal lyddemping.
Pass på at første spile er 100 % i lodd eller vater.

Spiler i ubehandlet heltre eik. Her er spilene
montert på sortlakkerte stålrammer.

Spiler eik heltre, hvitlasert, i en tre-i-ett-løsning
som skjermer, bryter flater og demper lyd.

Dersom du vil ha skjult innfesting (usynlige skruer), må
spilene monteres på en plate og skrus fra platens bakside.
Forarbeidet er det samme som over. Metoden fungerer
greit på vegg, men er krevende i tak. Dette pga formatet
og vekten på de elementene som skal håndteres.

Trappe-espalier bygget med heltre furuspiler i sort NCS 9000.
Trappen og spilenes fjerde side er malt på stedet i samme farge.
Fortsettelsen av espalieret vises på bildet under.

Trappe-espalier bygget med heltre
furuspiler i sort NCS 9000.

PRODUKTOVERSIKT NESTE SIDE

PRODUKTOVERSIKT
SPILER I HELTRE

SPILER MED KJERNE I MDF

ASK HVITLASERT
TYPE: HELTRE ASK
Mål (mm): 21 x 045 x 2400
Nobbnr: 54075522

HVITLASERT EIK
TYPE: MDF FINERT
Mål (mm): 21 x 045 x 3030
Nobbnr: 54932356

EIK, LAKKERT
TYPE: HELTRE EIK
Mål (mm): 21 x 045 x 3500
Nobbnr: 54075503

EIK
TYPE: MDF FINERT
Mål (mm): 21 x 045 x 3030
Nobbnr: 54298913

EIK UBEHANDLET
TYPE: HELTRE EIK

LAKKERT EIK
TYPE: MDF FINERT
Mål (mm): 21 x 045 x 3030
Nobbnr: 54932360

Mål (mm): 21 x 045 x 3500
Nobbnr: 54075518

EIK HVITLASERT
TYPE: HELTRE EIK

AMERICAN OAK
TYPE: MDF STRUKTURFOLIERT
Mål (mm): 22 x 045 x 3030
Nobbnr: 56266893

Mål (mm): 21 x 045 x 3500
Nobbnr: 54075492

FURU NCS 9000
TYPE: HELTRE FURU
Mål (mm): 21 x 045 x 4400
Nobbnr: 54075556

Heltre – Lakkerte, laserte og malte spiler er
behandlet på tre sider, (flatside og to kanter).
Kan brukes frittstående ved etterbehandling av
den andre flatsiden.
Eikefinert MDF – Spilene er foliert på tre sider,
(flatside og to kanter) og er egnet til vegg og tak.

FURU UBEHANDLET
TYPE: HELTRE FURU – FINGERSKJØTT
Mål (mm): 21 x 045 x 4400
Nobbnr: 54075537

Foliert MDF – Spilene er foliert på tre sider
(flatside og to kanter), og er egnet til vegg og tak.

FURU HVITLASERT
TYPE: HELTRE FURU – FINGERSKJØTT
Mål (mm): 21 x 045 x 4400
Nobbnr: 54075541
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