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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

5

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

RINDALSLIST
SPILER | STANDARD
6
5

4

3

2

1
DENNE TEGNING/BESKRIVELSE TILHØRER A.KVAM AS.
DEN KAN IKKE KOPIERES ELLER FORELEGGES ANDRE
UTEN VÅR TILLATELSE.

263,0

F

SPILER 21 x 45

203,0
143,0

konseptet med alle muligheter

5,5

E

8,0

0



5,0

• 12 forskjellige spiler i heltre, finert MDF og foliert MDF, se s. 9
• Tre233,0
måter å montere på:
6,0
1) Enkeltvis på vanlig måte med synlig innfesting, se s. 10
2) Ferdige elementer med spiler montert på sort HDF-plate (ill. 2), se s. 10
3) Monter med beslag (ill.3) og unngå synlige stifter eller skruer, se s. 11
D

105,0
165,0

2

3
225,0
285,0
C

Element på 0,6 x 2,4 m med spiler i lakkert heltre eik,
lagerføres.Flat
Nobbnr:
57284462
Pattern
Andre spiletyper (s. 9) og elementhøyde inntil 2,85 m på
bestilling.

Beslaget selges i 5-pakning med skruer
for feste i vegg. Nobbnr: 57390162

Only one cutline.

B

Bendline UP 90° R2

1

300,0

1

Pos Ant.

Festeskinne for spiler
Art.Nr.

A.Kvam A.S
6657 RINDAL

Dato:

Tegnet av:

22.10.2020 tore.kvam

Ref. standard:
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5

«Kontrastvegg» med spiler i hvitlasert eik finert.
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3

2mm

PartNavn

Projeksjon:

Beskrivelse

Tykkelse
Lengde
Tegningsnr.:

Rindalslist
Festeskinne for spiler
Format:

Mengde

Enhet
Rev.:

19.05-01

Kunde:

Ref. Tegningsnr.:

Toleranse, sveising:

Toleranse, maskinering:

Nom. vekt: DPO/Art.nr.:

NS-EN-ISO 13920-BF

NS-ISO 2768-MIDDELS

A

A2

2

1

Sidenr.:

1 /1

Sist lagret: 06.10.2010 10:17
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Lyddempende spilevegg i møterom.
Spiler i heltre eik, lakkert.

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.

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 S.9
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Ubehandlede heltre eikespiler kan også brukes på
baderom. Her er de brukt ved oppussing av bad

Dette flotte taket består av eikefolierte MDF-spiler.
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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

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

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

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

EIK HVITLASERT
TYPE: MDF STRUKTURFOLIERT
Mål (mm): 22 x 045 x 3030
Nobbnr: 56266893

EIK LAKKERT
TYPE: MDF STRUKTURFOLIERT
Mål (mm): 22 x 045 x 3030
Nobbnr: 57023374

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

Vanlig montering
Montering med spilebeslag

Leveres som spileelement
Leveres som spileelement på forespørsel

Foliert MDF – Spilene er foliert på tre sider
(flatside og to kanter), og er egnet til vegg og tak.
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MONTERING
SLIK BEREGNER DU HVOR MANGE SPILER DU TRENGER

2. MONTERING AV SPILEELEMENTER

I dette eksemplet sier vi at veggens bredde er 2.740 mm –
og at spilene ikke skal skjøtes i høyden.

Se også monteringsvideo på rindalslist.no
1

Spilenes bredde er 45 mm
Åpningen mellom spilene er 15 mm
(2740 + 15) : 60 = 45,91 spiler, avrundes nedover til 45 spiler

SLIK FÅR DU LIKE STOR AVSTAND PÅ BEGGE SIDER AV
SPILEFLATEN NÅR DU BRUKER BESLAG ELLER ELEMENTER
45 spiler dekker (45 x 60) – 15 = 2685 mm

1
Sett elementet med 60 cm bredde på plass på veggen.

(2740 – 2685) : 2 = 27,5 mm
Begynner du med første spile 27 mm fra veggen, blir også
siste spile 27 mm fra veggen

2

HUSK DETTE FØR DU STARTER MONTERINGEN
Veggen bør gjøres sort ved hjelp av maling eller fiberduk (ikke
nøvendig når du bruker ferdige spilelementer på sort HDF-plate.
En gulvlist gir et fint anlegg. Vi anbefaler en sortmalt glattkant
12 x 25 mm.

2

Husk å ta høydemål og foreta evt kapping av spilene.
Elementet festes på vegg med 3 skruer i bredden og 4
skruer i høyden. Skruene skal ha svart hode og være 3 – 5
cm lange.

1. ENKELTVIS MONTERING AV SPILER MED
SYNLIG INNFESTING

3

1) Sett første spile på plass, sørg for at den er 100 % i lodd
og fest den til veggen. En spikerpistol med dykkertstifter gir
penest resultat.
2) Sørg for riktig avstand til neste spile ved hjelp av et avstandsstykke med samme tykkelse som den avstanden du vil
ha mellomrom. En glattkant på en meters lengde
fungerer fint.
3) Gjenta prosessen. Husk at du hele tiden sjekker at spilene
er i lodd.

3
Dersom siste element må være smalere enn 60 cm, kappes
elementet med sirkelsag mellom spilene. Her er er det skåret
slik at den delen som skal brukes, har nok svart plate til å
skjule veggen.
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3. MONTERING AV SPILER MED BESLAG

Se også monteringsvideo på rindalslist.no

1

Beslagene selges i pakninger med 5 beslag og skruer med sort
hode for feste til vegg. «Tungene» sørger for at du alltid får 15
mm avstand mellom spilene.
3

Legg fem spiler med baksiden opp på et rent underlag. Gjerne
et bord. Beslagene plasseres med innbyrdes avstand som vist på
bildet. Påse at spilene ligger helt parallelt.
5

2

Mal veggen sort eller kle den med sort fiberduk. Mål deretter
bredden på arealet som skal ha spile. Se innledningstekstene under
MONTERING. Kapp evt spilene i den lengden du skal ha dem.
4

Sørg for at spilene ligger an mot beslagenes tunger.

6

Skru beslagene fast i spilene. Vi anbefaler treskruer TX 4 x 20 mm. Sett seksjonen med 5 spiler på veggen, sjekk at spilene står i
lodd og skru fast.
7

Fest til vegg med skruene som fulgte med beslagene. Skruene
skal gjennom de hullene som nå er synlige i beslaget.
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Dersom du trenger 1 til 4 spiler ekstra for å fylle arealer, kan du
kappe beslag eller øke bredden på siste seksjon. Velger du siste
framgangsmåte, husk at beslagene skal ligge motsatt vei av
dem som er montert på seksjonen.
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