STIROPORNE LETVE
ENOSTAVNA METODA ZA ZAKLJUČKE, DEKORACIJE IN
DEFINICIJO POVRŠIN
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S stiropornimi letvami sem se srečala pred nekaj leti. Vedela sem, da
obstajajo, ampak mi nekako ni prišlo na misel, da bi jih uporabila.
Ker sem želela zapolniti stike, ki so skoraj na centimeter na široko
zijali med stropom in montažno steno, sem dobila pameten nasvet,
da bom najenostavneje in najceneje to rešila s stiropornimi letvami,
ki jih lahko zmontiram tudi sama. Šla sem raziskovat in glej, pred
mano se je odprl nov svet.
Različne letve so v oblikovanju zelo uporabna zadeva. Ko sem malo
brskala po spletu, sem se hitro otresla predsodkov. Dejansko sem
ugotovila, da vsak malo bolj napreden dizajn temelji na detajlih.
Okrasne letve zagotovo sodijo mednje. Tudi minimalizem jih
pogosto uporablja kot odličen pripomoček za dodajanje teksture
sicer praznim stenam. Lesen dekor je dražji in zahtevnejši za
izdelavo in montažo, letve in štukature iz stiropora pa lahko z malo
truda in spretnosti izdela vsak sam.

OBLIKOVANJE
DETAJLOV

Kotne letve so odlične
za zakrivanje slabih
stikov med stropom in
steno. To je odlična
rešitev, če morate skriti
stik med materiali ali pa
električni kabel, ker ne
želite na steni narediti
večjih posegov.
Uporabite jih lahko tudi
za definicijo površin na
velikih, praznih
površinah. Oblikujete
jih lahko s paneli ali
letvami.
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MOTAŽA JE ENOSTAVNA
Letve so na voljo v dolžini 2 metra. Montirate jih z lepljenjem, pri čemer lahko uporabite
topla ali hladna brezkislinska lepila. Torej tudi hladno silikonsko lepilo kakršnega
uporabljajo v gradbeništvu ali toplo silikonsko lepilo iz vroče pištole, kakršnega
uporabljate pri svojih kreativnih izdelkih.
Izbirate lahko med številnimi oblikami in dizajni. Obstaja več različic mase, iz katere so
letve izdelane. Lažje letve (55 kg/m3 ali 70 kg/m3 stiroporja) so manj odporne na
poškodbe in imajo praviloma manj definiran vzorec. Če jih boste montirali na strop, ni
tako pomembno, se pa stvar spremeni, če želite imeti na primer v jedilnici okrasno
letev na višini hrbtnega naslonjala na stolu. V tem primeru izberite HDP (high density
polistiren), ki ima visoko trdnost (400kg/m3 polistirena) primerljiv je z gipsom.
Najzahtevnejša stvar pri montaži je pravilna letev za kotni stik. Imeti morate šablono za
rez pod kotom in rezilo, na primer olfa nož. Pravi mojster se vidi po tem, kako je izvedel
stik. Tisti malo manj mojstrstva pa bodo stike med letvami pokitali s kitom za stene.
Letve na koncu še ustrezno pobarvate z akrilnimi ali disperzijskimi barvami.

VEČ KOT 30 RAZLIČNIH
DIZAJNOV SI LAHKO
OGLEDATE TUKAJ
KLIKNI
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Letve lahko režete s posebnimi rezili, čisto uporaben pa je tudi olfa nož. Ker so
stiki med letvami pomembni, je treba uporabiti vodila, da bo rez res natančen.
V naši trgovini lahko dobite lesena ali plastična vodila, leseno je čisto priročno.
Plastično vodilo ima več funkcij.

plastično vodilo

olfa nož

leseno vodilo

Letve lepite z brezkislinskimi lepili. Najenostavneje boste to lahko naredili s
silikonskim lepilom. Stike med letvami pokitajte. Uporabne so manjše lopatice,
še posebej, če je profil letve bolj razčlenjen. Mojstri uporabljajo različne vrste
kitov, najboljši rezultat boste pa dobili z namenskim kitom.
Tako pripravljene letve dodatno pobarvajte z akrilnimi stenskimi barvami. Z
malo poguma lahko dobite odličen rezultat. To je prepuščeno vaši domišljiji!

lepilo za stiroporne
letve

Lopatica za kitanje

akrilni kit
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