


PL	 EASY	MEG	to	łatwy	i	gotowy	system
do	stworzenia	elewacji	zewnętrznych.

ENG	 EASY	MEG	is	the	easy	and	ready	
to	install	system	for	the	realisation
of	external	facades.
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PL	 MEG,	Material	Exterior	Grade,	
oferuje	nowe	możliwości	dzięki	EASY	MEG,	
kompletnemu	systemowi	budowy	elewacji	
do	samodzielnego	montażu.

ENG	 MEG,	Material	Exterior	Grade,
has	found	a	new	dimension	with	EASY	MEG:
a	complete	do-it-yourself	building	envelope	
system.

PL	 System	EASY	MEG	
dzięki	gładkim	powierzchniom	
i	intensywnej	kolorystyce	na-	
daje	budynkom	wyrafinowaną	
i	trwałą	elegancję.
	 Został	zaprojektowany	
z	myślą	o	trwałości,	łatwości	
montażu	i	niewielkich	wymaga-
niach	w	zakresie	konserwacji.

ENG	 The	EASY	MEG	sys- 
tem	 gives	 buildings	 a	 so-
phisticated	and	 long-lasting	
elegance,	 thanks	 to	smooth	
surfaces	and	intense	colours.	
	 This	facade	solution	is	
designed	to	be	durable,	easy	to	
install	and	low	maintenance.
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PL	 System	EASY	MEG	zachowuje
niezmienną	formę	przez	długie	lata.

ENG	 EASY	MEG	system	is	designed	to	
remain	unchanged	over	time.

PL	 Deszcz,	sól,	wiatr,	wil-	
goć,	intensywne	nasłonecznie-	
nie:	EASY	MEG	jest	odporny	na	
działanie	czynników	atmosfe-	
rycznych,	zachowując	swoje	
walory	estetyczne	oraz	właści-	
wość	fizyczne.
	 Powierzchnia	EASY	
MEG	nie	wymaga	malowania	
ani	specjalnych	sposobów
czyszczenia.

ENG	 Rain,	salt,	wind,	humid-
ity,	intense	sunlight:	EASY	MEG	
withstands	elements,	maintain-
ing	its	main	decorative	features	
and	physical	properties.	
	 The	surface	of	EASY	
MEG	does	not	require	painting	
or	any	specific	cleaning.
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PL	 EASY	MEG	oferuje	trzy	różne	
systemy	mocowania:	z	fugą	krytą,	z	fugą	
otwartą	oraz	gont.

ENG	 EASY	MEG	consists	of	three	
different	fixing	systems:	Closed	Joint,
Open	Joint	and	Overlapping.	

PL	 Każdy	 z	 systemów	
charakteryzuje	innowacyjność	
i	prostota.
	 Poszczególne	rozwią-	
zania	zaprojektowano	dbając
o	zapewnienie	łatwości	monta-	
żu,	trwałości	wykonanej	elewa-	
cji	oraz	zachowanie	jej	walorów	
estetycznych	przez	długi	czas.

ENG	 Each	 system	 is	 de-
signed	to	provide	an	innovative,	
cleanly-designed	solution.	 	
	 These	solutions	are	
designed	by	Abet	to	be	easily	
installed	and	durable,	maintain-
ing	the	beauty	of	the	buildings.
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C
losed	Joint

PL	 System	z	fugą	kry-	tą	
charakteryzuje	się	łatwym	mon-
tażem:	Dzięki	wyfrezowa-	nemu	
kanałowi	w	dolnej	kra-	wędzi	
oraz	sfazowanej	górnej	krawę-
dzi	każdej	deski	ich	łą-	czenie	
zapewnia	doskonałe	odprowa-
dzenie	wody	i	szybsze	wysy-
chanie.
	 Deski	mocuje	się	łatwo	
na	pionowej	konstrukcji	nośnej	
z	dowolnego	materiału	(drew-	
no,	aluminium,	stal	 itp.)	Sys-	
tem	można	uzupełnić	profilem	
maskującym	w	górnej	części	
oraz	siatką	przeciw	insektom	
w	dolnej	części	elewacji.	Do-	
stępne	są	również	jako	akce-	
soria	opcjonalne,	odpowiednie	
profile	gięte	umożliwiające	za-
mknięcie	elewacji	z	boku	lub	w	
narożnikach.

ENG	 The	Closed	Joint	sys-
tem	features	an	easy	clamping	
system	thanks	to	the	protected	
bottom	groove	and	the	inclined	
top	bevel	which	guarantees	an	
almost	perfect	zero	sightline,	
water	deflection	and	moisture	
removal.			 	 	
	 The	planks	are	easy	to	
fix	on	a	vertical	substructure	of	
any	type	of	material	(wood,	alu-
minium,	steel,	etc.).	The	system	
can	be	completed	with	flashing	
at	the	top	and	insect	mesh	at	
the	base.	It	is	also	available	a	
variety	of	corner	and/or	side	
profiles	all	folded	and	extremely	
adaptive,	supplied	as	optional	
accessories.
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O
pen	Joint

ENG	 The	Open	Joint	system	
features	the	same	easy	clamp-
ing	system	of	the	Closed	Joint,	
guaranteeing	the	fastest	instal-
lation	for	systems	such	as	clad-
ding	planks,	external	louvres	or	
outer	fencing.		
	 The	planks	are	easy	to	
fix	on	a	vertical	substructure	of	
any	type	of	material	(wood,	alu-
minium,	steel,	etc).	The	system	
can	be	complete	with	flashing	
at	the	top	and	insect	mesh	at	
the	base.	It	is	also	available	a	
variety	of	corner	and/or	side	
profiles	all	folded	and	extremely	
adaptive,	supplied	as	optional	
accessories.

PL	 System	z	fugą	otwartą	
charakteryzuje	się	taką	samą	
łatwością	mocowania	jak	ten	
z	fugą	krytą,	zapewniając	bar-	
dzo	szybki	i	sprawny	montaż	
desek	w	formie	elewacji,	ze-	
wnętrznych	żaluzji	czy	wypeł-	
nień	ogrodzenia.
	 Deski	mocuje	się	łatwo	
na	pionowej	konstrukcji	nośnej	
z	dowolnego	materiału(	drew-	
no,	aluminium,	stal	 itp.)	Sys-	
tem	można	uzupełnić	profilem	
maskującym	w	górnej	części	
oraz	siatką	przeciw	insektom	w	
dolnej	części	elewacji.	Dostęp-	
ne	są	również	jako	akcesoria	
opcjonalne,	odpowiednie	pro-
file	gięte	umożliwiające	zam	
knięcie	elewacji	z	boku	lub	w	
narożnikach.
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PL	 System	typu	gont	za-	
pewnia	najprostszą	i	najszyb-	
szą	możliwość	samodzielnego	
montażu.	Specjalnie	opraco-	
wany	klips,	umożliwia	zamoco-	
wanie	deski	pod	odpowiednim	
kątem.	Po	zamontowaniu	niewi-	
doczny	klips	zapewnia	jej	trwałe	
i	solidne	podparcie.
	 Deski	mocuje	się	łatwo	
na	pionowej	konstrukcji	nośnej	
z	dowolnego	materiału(	drew-	
no,	aluminium,	stal	 itp.)	Sys-	
tem	można	uzupełnić	profilem	
maskującym	w	górnej	części	
oraz	siatką	przeciw	insektom	
w	dolnej	części	elewacji.	Do-	
stępne	są	również	jako	akce-	
soria	opcjonalne,	odpowiednie	
profile	gięte	umożliwiające	za-
mknięcie	elewacji	z	boku	lub	w	
narożnikach.
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ENG	 The	Overlapping	sys-
tem	provides	the	easiest	and	
fastest	method	to	install	shin-
gles	easily	without	external	aid.	
A	special	machined	clamp	has	
been	developed	to	support	the	
plank	at	the	correct	installation	
angle.	Once	installed,	the	clamp	
solidly	retains	the	boards	and	
remains	concealed.	
	 The	planks	are	easy	to	
fix	on	a	vertical	substructure	of	
any	type	of	material	(wood,	alu-
minium,	steel,	etc).	The	system	
can	be	complete	with	flashing	
at	the	top	and	insect	mesh	at	
the	base.	It	is	also	available	a	
variety	of	corner	and/or	side	
profiles	all	folded	and	extremely	
adaptive,	supplied	as	optional	
accessories.

20EASY MEG

O
verlapping
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ENG	 EASY	MEG	is	a	self- 
supporting,	 compact	 high	
pressure	laminate	(HPL),	with	
a	weathering	resistant	decora-
tive	surface	suitable	for	exterior	
applications.	
	 EASY	MEG	core	layers	
comprise	sheets	of	cellulose	
fibres	impregnated	with	ther-
mosetting	phenolic	resins	and	
of	one	or	more	surface	layers	
of	decorative	paper	impregna-
ted	with	thermosetting	resins.	
EASY	MEG’s	characteristics	
and	appearance	will	weather	
over	time	in	a	consistent	and	
uniform	way	across	the	appli-
cation.
	 The	material	used	for	
EASY	MEG	F1	complies	with	
the	performance	requirements	
of	EN	438-6:2016.

Specyfikacja	techniczna
Technical	specs

PL	 Materiał	 stosowany	
w	systemie	EASY	MEG	to	sa-	
monośny,	kompaktowy	laminat	
wysokociśnieniowy	HPL,	od-	
porny	na	warunki	atmosferycz-	
ne,	przeznaczony	do	zastoso-	
wania	na	zewnątrz.
	 Składa	się	z	rdzenia	
w	formie	warstw	włókien	celu-	
lozowych,	impregnowanych	ży-	
wicami	fenolowymi	oraz	warstw	
dekoracyjnych	z	włókien	ce-	
lulozowych	impregnowanych	
żywicami	termoutwardzalnymi.	
Warstwy	te	są	następnie	pra-	
sowane	w	prasach	wielopół-	
kowych,	gdzie	pod	wpływem	
wysokiej	temperatury	(150°C)	
i	ciśnienia	(9MPa)	następuje
polikondensacja	żywic.	Laminat	
stosowany	w	syste-	mie	EASY	
MEG	 jest	odporny	na	upływ	
czasu,	nie	wymaga	wymiany,	
ani	konserwacji.
	 Laminat	 stosowany	
w	systemie	Easy	Meg	F1	speł-	
nia	wymagania	normy	EN	438-
6:2016
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Closed	Joints
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PL 
Zestaw	EASY	MEG
zawiera
-	4	deski	HPL
		3050	x	208	x	8	mm
-	24	klipsy
-	24	śruby
-	1	narzędzie
pozycjonujące

ENG

EASY MEG
box	contents:
• 4	HPL	planks
–	 Closed	Joint	 
	 Open	Joint	 
	 3000	x	208	x	8	mm 
–	 Overlapping 
	 3000	x	200	x	8	mm
• 24	clips
• 24	screws
• 1		positioning	tool

Profil	górny
Top	flashings

Profil	wspornikowy	(ma	zastoscwanie	tylko	w	systemie	z	Closed	Joint)
Support	profile	(only	for	Closed	Joint	vertical	system)

Profil	boczny	i	naroznikowy
Lateral	and	corner	flashings

Clips	x	24
30	x	35	x	2/3	mm

Clips	x	24
30	x	38	x	2/3	mm

Clips	x	24
50	x	35	x	2/3	mm

Open	Joints Overlapping

Zestaw	instalacyjny
Installation	set

Akcesoria*
Accessories* Śruby/Screw	x	24 Śruby/Screw	x	24Śruby/Screw	x	24

Narzędzie	pozycjonujące
Positioning	tool

*dostepne	opcjonalnie/not	included
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Szybki	i	prosty	montaż
Fast	and	easy	installation
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1. 2. 3. 2. 3. 5.4.

ENG For	a	correct	installation	it	is	
necessary	to:	install	substructure	on	
the	wall	(1),	install	the	first	row	of	clips	
(2)	with	suitable	screws	(3),	and	slide/sit	
the	first	row	of	planks	(4).	After	setting	
the	clips	and	screws	(2,	3)	of	the	second	
row	fix	your	EASY	MEG	planks	using	
the	same	methodology.	It	is	necessary	
to	drill	holes	of	different	diameters	to	
allow	the	expansion	of	the	last	or	top	
plank:	one	∅	5	mm	hole	(6)	and	two 
∅	8	mm	holes	(5)	at	the	sides.

PL	 W	celu	prawidłowego	montażu	
należy:	zamocować	pionową	konstruk-	
cję	nośną	(1),	przymocować	pierwszy	
rząd	klipsów	(2)	przy	pomocy	odpo-	
wiednich	wkrętów	(3)	 i	zamontować	
pierwszy	rząd	desek	(4).	Po	zamoco-	
waniu	kolejnego	rzędu	klipsów	(2	i	3)	za-	
montować	w	ten	sam	sposób	następny	
rząd	desek.	W	górnych	deskach	należy	
nawiercić	otwory	o	większym	przekroju,	
aby	umożliwić	ich	swobodną	zmianę	
wymiarów:	jeden	ø	5	mm	w	połowie	dłu-	
gości	(6)	i	dwa	ø	8	mm	przy	bocznych	
krawędziach	(5)

6.
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Colours

PL	 EASY	MEG	jest	dostępny	w	16	
dekorach:	6	kolorach	jednolitych	i	10	
dekorach	drewnopodobnych.
	 Dzięki	swojej	gamie	
kolorystycznej	EASY	MEG	jest	wyjątkowo	
wszechstronnym	produktem,	idealnym	do	
personalizacji	przestrzeni	wewnętrznych.	
EASY	MEG	jest	dostarczany	w	wersji	
niezapalnej	(B	-	s1	d0).

ENG	 EASY	MEG	is	available	in	a	range
of	16	decors:	6	solid	colours	and	10	natural	
woodgrains.
	 With	its	decorative	range	EASY	
MEG	becomes	an	exceptionally	versatile	
product,	ideal	for	the	customisation	of	
exterior	spaces.	EASY	MEG	is	supplied	with	
an	improved	reaction	to	fire	(B	-	s1	d0).	

Fin.	Sei

Fin.	Sei
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Prezentowane	tekstury	i	kolory	lami-
natu	oraz	jego	struktury	mają	jedynie	
charakter	 orientacyjny,	 ponieważ	
podlegają	one	tolerancjom	procesu	
drukowania.

The	textures	and	colours	of	the	ma-
terials	and	finishes	are	indicative	as	
they	are	depending	on	the	tolerances	
of	the	printing	process.
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