
 Настил ковроліну - килимового покриття (загальні принципи) 

 
Ковролін - килимове покриття краще укладається на рівну підлогу - 
вирівняний за допомогою аркушів оргалита або фанери. 

 
Ковролін - килимове покриття можна обережно проклеїти звичайним клеєм ПВА або 
спеціалізованим клеєм для ковроліну - килимового покриття, екологічно чистим 
клеєм. Проклеюються краї ковроліну - килимового покриття під 
плінтусами і дверима. Про способи укладання ковроліну (настил ковроліну - 
килимового покриття) читайте нижче.  

 
 

Ковролін розрізняють і за способом настилу - рулонне і кускове. настилають 
ковролін двома способами - безпосередньо на підлогу, або на проміжну 
підкладку. Використання підкладки при настилі ковроліну - килимового покриття збільшує термін служби покриття з 4 до 8 років. 
Для настилу зазвичай використовується клей або цвяхи, якими кріплять матеріал до підлоги за допомогою гріппера. Великої уваги 
вимагають місця стику полотен ковроліну. Якщо не закрити якісно стики, то незабаром краю ковроліну - килимового покриття 
відігнуться і прийдуть в непридатність. Під краї ковроліну - килимового покриття заб'ється бруд і пил. для з'єднання 
ковроліну - килимового покриття використовується липка стрічка. По периметру ковролін - килимового покриття притискають 
плінтусом. 

 
Настил ковроліну - килимового покриття без приклеювання до підлоги. 
 
Стелимо Ковролін - килимове покриття самостійно. 
 
Спосіб настилу ковроліну - килимового покриття застосовується в невеликих кімнатах, коридорах, передпокої, лоджії при 
використанні одного аркуша покриття. (Ширина приміщення не повинна перевищувати ширину ковроліну - килимового 
покриття). 
 
Потрібно розгорнути ковролін - килимове покриття так, щоб вона виступала над плінтусами на відстані 6-10 см і прокатайте за 
допомогою спеціального ролика, у напрямку з середини у всіх напрямках. 
 
Вирізати ножем кути ковроліну - килимового покриття в формі V, потім рівно обрізати уздовж плінтусів. У прохідному 
прольоті зміцните ковролін - килимове покриття металевою рейкою. 
 

Ви можете викликати майстра із зразками ковроліну - килимового покриття, який зробить завмер і після доставки вже готової 
викрійки ковроліну - килимового покриття, майстра постелять його. 

 
 Настил ковроліну - килимового покриття, приклеювання без з'єднання. 

 
Стелим Ковролін — килимове покриття самостійно. 

 
Потрібно розгорнути і обрізати ковролін - килимове покриття, дивіться опис в 
попередньому способі.  

 
Згинаємо по середині і наносимо клей шпателем на відкриту частину підлоги. 
Через деякий час 2-5 хв опускаємо на підлогу зігнутий ковролін - килимове 
покриття. 

 
 

Рівняємо за допомогою ролика ковролін - килимове покриття в напрямку від середини в сторони стін. Аналогічна процедура 
проробляється і з іншими листами ковроліну - килимового покриття. Слід трохи почекати зчеплення клею і тільки 

  потім килимове покриття - ковролін готовий до експлуатації. 

 
Настил ковроліну - килимового покриття з одночасним з'єднанням. 
 
Потрібно розгорнути і обрізати ковролін - килимове покриття, дивіться опис в попередньому способі, але листи ковроліну - 
килимового покриття укладаємо на хлест на 3-6см. 
 
Розгортаємо перший лист ковроліна- килимового покриття на 2/3 ширини і наносимо клей на відкриту частину. 
 
Приклеюємо ковролін - килимове покриття, як описано в попередніх випадках. Повторити цю операцію з іншими шматками 
ковроліна- килимового покриття.



   Піднімаємо краї і наносимо клей на підлогу. 
 

За допомогою лінійки розрізаємо одночасно обидва краї ковроліну - килимового покриття. Опускаємо обидві сторони і розгладжує. 
 
Настил ковроліна — стретчинг 

 
Спосіб настилу ковроліну - стретчинг, його можуть здійснити тільки 
професіонали.  
Ковролін - килимове покриття укладається на укріплені уздовж стін вузькі рейки з двома рядами цвяхів і за допомогою спеціальних 
інструментів натягується.  
Під ковролін - килимове покриття прокладається войлок, який утеплює і створює додаткову м'якість ковроліну - килимовому 
покриттю. 

 
При наклеєнні ковроліна - килимового покриття покриття з основою з натурального 
джуту, будьте уважні з дозуванням клею. Пройшовши через основу, надлишки клею 
можуть зіпсувати ворс ковроліну - килимового покриття. Петльові килимові 
покриття - ковролін, застосовуваний в часто прохідних місцях, краще приклеювати 
по всій площі ковроліну. 
 
На кухні ковролін - килимове покриття можна постелити підлогу, як звичайний 
килим. Для утеплення можна постелити під полотно ковроліну - килимового 
покриття спінений поліуретан або войлок. 
 
Повну інформацію по фірмах виробникам ковроліну - килимовим покриттям Ви 
можете отримати у дизайнера по телефону або замовивши безкоштовний виїзд із 
зразками - дивіться акції "ковролін". 
 
Варто так само відзначити, що ковролін - килимове покриття на відміну від килима 
легко чиститься, маючи тверду основу ковролін не пропускає бруд і не утримує її в 
основі. Правильно постеленний ковролін - килимове покриття не змінює форми і не 
деформується, щільно прилягає до підлоги. 
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